
 

 

OULUN YLIOPISTO 

Humanistinen tiedekunta 

Informaatiotutkimus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juha-Pekka Kinnunen 

 

 

TIEDONHALLINTA JA INFORMAATIOYLIKUORMITUS ORGANISAA-

TIOMUUTOKSESSA 

 

Tapaustutkimus kaupunginkirjastosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informaatiotutkimuksen 

pro gradu -tutkielma 

Oulu 2022



 

 

Juha-Pekka Kinnunen TIIVISTELMÄ 

Pro gradu -tutkielma, tammikuu 2022, 140 sivua + 5 liitettä  

Oulun yliopisto, Humanistinen tiedekunta, Informaatiotutkimus 

 

TIEDONHALLINTA JA INFORMAATIOYLIKUORMITUS ORGANISAATIOMUU-

TOKSESSA: Tapaustutkimus kaupunginkirjastosta 

 

Tämän pro gradu –tutkielmani tarkoituksena on lisätä ymmärrystä organisaation tiedon-

hallinnan ja työntekijöiden henkilökohtaisen tiedonhallinnan menetelmistä ja keinoista 

informaatioylikuormituksen ehkäisemisessä. Tarkastelen tätä ilmiötä erään kaupungin-

kirjaston toimialauudistuksen yhteydessä, joka tapahtui 2016–2017 välisellä ajalla. Ta-

voitteena on tarkastella toimialamuutoksen lisäämää informaation määrää ja haastateltu-

jen työntekijöiden kykyä käsitellä tätä tietoa erilaisilla tiedonhallinnan menetelmillä. Tut-

kielmassa käsitellään myös haastateltavien mahdollisesti kokemaa informaatioylikuormi-

tusta, sen tuottamia tuntemuksia sekä keinoja, joilla kyseisiä tunteita hoidettiin ja ylikuor-

mituksen tilanteita ennaltaehkäistiin. 

  

Tutkielmassa käytettiin laadullista tutkimusotetta tapaustutkimuksena. Tutkimuksessa 

käytettiin aineistotriangulaatiota ja noudatettiin tutkimusetiikkaa. Kerätty aineisto kattaa 

viisi haastattelua sekä dokumenttiaineistoa kyseisestä organisaatiosta. Aineisto analy-

sointiin sisällönanalyysillä. 

 

Tulokset osoittivat, että toimialamuutoksen jälkeen tiedon määrä oli yleisesti lisääntynyt. 

Omaan työhön kuulumattoman tiedon määrä oli lisääntynyt ja esimerkiksi oleellisen tie-

don erottaminen oli vaikeutunut. Haastateltavilla oli useita tiedonlähteitä. Näitä olivat 

henkilöstöhallinnon neuvontapalvelu puhelimitse, Intranet-sivustot, sähköpostiviestit ja 

tiedotteet sekä kollegat. Kaupungin ja kaupunginkirjaston viestintä perustui sähköpostiin 

ja esimerkiksi esimiesviestejä lähetettiin sähköpostin välityksellä. 

 

Organisaation tarjoamia tiedonhallinnan välineitä olivat ajan mukaiset laitteet ja välineet, 

kuten verkkoasemat työn ja henkilökohtaisen tiedon tallentamiseen sekä erilaiset ohjeet 

arkistointiin ja delegointiin. Henkilökohtaisia tiedonhallinnan menetelmiä olivat tiedon 

järjestäminen asiasanan tai aiheen mukaan tai tiedon tallentaminen otsikoituna henkilö-

kohtaiselle verkkoasemalle. Myös valokuvaamista ja muistioiden tekemistä hyödynnet-

tiin. 

 

Informaatioylikuormitusta aiheuttavia tilanteita koettiin olevan kerran tai pari kuukau-

dessa ja ne ajoittuivat kiireellisiin ajanjaksoihin. Ylikuormitusta aiheuttavien tilanteiden 

tunnistaminen koettiin olevan vaikeaa, koska ne voivat tulla ulkopuolelta tai viestin kon-

tekstin takia tietoa ei pystynyt käsittelemään. Haastateltavat kertoivat kokevansa infor-

maatioylikuormituksen aiheuttamia tuntemuksia, joita olivat ärtyneisyys, keskittymisky-

vyn puute ja stressaantuneisuus. Informaatioylikuormituksen ehkäisemisen keinoina 

esille nousivat oman työn organisointi. Hyödyllisinä asioina koettiin myös työhön kuulu-

maton sosiaalistuminen, omaan työhön liittyvä kollegiaalinen nauru ja virkistyspäivien 

pitäminen työpaikan ulkopuolella. Myös urheilu nousi esiin yhtenä keinona.  

 

Avainsanat: tiedonhallinta, henkilökohtainen tiedonhallinta, organisaatiomuutos, infor-

maatioylikuormitus, laadullinen tutkimus 
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1 JOHDANTO 

 

Nykyajan informaatio- ja viestintäteknologiat mahdollistavat suurten tietomäärien tuot-

tamisen. Jotta tieto löytyisi helposti uudelleen käyttöä varten, tietoa on pystyttävä hallit-

semaan. Tämän vuoksi organisaatiot ovat luoneet erilaisia menetelmiä tiedon hallintaa, 

jakelua ja jakamista varten. Tämän lisäksi työntekijöillä on omia tapojaan ja menetelmi-

ään hallita ja jakaa tietoa. Nämä menetelmät voivat olla kuitenkin ristiriidassa organisaa-

tion tarjoamien menetelmien kanssa.  

 

Koska tiedon määrä on suuri, ja yksilön kyky käsitellä suurta tietomäärää on rajallinen, 

yksilö saattaa kokea informaatioylikuormitusta. Tällä voi olla erilaisia seuraamuksia, ja 

toinen voi kokea seuraamukset erilaisina terveyteen liittyvinä oireina ja siten vahvempina 

seuraamuksina kuin toinen. Organisaatiomuutos on iso tapahtuma organisaation toimin-

nassa. Tietoa jaetaan enemmän kuin aikaisemin, mikä voi aiheuttaa ylikuormituksen tun-

netta. On tärkeää tutkia sitä, miten organisaation ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan me-

netelmät ja keinot auttavat ehkäisemään informaatioylikuormitusta.  

 

 

1.1 Tutkielman tarkoitus ja tavoitteet 

 

Tämän pro gradu –tutkielmani tarkoituksena on lisätä ymmärrystä organisaation tiedon-

hallinnan ja työntekijöiden henkilökohtaisen tiedonhallinnan menetelmistä ja keinoista 

informaatioylikuormituksen ehkäisemisessä. Tarkastelen tätä ilmiötä erään kaupungin-

kirjaston toimialauudistuksen yhteydessä. Tutkimukseni aihe muotoutui ollessani työhar-

joittelussa eräässä kyseisen kaupunginkirjaston yksikössä kesällä 2017. Kaupungissa oli 

ollut käynnissä toimialauudistus, jossa siirryttiin uuteen organisaatiomuotoon kesän 2017 

alussa. Aiemmin kaupunginkirjasto oli toiminut omana virastonaan, josta kesän 2017 

alussa tuli osa koko kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Uudistuksen johdosta 

toimialaan liittyi uusia yksiköitä, jotka jakelevat tietoa toimialan sisällä. Tätä tietoa jaet-

tiin erilaisten kanavien kautta, kuten sähköpostin sekä intranettien välityksellä. Tarkoi-

tukseni on lisätä myös ymmärrystä siitä, millaisia informaatioylikuormituksen tuntemuk-

sia organisaation muutos aiheuttaa työntekijöille.  
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Tutkimukseni keskeisimmät tutkimuskysymykset ovat: 

1) Miten organisaatiomuutos heijastuu kirjastossa jaetun ja vastaanotetun tiedon 

määrään? 

2) Millaisia organisaation tarjoamia tiedonhallinnan menetelmiä on käytössä? 

3) Millaisia henkilökohtaisia tiedonhallinnan menetelmiä ja keinoja kirjaston työn-

tekijät käyttävät? 

 

Kirjallisuuden perusteella yksilön informaatioylikuormitukselle on annettua erilaisia se-

lityksiä sekä terveyteen liittyviä oireita, joita koetaan ylikuormituksen yhteydessä. Tämän 

vuoksi asetan tutkimuskysymykset:  

1) Mikäli käytetyt edellä mainitut tiedonhallinnan menetelmät ja keinot eivät auta, 

millaisia oireita ylikuormitus aiheuttaa työntekijöille? 

2) Miten työntekijät hoitavat informaatioylikuormituksen oireita?  

3) Millaisilla muilla kuin tiedonhallinnan keinoilla he pyrkivät välttämään ylikuor-

mitusta? 

 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen tutkimukseni keskeisiä käsitteitä. Määrittelen ne tutkimuk-

seni kannalta tarkoituksenmukaisesti.  

 

Informaatio on käsitellyn datan lopputulos, jossa data on käsitelty suodattamalla, kokoa-

malla yhteen ja muotoilemalla käyttäjälleen tarkoituksenmukaiseksi ja sopivaksi. Tämä 

edistää käyttäjän tietämystä. (Zwass 2005.) Piercen (2005) määritelmä kuvaa informaa-

tiota samansuuntaisesti: kun data laitetaan johonkin kontekstiin ja on yhdistetty raken-

teellisesti, syntyy informaatiota.  Huotarin, Hurmeen ja Valkosen (2005) mukaan data on 

mahdollista informaatiota, josta muodostuu informaatiota datan koodin purkamisesta esi-

merkiksi sanoiksi. Tässä tutkielmassa informaatiolla tarkoitetaan työtehtävien suorittami-

seen tarvittavaa ja niissä käytettävää tietoa sekä organisaation jakamaa työhön ja työym-

päristön muutokseen liittyvää tietoa. Termiä tieto käytetään siis informaation synonyy-

mina tässä tutkielmassa.  
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Tiedonhallinta (information management, IM) käsittää tiedon arvon, laadun, omistuksen, 

käytön sekä turvallisen suorituskyvyn (performance) organisaatioympäristössä (Wilson 

2002). Lisäksi tiedonhallinta on organisaation tiedonlähteiden hallintaa, joka sisältää 

myös informaatioteknologian hallinnan (Wilson 1989; tässä Bouthillier & Shearer 2002). 

Huotari ym. (2005) lukevat tähän mukaan myös sisäiset ja ulkoiset tiedonlähteet, joihin 

kuuluu myös ihmiset ja heiltä tuleva tai saatava tieto. Tässä tutkielmassa tiedonhallinnalla 

tarkoitetaan tarkastelun kohteena olevan kaupunginkirjaston tai kaupungin tarjoamia me-

netelmiä ja keinoja käsitellä tietoa, kuten tiedon luominen, tallentaminen, jakaminen ja 

uudelleenkäyttö sekä tiedonlähteiden hallintaa.  

 

Henkilökohtainen tiedonhallinta (personal information management, PIM) on ilmiö, joka 

sijoittuu digitaalisten ja kannettavien tieto- ja viestintäteknisten laitteiden ympäristöön 

(Ameen 2016). Bergman (2013) määrittelee sen olevan toimintaa, jossa varastoidaan hen-

kilökohtaisen tiedon osia myöhempää hakua ja käyttöä varten. Jonesin ja Teevanin (2007) 

mukaan henkilökohtainen tiedonhallinta tarkoittaa sekä menetelmiä että ihmisten toimin-

taa, kun he hankkivat, järjestelevät, ylläpitävät (maintain), hakevat (retrieve) ja käyttävät 

tietoa. Se tarkoittaa myös tiedon jakamisen hallintaa, johon kuuluu esimerkiksi Internet-

sivut ja sähköpostien lähettäminen ja joka toteuttaa (fulfill) henkilön eri rooleja, kuten 

esimerkiksi vanhempi tai työntekijä (Jones & Teevan 2007). Tässä tutkielmassa henkilö-

kohtaisella tiedonhallinnalla tarkoitetaan tarkastelun kohteena olevan kaupunginkirjaston 

yksikön työntekijöiden omia menetelmiä ja keinoja, jotka liittyvät tiedon hallintaan, ku-

ten tallentaminen, järjestäminen, jakaminen, ja haku dokumenttien kantaman tiedon uu-

delleenkäyttöä varten. 

 

Informaatioylikuormitus (information overload) on Epplerin ja Mengiksen (2004) mu-

kaan seuraus liiallisesta tiedon saamisesta. Allenin ja Wilsonin (2003) mukaan informaa-

tioylikuormitus henkilökohtaisella tasolla tarkoittaa henkilön työtehtäviin liittyviä tieto-

virtoja, jotka ovat suurempia kuin henkilön kyvyt niiden tehokkaaseen hallintaan. Toteu-

tunut ylikuormitus luo stressin tunteen, johon henkilön omat selviytymisstrategiat ovat 

tehottomia. Allen ja Wilson (2003) esittävät, että nykyaikaisten johtamismenetelmien 

luoma stressi on ylikuormituksen perimmäinen syy, sillä se asettaa ihmisten työt uhan 

alle, lisää yleistä työmäärää tai muuten synnyttää puolustavaa käytöstä. Tämä johtaa 
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informaatiokäyttäytymiseen, joka luo ylikuormitusta yksilölle itselleen tai mahdollisesti 

myös muille (Allen & Wilson 2003).   

 

Shachafin, Ahornyn ja Baruchsonin (2016) mukaan informaatioylikuormitus on henkilön 

subjektiivinen kokemus hänen etsiessään aktiivisesti akateemista tietoa ja hänen kohda-

tessaan häkellyttävän määrän tietoa, mikä tuloksena hän tuntee olevansa kykenemätön 

käsittelemään tietoa tehokkaasti. Tässä tutkielmassa informaatioylikuormitus tarkoittaa 

tarkastelun kohteena olevan kaupunginkirjaston yksikön työntekijöiden kokemaa riittä-

mätöntä organisaation ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan menetelmien ja keinojen hyö-

dyllisyyttä työhön liittyvän tiedon hallitsemiseksi ja käsittelemiseksi. 

 

Organisaatiomuutos (organizational change) viittaa tapahtumaan, jossa organisaatiot 

muuttuvat. Suunniteltu organisaatiomuutos vaikuttaa koko järjestelmään. Mullistavassa 

muutoksessa koko organisaatio tai sen tehtävä määritellään uudelleen ja muutoksia ta-

pahtuu organisaation strategiassa, johtamisessa ja kulttuurissa. (Burke 2002.) Tässä tut-

kielmassa organisaatiomuutoksella tarkoitetaan kaupunginkirjastossa tapahtunutta toimi-

alamuutosta. 

 

 

1.3 Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

Tämän pro gradu –tutkielmani keskeiset käsitteet ja niiden väliset yhteydet muodostavat 

tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen (kuvio 1). Taustalla on organisaatio ja sen omis-

tama informaatio sekä tapahtuva organisaatiomuutos, joka lisää uutta informaatiota ja sen 

jakelua ja siten mahdollisuuksia työntekijöiden informaatioylikuormitukseen. Organisaa-

tio tarjoaa erilaisia menetelmiä tiedonhallintaan, joilla pyritään hallitsemaan informaation 

määrää. Informaation ominaisuudet määrittävät, millaista tiedonhallintaa voidaan käyt-

tää. Työntekijöillä itsellään on henkilökohtaisia tiedonhallinnan menetelmiä ja keinoja, 

joilla voi olla merkittävä rooli informaatioylikuormituksen ehkäisemisessä. Henkilökoh-

taiset tekijät voivat määrätä, kuinka paljon informaatiota työntekijä pystyy käsittelemään. 

Lisäksi käytettävissä oleva aika määrittää, kuinka paljon informaatiota työntekijä pystyy 
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tietyssä ajassa käsittelemään. Myös henkilön työtehtävien luonne voi vaikuttaa hänen 

käytettävissään olevaan aikaan.    

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys ja keskeisten käsitteiden väliset yhteydet. 

 

Organisaation tiedonhallinnan menetelmien ja henkilökohtaisen tiedonhallinnan keinojen 

leikkauspiste voi kuvata yksilön kokemaa informaatioylikuormita (kuvio 1). Jos organi-

saation tarjoamat menetelmät ja henkilökohtaiset keinot hallita tietoa eivät toimi, työnte-

kijä kokee ylikuormitusta. Jos kummatkin menetelmät toimivat yhtä hyvin tai toinen täy-

dentää toista, toimivat organisaation ja henkilökohtaiset tiedonhallinnan menetelmät 

mahdollisena informaatioylikuormituksen hallinnan keinona. 

 

 

1.4 Tutkielman rakenne 

 

Tässä johdantoluvussa esittelen tutkimukseni tarkoituksen ja tutkimuskysymykset sekä 

määrittelen käyttämäni keskeiset käsitteet ja kuvaan niiden muodostaman tutkimukseni 

teoreettisen viitekehyksen. Luvussa 2 esittelen tiedonhallinnan alalla tehtyä koko organi-

saation kattavaa sekä henkilökohtaisen tiedonhallinnan tutkimusta. Tämän jälkeen esitte-

len informaatioylikuormituksen tutkimusta (luku 3) sekä organisaatiomuutosta 
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käsittelevää tutkimusta kirjastoissa Suomessa ja Yhdysvalloissa (luku 4). Luvussa 5 ku-

vaan tutkimukseni empiirisen toteutuksen, esittelen tapaustutkimusorganisaationi, käyt-

tämäni tiedonkeruumenetelmän, tutkimusaineiston ja sen analyysimenetelmän sekä poh-

din tutkimuksen eettisiä näkökohtia. Luvussa 6 kuvaan tutkimukseni tulokset. Luvussa 7 

esitän loppupäätelmäni. 
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2 TIEDONHALLINNAN JA HENKILÖKOHTAISEN TIEDONHALLINNAN 

TUTKIMUS 

 

Tässä luvussa esittelen ensiksi organisaatiotason tiedonhallinnan tutkimuksia. Sen jäl-

keen tarkastelen tarkemmin tutkimuksia, jotka kohdistuvat tiedonhallinnan menetelmiin 

sekä ammattiryhmän että työntekijöiden tasoilla. 

 

 

2.1 Tiedonhallinta organisaation tasolla 

 

Steventon, Jackson, Hepworth, Curtis ja Everitt (2012) tutkimuksen tarkoituksena oli ar-

vioida tiedonhallinnan vaikutuksista paikallishallinnon (local government) yhteydessä 

(context). Pyrkimyksenä oli muuttaa Leicestershiren kreivikunnanvirasto perinteisestä 

suorituksenmittaamisen kulttuurista sellaiseksi, joka perustuisi työn ja palvelujen oikeaan 

arvoon (to something of real value). Tarkoituksena oli, että keskityttäisiin asioihin, jotka 

olivat tärkeitä julkisen palvelun tuottajille ja hyödynnettäisiin siinä koko organisaation 

kattavaa tiedonhallintaa. 

 

Tutkijoiden mukaan organisaatiolla ei ollut konkreettisia menetelmiä tiedonhallintatyön 

lopputulosten sekä niistä saatujen vaikutusten mittaamiseen todellisille ja aineettomille 

asioille. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarjota suunta olemassa olevien mittaamisen lop-

putuloksiin, joita voitiin harkita ja testata tiedonhallinnan ympäristössä. (Steventon ym. 

2012.) 

 

Yhteensä 20 vanhemman johtajan ja työntekijöiden haastatteluaineiston analysoinnin ja 

teemoittelun perusteella pystyttiin saamaan käsitys siitä, millä tavoin yleiset tiedonhallin-

nan ongelmat vaikuttivat organisaatioon. Syvempi analyysi tuotti 25 lopputulosten tee-

maa, jotka ryhmiteltiin kolmeen niitä yhdistävään osaan: kyvykkyys (capability), ta-

vat/käytännöt (practice) ja mahdollistajat (enablement) (emt. 160). Steventonin ym. 

(2012) luoma lopputulosten joukko on esitetty kuviossa 2 ja taulukossa 1. 
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Kuvio 2. Tiedonhallinnan lopputulemien joukko, sen kolme teemaa ja niiden päätekijät. 

[Mukailtu Steventonin ym. (2012, 161) tutkimuksesta.] 

 

Steventon ym. (2012) ehdottivat, että tekijät, joista organisaation tiedonhallinnan kyvyk-

kyydet, käytännöt ja mahdollisuudet muodostuivat (taulukko 1), auttoivat informoimaan 

sidosryhmiä mahdollisista sosiaalisista muutoksista, joista syntyi edistyksen seuraamisen 

indikaattoreita.  Hulseboschin, Turpinin ja Wagenaarin (2009) mukaan kyvykkyydessä 

jäljitetään toimintojen määrä, esimerkiksi osallistujien määrä keskustelufoorumissa tai 

tarinoiden määrä tietokannassa. Käytännöissä voidaan tarkkailla kuinka ihmiset, tiimit tai 

organisaatiot käyttäytyvät tai toimivat. Mahdollisuuksissa tulevat esiin liiketoiminnan tu-

lokset ja mitattujen suoritusten vaikutukset kehitykseen. Kaikista oleellisin suorituksen 

mittari on määritettävä jokaiselle yksilölliselle tietojohtamisen (knowledge management) 

strategialle.  

 

 

 

 

 



14 

 

Taulukko 1. Tiedonhallinnan teemat ja lopputulemat (Steventon ym. 2012, 162). 

Teema/ryhmä Tulos 
Kyvykkyys (IM capability) Sisältää lopputulokset, jotka kuvaavat välttämättömiä kykyjen 

parannuksia tai muutoksia. Esimerkiksi kyky tuottaa korkealaa-

tuista tietoa ja kyky tarjota hallintaa ja ohjausta tietoresurssein 

käyttöön. 

Käytännöt (IM practices) Sisältää lopputulokset, jotka kuvaavat tiedonhallinnan käytäntö-

jen parannuksen tarvetta. Nämä saavutetaan todennäköisemmin 

sen seurauksena, että lopputulokset saavutetaan kyvykkyys ryh-

mässä. Esimerkiksi kyky soveltaa yhtenäisiä työskentelystandar-

deja, jotka on tehty mahdolliseksi kreivikunnanviraston kyvyk-

kyydellä tarjota hallintaa ja ohjausta laadukkaan tiedon käyttöön. 

Mahdollistajat (IM enablers) Sisältää pitkäaikaiset lopputulokset, jotka kuvaavat lisääntyneen 

tiedonhallinnan toiminnan mahdollistamisen tarvetta. Esimer-

kiksi kyky luottaa tiedonhallinnan resursseihin ja käyttää tehok-

kaasti asiakkaiden näkemyksiä. Nämä mahdollistuvat tiedonhal-

linnan kyvykkyyksien tekijöiden kehittymisen kautta. Lisäksi ke-

hittyneet käytännöt tiedon johdonmukaiseen käyttöön tarkoittaa 

esimerkiksi sitä, että jokainen käyttää asiakkaiden näkemyksiä.  

 

Steventon ym. (2012) ehdottivat, että kyvykkyydessä kyettiin tuottamaan korkeatasoista 

tietoa sekä tarjoamaan opastusta tiedonlähteiden käyttöön ja hallintaan. Käytännöissä tar-

peet saavutettiin kykyjen osa-alueella. Käytännöissä esimerkiksi hyödynnettiin yhtenäi-

siä työskentelystandardeja, jotka mahdollistivat viraston tarjoamaan opastusta ja hallintaa 

korkeatasoisen tiedon käyttöön. Mahdollistajissa pystytiin luottamaan tiedonhallinnan re-

sursseihin ja hyödyntämään tehokkaasti asiakkaiden näkemyksiä. Nämä mahdollistivat 

kyvykkyydet tuottamaan korkealaatuista tietoa, jossa luotettiin asiakkaiden näkemyksiin 

sekä tiedon käytön opastukseen ja hallintaan. Parantuneessa kyvykkyydessä tieto oli yh-

denmukaista eli jokainen käytti asiakkaiden näkemyksiä yhtenäisellä tavalla. (Steventon 

ym. 2012.)  

 

 

2.2 Tiedonhallinnan menetelmin tutkimus  

 

Tässä alaluvussa 2.2 esittelen tiedonhallinnan menetelmien tutkimusta. Aluksi kohdistan 

tarkasteluni tutkimusten aiheisiin, tutkimuskysymyksiin ja -menetelmiin. Tämän jälkeen 

esittelen ammattiryhmien tason menetelmien (2.2.1) sekä henkilökohtaisen tason mene-

telmien tutkimusta (2.2.2).  
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Tarkastelemani tiedonhallintatutkimus on keskittynyt erilaisiin ammatillisiin ryhmiin ja 

niiden tiedonhallinnan menetelmiin samoin kuin myös henkilökohtaisiin tiedonhallinnan 

tapoihin. Tutkimusten aiheet, tutkimuskysymykset ja -menetelmät on koottu taulukkoon 

2. 

 

Taulukko 2. Tiedonhallinnan menetelmien tutkimusaiheet, -kysymykset ja -menetelmät. 

Lähde Aihe Tutkimuskysymykset Tutkimusmenetelmät 
Chaudry 

(2013) 

Käytetyt henkilökohtai-

set tiedonhallintamene-

telmät, joita käytettiin tie-

don hakemiseen, uudel-

leenhakemiseen ja henki-

lökohtaisen tiedonhallin-

taan heidän työnsä ja hen-

kilökohtaisen kehityksen 

yhteydessä. 

Käytetyt tiedonlähteet, 

tiedon tallentamisen me-

netelmät myöhempää 

käyttöä varten, käytetyt 

tavat tiedon organisoin-

tiin kansioihin 

Kuwaitin ulkoministeriön (Mi-

nistry of Foreign Affairs, 

MoFA) virkamiehille lähetet-

tiin sähköinen kyselylomake, 

johon vastasi 74 henkilöä. 

Tästä pieni osa suostui jatko-

haastatteluun. 

Chaudry & 

Al-Mahmud 

(2015) 

Kuwatilaisten insinöö-

rien tiedonhallinnankäyt-

täytyminen 

Tiedonlähteet, oman alan 

tiedon käsiin saaminen, 

menetelmät tiedon hallin-

taan, tallentamiseen ja 

uudelleen löytämiseen, 

tiedon löytämisen ja hal-

linnan esteet 

Sähköpostikysely 115:lle yksi-

tyisen sektorin ja julkishallin-

non yritykselle sekä tutkijoina 

työskenteleville insinööreille. 

70 vastasi, joista 33 % osallis-

tui jatkohaastatteluun. 

Hwang 

(2016) 

Tiedonhallinnan kyvyk-

kyys -käsitteistön [infor-

mation management ca-

pability (IMC)] esittely. 

Tiedon aistiminen, kerää-

minen, järjestely, käsit-

tely ja huoltaminen muo-

vaavia (formative) teki-

jöitä kyvykkyyskäsitteis-

tössä 

Tutkijat kehittivät kuusi nimi-

kettä jokaiselle käsitteistölle, 

joka paranneltiin ja siistittiin 

(purify) kahdessa testissä, 

joissa oli yhteensä 120 osallis-

tujaa. Datan analysointi tilas-

tollisesti.  

Lush (2014) Henkilökohtaisen tiedon-

hallinnan toiminnat kir-

jastonhoitajien ja kirjas-

tojen käytäntöjen näkö-

kulmasta 

 Kirjallisuuskatsaus 

Bergman 

(2013) 

Sellaisten muuttujien kar-

toittaminen ja tunnistami-

nen, jotka luonnehtivat ja 

selittävät henkilökohtai-

sen tiedonhallinnan mo-

nimuotoisuutta.   

 Haastattelut, joiden aikana 20 

israelilaista tietokoneen käyt-

täjää kertoivat tai näyttivät, 

kuinka he järjestelivät tai nou-

tivat tiedostoja tai sähköpos-

teja. 

McKenzie, 

Davis & Wil-

liams (2014) 

Tiedon luomisen tavat 

henkilökohtaisessa tie-

donhallinnassa tarkaste-

lemalla muistiin kirjoitta-

mista (keep track) tutki-

mukseen osallistujien jo-

kapäiväisessä elämässä. 

 10 osallistujan haastattelut ja 

havainnointi Kanadassa käyn-

nissä olleesta kirjassa pitämi-

sen tutkimuksesta. 

 

Kaksi tutkimusta on keskittynyt tietyn ammattiryhmän tiedonhallintatapoihin: Chaudry 

(2013) tutki julkisen sektorin työntekijöiden tiedonhallintamenetelmiä ja Chaudry ja Al-
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Mahmud (2015) tutkivat kuwaitilaisten insinöörien tiedonhallintakäyttäytymistä ja kes-

kittyivät tiedon löytämiseen ja uudelleen löytämiseen. Hwang (2016) esitti tiedonhallin-

nan kyvykkyyskäsitteistön. Lush (2014) tunnisti kirjallisuuteen perustuen henkilökohtai-

sen tiedonhallinnan toimintoja. Bergman (2103) tunnisti erilaisia muuttujia, jotka luon-

nehtivat tiedonhallinnan monimuotoisuutta erityisesti, kun työskennellään tietokoneella. 

McKenzie, Davis ja Williams (2014) tutkivat erilaisia tiedonluomisen tapoja muistiin kir-

joittamisen yhteydessä.  

 

Chaudreyn (2013) tutkimuksessa lähetettiin sähköinen kyselylomake Kuwaitin ulkomi-

nisteriön virkamiehille. Kyselyyn vastasi yhteensä 74 henkilöä, joista pieni osa suostui 

jatkohaastatteluun. (Chaudrey 2013.) Chaudreyn ja Al-Mahmudin (2015) tutkimuksessa 

lähetettiin sähköpostikysely yhteensä 115 henkilöille, joista kyselyyn vastasi 70 henkilöä. 

Vastaajista kolmannen suostui jatkohaastatteluun. (Chaudrey & Al-mahmud 2015.) 

 

Hwangin (2016) tutkimuksen viisi hypoteesia koskivat kyvykkyyden ulottuvuuksia tie-

donhallintaa muovaavina tekijöinä. Jokaiselle käsitteistölle kehitettiin kuusi nimikettä, 

jotka paranneltiin ja siistittiin kahdessa testittä, joissa oli yhteensä 120 osallistujaa. Tes-

teistä saatu data analysoitiin tilastollisesti SPSS:llä. (Hwang 2016.) 

 

Bergman (2013) suoritti haastatteluja 20 tietokoneenkäyttäjälle, jonka aikana haastatelta-

vat kertoivat tai näyttivät, kuinka he järjestelivät tai noutivat tiedostoja tai sähköposteja. 

McKenzie ym. (2014) suorittivat 10 haastattelua sekä havainnoivat haastateltavia.  

 

 

2.2.1 Tiedonhallinta ammattiryhmien tasolla 

 

Chaudreyn (2013) tutkimus toi esille julkisen sektorin virkamiesten käyttämiä tiedonhal-

linnan menetelmiä. Näitä olivat: tiedonlähteet, tiedon tallentaminen myöhempää käyttöä 

varten, tiedon järjestely, tiedonhallinnan käyttäytyminen (information management beha-

viour), johon kuuluu esimerkiksi tiedostojen siivoaminen tai kansioiden poisto, sekä tie-

don uudelleenlöytäminen.  
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Chaudreyn ja Al-Mahmudin (2015) tutkimuksen tulokset osoittivat insinöörien käyttämiä 

tiedonhallinnan tapoja. Sellaisia olivat: tiedonhankinta, luotetut tiedonlähteet, vastaanote-

tun tiedon tallennusmenetelmät sekä mukautuneisuus tiedon etsintään. 

 

 

2.2.2 Tiedonhallinta henkilökohtaisella tasolla 

 

Hwang (2016) määritteli tiedonhallinnan kyvykkyys -käsitteistön olevan havaittuja arvi-

ointeja henkilön kyvykkyydestä hallita tietoa tehokkaasti sen elinkaaren ajan. Yksilöta-

solla tiedonhallinta sisältää seuraavat ulottuvuudet: aistiminen, kerääminen, järjestämi-

nen, käsittely (processing) ja ylläpitäminen (maintaining). Tulokset osoittivat, että kaikki 

tiedonhallinnan kyvykkyydet olivat tuettuja. Nämä voivat olla määräävässä roolissa, kun 

tiedonhallinnan kyvykkyyttä formalisoidaan tiedon elinkaaressa, joka minimoi ylläpitä-

misen tuomia vaikutuksia. Hwang (emt.) esittää, että malli tarjoaa uuden ja teoreettisen 

selityksen sille, kuinka tietotyöntekijän tiedonhallinnan kyvykkyyttä voidaan ymmärtää 

ja mitata. 

 

Bergman (2013) tunnisti tietokoneen käyttäjien haastatteluiden analysoinnin pohjalta 

viisi erilaista henkilökohtaisen tiedonhallinnan tekijää. Nämä olivat organisointi, ra-

kenne, työn prosessi, muisti ja hakeminen. 

 

McKenzie, Davis ja Williams (2014) tutkivat eri tiedon luomisen tapoja henkilökohtai-

sessa tiedonhallinnassa tarkastelemalla muistiin kirjoittamista (keep track) tutkimukseen 

osallistujien jokapäiväisessä elämässä. Näihin kuuluivat esimerkiksi kalenterit ja listojen 

tekeminen. Muistiinpanojen tekeminen oli prosessin tarkkailua ja muistutuksia siitä mitä 

pitää tehdä, milloin, missä ja kenen kanssa. McKenzien ym. mukaan henkilökohtaisen 

tiedonhallinnan tutkimus keskittyi etsimiseen, järjestelyyn, ylläpitämiseen, jakamiseen ja 

tiedon käyttöön, joka usein jätti huomiotta dokumentin luomisen ensimmäiset vaiheet. 

 

McKenzie ym. (2014) kuvailivat tapoja, joilla managerialisen ideologian koodistolla (ma-

nagerialism as an ideological code) hallittiin (organizes) tutkimukseen osallistuneiden 

puhetta, ajattelua ja dokumenttien luomisprosessia. Tutkijat kuvasivat sitä, kuinka 
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itsejohtamisen (self-management) imperatiiveja käytettiin muistiin kirjoitetun tiedon luo-

mistyössä sekä kuinka johtamisen ideologinen koodi (ideological code fo managerialism) 

sisältyivät osallistujien puheisiin heidän työstään. Tutkijat esittelivät, kuinka johtamisen 

periaatteet muokkasivat osallistujien tiedon luomistyötä liittyen muistiin kirjoittamiseen 

ja kuinka ne vaikuttivat heidän puhumiseensa töidensä vaikuttavuudesta ja tehokkuudesta 

(effectiveness ja efficiency) sekä itseyrittäjyydestä (entrepreneurialism of the self). 

(McKenzie ym. 2014.) 

 

McKenzien ym. (2014) mukaan managerialismi toimii ideologisena koodina, voimak-

kaan järjestämisen kehyksenä, joka muokkaa osallistujien käytäntöjä ja puhetta muistiin 

kirjoittamisessa. Tämä koodisto myös kehystää jokapäiväistä elämää sellaisena, jota pitää 

hallita, siitä huolimatta, että se onkin ennemmin virallisluontoista (institutional) kuin hen-

kilökohtaista. Managerialismi edisti osallistujien tietämyksen varastoa heidän jokapäiväi-

sestä elämästään ja täten vaikutti heidän tiedon luomisen prosessiin. Osallistujat käyttivät 

projektikieltä, ajanhallintatekniikoita ja liiketoimintatyökaluja (business tools) kuten päi-

vyreitä järjestelläkseen joka päivästä elämäänsä. He tavoittelivat järjestelmällisyyden 

ihannetta ja arvoivat suoritustaan tehon ja tehokkuuden termein. He kokivat aitoa mieli-

hyvää (pleasure) tiedon luomisen käytännöistään, jotka asetettiin linjaan managerialismin 

periaatteiden kanssa. Epäonnistumiset taloudenhoidossa (household management) koet-

tiin henkilökohtaisina ominaisuuksina. (McKenzie ym., 2014.) 

 

Lush (2014) toi tutkimuksessaan esille henkilökohtaisen tiedonhallinnan menetelmiä kir-

jastonhoitajien ja kirjastojen käytäntöjen näkökulmasta. Nämä toiminnot hän jakoi kol-

meen kategoriaan; järjestely, löytäminen ja tiedon pitäminen henkilökohtaista käyttöä 

varten. Chaudry (2013) osaltaan tutki julkisen sektorin työntekijöiden henkilökohtaista 

tiedonhallintaa. Bergman (2013) pyrki kartoittamaan ja tunnistamaan muuttujia, jotka 

luonnehtivat ja selittävät henkilökohtaisen tiedonhallinnan monimuotoisuutta. Tutkimuk-

sessa käytiin lävitse sitä, kuinka osallistujat olivat järjestelleet tietonsa tietokoneelle. 

Hwang (2016) esitti kirjallisuuden perusteella tiedonhallinnan kyvykkyyskäsitteistön 

sekä näiden ulottuvuudet. Edellä mainittujen tutkimusten tulokset ovat jaoteltu Lushin 

(2014) tunnistamien toimintojen mukaisesti (järjestely, etsiminen ja tiedon pitäminen 

henkilökohtaista käyttöä varten) taulukkoon 3.  
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Taulukko 3. Henkilökohtaisen tiedonhallinnan menetelmät [Lushin (2014) mukaan jäsen-

nettynä.] 

Toiminto Menetelmä 
Järjestely Järjestäminen (Hwang 2016) 

Laputtaminen ja tägääminen, arkistointi, pinoaminen (Lush 2014) 

Organisointi (Bergman 2013) 

Rakenne (Bergman 2013) 

Muistiin kirjoittaminen (McKenzie, Davis & Williams (2014) 

Tiedon järjestely (Chaudry 2013) 

Henkilökohtaisten kokoelmien hallinta (Chaudry & Al-Mahmud 2015) 

Vastaanotetun tiedon tallennusmenetelmät (Chaudry & Al-Mahmud 2015) 

Etsiminen Aistiminen (Hwang 2016) 

Kerääminen (Hwang 2016) 

Sijaintiperusteisuus (Barreu & Nardi 1995) 

Lajittelu ja skannaus (Boardman & Sasse 2004) 

Muisti (Bergman 2013) 

Haku (Bergman 2013) 

Tägiperuseinen hakeminen (Suh, Oh & Yoon 2016) 

Tiedonlähteet (Chaudry (2013), Chaudry & Al-Mahmud 2015) 

Tiedon pitäminen 

henkilökohtaista 

käyttöä varten 

Ylläpito (Hwang 2016) 

Käsittely (Hwang 2016) 

Tiedon tallentaminen myöhempää käyttöä varten (Chaudry 2013) 

Tiedon uudelleenlöytäminen (Chaudry 2013, Chaudry & Al-Mahmud 2015) 

 

 

Järjestely 

 

Järjestäminen on tiedon hallintaa työn parempaa suorittamista varten (Hwang, 2016). Su-

hin, Ohin ja Yoonin (2016) mukaan yksi käytetyimmistä tiedonhallinnanmenetelmistä on 

hierarkkinen luokittelujärjestelmä eli taksonomia, joka koskee tiedon järjestämistä osana 

koko tiedonhallintaa. Hierarkkiseen luokittelujärjestelmään kuuluu esimerkiksi Deweyn 

kymmenluokitus. Tiedonpalaset tallennetaan yhtenäisesti poissulkevalla tavalla, jolla ob-

jektit on sijoitettu fyysiseen maailmaan. Tämän tapaista hierarkkista kansiojärjestelmää 

käytetään tietokoneen tiedostojen järjestelyyn. Suhin ym. mukaan kognitiivisen kuorman 

kasvu johtuu siitä, että taksonomian rakennetta joudutaan pitämään järjestyksessä, mikä 

vaatii aikaa ja työtä. Lisäksi yksittäiselle tiedolle on vaikea valita yksittäistä kategoriaa, 

jos tieto on relevantti usealle eri tehtävälle. (Suh ym. 2016.) 

 

Laputtaminen ja tägääminen ovat tiedon organisoinnin menetelmiä, jotka on toteutettu 

joissakin henkilökohtaisen tiedonhallinnan järjestelmissä käyttämällä metadatan avainsa-

noja tägeinä, joiden avulla tietoa yksilöidään ja luokitellaan. Tägääminen yhdistää 
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toisiinsa liittyvät kohteet avainsanalla, joka mahdollistaa useita eri suhteita tiedonpalasten 

kesken sekä tukee suoraan etsintää ja kaikkien noudettavien tiedon kohteiden (items) va-

lintaa. (Lush, 2014.)  

 

Tägäysjärjestelmää (tagging system) on ehdotettu yhdeksi tiedonhallinnan vaihtoeh-

toiseksi käytännöksi, jolla voidaan ylittää kansiojärjestelmän rajoitukset. Tägi on käyttä-

jän luoma metadata, jota käytetään myöhemmin tiedonhakuun. Tämän menetelmän suu-

rin hyöty on, että se sallii yksittäisen tiedon luokittelun useisiin eri kategorioihin. Mene-

telmä on kattava ja mahdollistaa joustavan käytettävyyden tiedon järjestelyyn. Täggämi-

sen prosessi kattaa vuorovaikutuksen tiedonlähteen, sisäisten kuvausten (käsitteet) ja ul-

koisten kuvausten (tägit) kesken.  Perustuen käyttäjien käsitteisiin, jotka heillä jälkeen-

päin on, tägit luodaan myöhempää hakua varten. (Suh ym, 2016.) 

 

Arkistoinnissa tieto nimetään ja järjestellään kansioittain, usein hierarkkisesti ja haetaan 

tällä perusteella. Pinoamisessa tiedolla ei ole järjestystä, mutta tiedonhaussa sijainnilla 

on tärkeä merkitys. (Lush, 2014.) Pinoamisen yhteydessä on tuotu esille informaatioyli-

kuormituksen mahdollisuus. Esimerkiksi voidaan pohtia, pitäisikö tietyn arvon sisältävä 

dokumentti jättää pinoon työpöydälle siihen asti, kunnes paperin arvon voi päättää, vai 

pitäisikö se arkistoida heti tilan säästämiseksi. (Whittaker & Hirschberg 2001.) 

 

Organisointiin kuuluivat järjestys-, tarpeettomuus- (redundancy) ja nimien merkitys -

muuttujat. Järjestyksessä tiedostojen järjestystä ylläpidetään ja tähän käytetään aikaa. 

Epäjärjestyksessä enemmän aikaa kuluu tiedostojen noutamiseen ja etsimiseen. Tarpeet-

tomuudessa ollessa alhainen, tietoa poistetaan tehokkaasti, kun korkeassa tarpeettomuu-

dessa tiedostoista tehdään useita kopioita. Jos nimet ovat merkitseviä, esimerkiksi asiak-

kaiden nimiä voidaan käyttää tiedostojen niminä. Ei-merkitsevät nimet eivät välttämättä 

merkitse mitään ja voivat johtua esimerkiksi organisaation nimeämiskäytännöistä. (Berg-

man 2013.) 

 

Tiedon järjestelyssä Chaudreyn (2013) tutkimuksen osallistuneista vastaajista melkein 

kolmannes (30 %) järjesti kansionsa sen sisältämän dokumentin tyypin mukaisesti. Muita 

käytettyjä muuttujia järjestelyssä olivat tila, henkilökohtaisuus, aika, versio, projekti, 
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tiedostomuoto, aihe, sekalaisuus, maantieteellinen sijainti, tärkeys sekä data tai tilastolli-

suus. 

 

Muistiin kirjoittamisessa osallistujat käyttivät suorituksensa mittarina ensisijaisesti sitä, 

kuinka hyvin ja kuinka paljon he saivat tehdyksi. Menetelmässä käytettiin kahta eri stra-

tegiaa: tietynlaiset kirjoitustavat sekä muistiin kirjoittamisen välineiden sijoittaminen 

paikkoihin, jossa he ovat osallisia ja missä he itse kotonaan tai muut osallistujat voivat ne 

nähdä. Kirjoitustavalla esimerkiksi osoitettiin mille listan merkinnöille tulisi antaa kor-

kein sijat. Kirjoitustapaa kuuluivat myös tavat, jotka olivat heille itselleen järjellisiä 

(made sense) samoin kuin muille kalenterin tai listojen käyttäjille. (McKenzie ym., 2014.) 

 

Itseyrittäjyydessä (entrepreneurialism of the self) osallistujat puhuivat myönteisesti jär-

jestelmällisyydestä (being organized), mikä havainnollisti heidän muistiin kirjoittamisen 

tehokkuutta. Järjestelmällisyyttä kuvattiin yksilöllisenä ominaisuutena tai synnynnäisenä 

polkuna, jotka liittyivät osallistujien luonteeseen tai lapsuudesta tuttuun tapan tai joka oli 

opittu perheen jäseneltä. Järjestelmällisyys koettiin henkilökohtaisena ominaisuutena ja 

listojen tekeminen luontaisesti tyydyttävänä tai luontaisena tarkoituksena (innate meant), 

joilla osallistujat ottivat yksilöllistä tai henkilökohtaista kiitosta menestyksestään ja il-

maisivat tyytyväisyyttään pystyessään kuvailemaan elämäänsä mielletyn johtamisen 

standardin mukaan. McKenzie ym. mainitsevat, että järjestelmällisyyden kohteleminen 

henkilökohtaisen ominaisuutena vaatii työtä, tarkkaivaisuutta ja arvioita hallita ja vahvis-

taa kyseistä ominaisuutta itsessään. Motivoivia viestejä kiinnitettiinkin sopiviin paikkoi-

hin yhdistämään tunne- ja henkistä tukea. Nämä viestit sisältivät johtamiseen liittyviä 

vihjeitä, jotka auttoivat heitä menestyksen saavuttamisessa. (McKenzie ym., 2014). 

 

Henkilökohtaisten kokoelmien hallintaan asiantuntijoilla oli Chaudreyn ja Al-Mahmudin 

(2015) tutkimuksessa tarjolla erilaisia työkaluja kuten etsintätyökalut (paikalliset- ja 

verkkoasemat), tiedonhallintatyökalut kalentereiden, tehtävien ja aikataulujan organi-

sointiin, sähköpostin hallintatyökalut viestiylikuormituksen hallintaan, käsite- ja ajatus-

karttatyökalut järjestelemään ja yhdistämään tietoa sekä erikoistyökalut (GNOME, 

SmartDraw, Hystack). Työkaluista säännöllisessä käytössä olivat etsintä sekä henkilö-

kohtaisen- ja sähköpostin tiedonhallinnan työkalut. 
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Vastaanotettua tieto tallennettiin Chaudreyn ja Al-Mahmudin (2015) tutkimuksessa hen-

kilökohtaisiin kansioihin tietokoneelle, tieto lähetettiin itselle sähköpostilla, lisättiin kir-

janmerkkeihin tai se lisättiin tietokoneen suosikkeihin, Internetosoite säilytettiin myö-

hempää käyttöä varten, tieto tallennettiin ulkoisiin palveluin (Dropbox tai GoogleDocs), 

ladattiin henkilökohtaiseen portaaliin sekä Internetlinkki lisättiin omalle kotisivulle. Suo-

situimpina menetelminä oli tallentaa tieto kansioihin tai lähettää se itselle sähköpostilla. 

 

 

Etsiminen 

 

Chaudry ja Al-Mahmud (2015) toivat tutkimuksessaan esille erilaisia käytössä olleita tie-

donlähteitä. Nämä on esitelty taulukossa 4. 

 

Taulukko 4. Insinöörien käyttämät tiedonlähteet (Chaudry & Al-Mahmud 2015). 

Tiedonlähteet 

Digitaaliset Kirjalliset Fyysiset paikat Ihmiset 
Internetsivut Henkilökohtaiset dokumentit 

(paperit, sähköinen sisältö) 

Kirjastot ja tiedekes-

kukset 

Kollegat 

Tietokannat Tekniset raportit Institutionaaliset säily-

tyspaikat 

Ammatillisten 

foorumien kolle-

gat 

Blogit Konferenssipaperit/julkaisut Oman alan korkeakou-

lut (academic) 

 

Internetsivuilta ladattu 

tieto 

Ammatilliset julkaisut   

 Projektiraportit   

 Lehtien artikkelit   

 

Chaudreyn (2013) sekä Chaudren ja Al-Mahmudin (2015) tutkimuksista löytyi yhte-

neväisiä tiedonlähteitä, joita olivat Internetsivut tai hakukoneiden kautta löydetyt Inter-

netsivut, kollegoilta pyydetyt tai heidän edelleen/uudelleen lähettämät dokumentit, eri 

lähteistä sähköpostitse saadut liitteet sekä eri tietokantojen hyödyntäminen. Chaudrey 

(2013) toi sille tiedonhaunmyyjien tietokannat, kun taas Chaudrey & Al-Mahmud (2015) 

toivat esille myyjien lähettämän tiedon.  

 

Muita tiedonlähteitä olivat sosiaalisten verkkosivustojen kautta lähetetty tieto (Chaudry 

& Al-Mahmud 2015) sekä institutionaaliset tai organisaationalliset sivustot, kirjastoista 

ja eri tietolähteistä hankitut dokumentit. Chaudreyn tutkimuksen jatkohaastatteluista 
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ilmeni, että haastateltavista suurin osa käytti Kuwaitin hallituksen sivustoja sekä ulkomi-

nisteriön sisäisiä sivustoja. Hän toi esille myös sen, että lähteiden valinnassa kieli saattoi 

olla vaikuttava tekijä. Vaikkakin haastateltavat osasivat sujuvasti englantia, he suosivat 

arabiankielisiä lähteitä. (Chaudry 2013.) 

 

Aistiminen on Hwangin (2016) luoman tiedonhallinnan kyvykkyyskäsitteistön mukaan 

ympäristön aktiivista skannaamista (havainnointi ja tunnistaminen) ja sen ymmärrettä-

väksi tekeminen. Kerääminen on tiedon tehokasta ja virheetöntä keräämistä työtä varten. 

Keräämisen yhteydessä on päätettävä ovatko kerätystä tiedosta saadut hyödyt linjassa ke-

räämiseen käytettyjen kustannusten kanssa. Tässä yhteydessä on myös huomioitava in-

formaatioylikuormitus, koska jotkut voivat kerätä tietoa kärsimättä ylikuormituksesta ja 

toiset eivät. (Hwang 2016.)  

 

Suhin ym. (2016) tägäämistä koskevan tutkimuksen koe jaettiin uutisartikkeleiden 

tägäämiseen ja dokumenttien noutamiseen käytetyillä tägeillä. Yhteensä osallistujia oli 

26 yliopiston verkkoyhteisöstä. Tägien valinnassa suosittiin yleisemmin esiintyviä sanoja 

ja samalla osallistujat olettivat, että kyseiset tägit sisältäisivät useimmissa tapauksissa ha-

lutut dokumentit. Lisäksi osallistujat olivat taipuvaisia olettamaan, että dokumenttisuun-

tautunut luokittelu sisälsi halutut dokumentit. Aikaisemmin esiintyneet tägit tulivat vali-

tuksi todennäköisemmin jälkimmäisten sijaan. Samalla tutkijat olettivat, että käyttäjät 

asettavat tärkeimmät tägit ensimmäisiksi. Tägejä ei kannattanut asettaa liikaa, koska ne 

käyvivät hyödyttömiksi. (Suh ym. 2016.) 

 

Käyttäjät ymmärtävät tiedonlähteet tutkivan hakemisen kautta, jonka jälkeen he jalosta-

vat sisäisiä kuvauksiaan (Suh ym. 2016). Bergmanin (2013) mukaan tiedonhaku on tär-

kein syy, miksi käyttäjät järjestelevät henkilökohtaista tietoa. Hakuun kuuluivat hakutapa 

(type), haun onnistuminen, käytetty aika sekä läsnäolo -muuttujat. Hakutapaan kuuluivat 

navigointi ja etsiminen. Etsiminen voi olla sijaintiperusteista, jolloin tietokoneella olevia 

kansioita tai hakemistoja selataan (Barreau & Nardi 1995). Etsimisessä kohteita voidaan 

lajitella tai skannata käyttäjän luoman metadatan mukaan (esim. nimi) tai järjestelmän 

luoman metadatan mukaan (esim. koko) (Boardman & Sasse 2004). Bergmanin (2013) 

mukaan myös navigointi on sijaintiperusteista, jossa henkilöt käyvät kansion perä jälkeen, 
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kunnes haluttu kansio löytyy ja selailemalla kansion sisältöä. Haussa henkilön ei ole 

pakko muistaa tarkkaa sijaintia, vaan he voivat syöttää minkä tahansa muistamansa mää-

ritteen (attribute) tiedosta hakukenttään ja selailla hakutuloksia. Haku joko onnistuu tai ei 

ja hakemiseen käytetty aika voi vaihdella muutamista sekunneista minuutteihin. Läsnä-

ololla tarkoitetaan kykyä hakea tieto eri sijanneista. 

 

Rakenteeseen kuuluivat kokoelman koko, hierarkkinen syvyys ja kansion koko -muuttu-

jat. Pienessä kokoelmassa dokumenttien määrä on pieni eikä tämä aiheuta ongelmia tie-

donhaussa, jossa voidaan luottaa muistiin. Isossa kokoelmassa tiedostojen määrä voi olla 

tuhansia, joka pakottaa järjestelemään tiedostot systemaattisesti ja hierarkiat ovat syvem-

piä eikä hakemisessa voida turvautua muistiin. Hierarkkinen syvyys on se kansioiden 

määrä, jotka käyttäjä joutuu avaamaan löytääkseen halutun tiedon lähteen. Syvässä hie-

rarkiassa syvyys voi olla esimerkiksi viidestä seitsemään kansiota. Matalassa hierarkiassa 

syvyys voi olla yhden kansion verran eli haluttu tieto löytyy kahdella klikkauksella/aske-

leella. Hierarkkisessa leveydessä, leveys on yhden kansion alakansioiden määrä. Esimer-

kiksi matalassa hierarkiassa sen leveys on suuri, koska yhden kansion alla voi olla suuri 

määrä dokumentteja. Kansion koolla viitataan yhdessä kansiossa olevien tiedonlähteiden 

määrään. (Bergman 2013.) 

 

Bergmanin (2013) mukaan muisti liittyy läheisesti tiedonhakuun, sillä muistilla on suuri 

osa niin kansioiden selailussa (missä kansioon viimeksi törmättiin) kuin etsimisessä 

(muistellessa relevantteja hakusanoja tai ominaisuuksia). Muistiin kuuluivat luottaminen 

muistiin ja hallitseva muistimuoto -muuttujat. Korkeassa muistiin luottamisessa luotetaan 

siihen, että tieto löydetään oman muistin perusteella. Alhaisessa luottamisessa tiedostot 

järjestellään hyvin ja siihen käytetään aikaa. Hallitseva muistimuodossa käytetään erilai-

sia muistamisentapoja tiedon hakemiseen. Semanttisessa muistissa käyttäjä muistaa 

missä kansiossa tieto sijaitsee tai käyttää semanttisesti liittyvää hakusanaa. Episodisessa 

muistissa tiedoston tallentamisen tai edellisen noudon hetki muistetaan. Visuaalis-ava-

ruudellisessa muistimuodossa muistetaan visuaalisesti tiedon sijainti. (Bergman 2013.) 

 

Asia- ja tilanneyhteyteen liittyvien (contextual) sijaintien hyväksikäytössä kirjoituksia si-

joitettiin aiheeseen liittyviin sijanteihin varmistaakseen, että oikea henkilö näkee 
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kirjoituksen oikealla hetkellä (Eliot & muut, 2007; tässä McKenzie ym. 2014). Näissä 

hyödynnettiin esimerkiksi post-it -lappuja, joita kiinnitettiin muihin dokumentteihin (päi-

vyrit) ja kodin eri pinnoille (pöytätasot, jääkapin ovet) (McKenzie ym., 2014). 

 

Tägäämisen yhteydessä yhdeksi hakemisen tavaksi on esitetty tägiperustaista hakemista, 

jossa tägäysjärjestelmässä voidaan määritellä rakenneohjaavaksi selailutehtäväksi, jossa 

on ainoastaan yhden tason hierarkia mitä tulee tehtäväperustaiseen luokitteluun (in terms 

of task-based classification). Tägeihin perustuvassa selailussa käyttäjää opastaa tägilista. 

(Suh ym. 2016.) 

 

Suh ym. (2016) tunnistivat kirjallisuudesta kolme tägi-attribuuttia, jotka vaikuttavat tägi-

perusteisten dokumenttien selailuun. Näitä olivat tägin yleisyys, -laajuus ja -sijainti. 

Käyttäjien tägätessä he käyttävät omia tägejään tai yleisiä tägejä, joita suurin osa ihmi-

sistä käyttäisi. Tägin yleisyys on tägien käytön määrä, joita käytetään dokumenteissa. Tä-

gin laajuus kertoo, kuinka monesti tägi esiintyy dokumentissa. Tägin sijainti on käyttäjän 

luoman tägin sijainti dokumentissa, esimerkiksi etumaisin tägi on ensimmäinen tägi. 

Noutaakseen halutun dokumentin, käyttäjä selaa tägi-listaansa. Jokaisella tägillä on 

kolme erilaista statusta ja ovat riippuvaisia käyttäjän käyttäytymisestä: 1) Vastausjoukko 

(Answer Set) sisältää toivotut dokumentit. Mikäli tägi ei ole mukana vastausjoukossa, 

dokumenttia ei voi löytää. 2) Valittu joukko (Select Set) on valittujen tägien kokoelma. 

3) Viimeinen omaksuttu joukko (Last Adoption Set) on merkityksellinen, kun tägi kuuluu 

kohtiin 1) ja 2). Haluttua dokumenttia on mahdoton löytää ellei tägiä ole valittu tai se ei 

sisällä toivottuja dokumentteja. 

 

Tutkiessaan tägi-attribuuttien vaikutuksia tutkijat huomasivat, että tägien esiintymisti-

heydellä (frequency) ei ollut merkitystä tägien oikeellisuudessa. Osallistujien pyrkiessä 

valitsemaan tägejä korkeammalla esiintymistaajuudella, he eivät aina löytäneet haluttua 

dokumenttia. Valitessa vastausjoukkoon kuuluvia tägejä, osallistujat löysivät halutut do-

kumentit todennäköisemmin valitsemalla harvemmin käytettyjä tägejä. Käyttäessään itse 

luotuja tägejä, osallistujat löysivät halutut dokumentit helpommin. Tutkijoiden mukaan 

harvemmin esiintyvät tägit edustavat käsitesuuntautuneita tägejä. Tällöin voidaan olettaa, 

että käsitesuuntautuneet tägit auttavat löytämään halutut dokumentit. Tägin sijainti oli 
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kaikkein tärkein tekijä ja aikaisemmin sijaitsevat tägit valittiin useammin kuin myöhem-

min esiintyvät. Tägin toistumistiheys, yleisyys ja sijainti vaikuttivat selailuprosessiin, kun 

tägin sijainti oli vaikuttavin tekijä. (Suh ym. 2016.) 

 

 

Tiedon pitäminen henkilökohtaista käyttöä varten 

 

Käsittely on tiedon käyttämistä ongelmien ratkaisuun, päätösten tekemiseen tai haasta-

vien tehtävien suorittamiseen. Mikäli henkilö pystyy välttämään informaatioylikuormi-

tuksen, tämä kertoo henkilön korkeasta tiedon käytön kyvystä. Käsittelyssä näytetään, 

voidaanko kerätyllä ja järjestetyllä tiedolla tyydyttää analyyttisiä ja päätöksellisiä tar-

peita. Ylläpito on hallussa olevan tiedon tulevan arvon havaitseminen ja sen uudelleen 

käytettäväksi tekeminen (Hwang 2016.)  

 

Henkilökohtaisen tiedon pitämisessä kysymykset mitä ja kuinka pitää henkilökohtainen 

tieto ovat suuressa roolissa, joihin vaikuttavat varastointi, järjestely ja navigointi (Lush 

2014). Tiedon pitämisessä ajan arvioiminen voi olla haastavaa. Digitaalisena aikana hen-

kilökohtaista tietoa ei kerätä tarkoituksen mukaisesti vaan sekalaista tietoa kerääntyy huo-

maamattomasti ajan kuluessa. Käyttäjälleen tiedolla voi olla arvoa eri pituisia ajanjaksoja, 

esimerkiksi vuosikymmenen tai koko elämän mittainen, mutta harva pystyy tarkasti ker-

tomaan ajallisen keston. (Marshall 2007.)  

 

Tiedon tallentamisessa myöhempää käyttöä varten käytetyimpiä menetelmiä Chaudreyn 

(2013) tutkimuksessa olivat tiedon tallentaminen työpöydälle, henkilökohtaisiin- ja jaet-

tuihin kansioihin sekä tiedosta tehtiin kirjanmerkki tai se lisättiin relevanttien sivustojen 

suosikiksi. Haastattelut paljastivat, että haastateltavat pitivät suuriman osan tiedosta äly-

puhelimissaan. Haastateltavien mukaan organisaatiokulttuuri ei mahdollistanut henkilö-

kohtaisen tiedon tallentamista yrityksen portaaliin tai organisaation sivustoihin. Haastat-

teluista ilmeni myös, että useimmissa tapauksissa tietoa ei tarkoituksenmukaisesti (no de-

liberate effort) yritetty säilyttää myöhempää käyttöä varten. Osa kertoi löytävänsä tiedon 

uudelleen, jos he jättivät sen löytämäänsä tai kohtaamansa paikkaan. (Chaudry 2013.) 
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Tiedon uudelleenlöytämisen yhteydessä Chaudreyn ja Al-Mahmudin (2015) tutkimuksen 

osallistujat ilmaisivat olevansa varmoja siitä, että he osaavat valita sopivan tiedonlähteen, 

kykenevät valitsemaan relevantin tiedon erikoistuneista lähteistä sekä pystyvät vaivatto-

masti arvioimaan löydetyn tiedon laatua. Haastatteluissa ilmeni, että useat osallistujat ko-

rostivat informaatiolukutaidon parantamisen tarvetta, esimerkiksi ehdotettiin, että kou-

luissa tulisi olla informaatiolukutaitokursseja, jotta opiskelijat saavuttavat tarvittavat tai-

dot ennen työelämään siirtymistä. Esille tuotiin myös, että työpaikalla tulisi olla infor-

maatiolukutaito-ohjeistus sille, kuinka etsiä, hallita ja uudelleen löytää tietoa tehokkaasti. 

(Chaudry & Al-Mahmud 2015.) 

 

Chaudryn (2013) tutkimuksessa haastateltavien keskuudessa käytetyin menetelmä oli 

löytää kansio aiheen, projektin tai tehtävän mukaan ja silmäillä kansion sisältämät alikan-

siot ja tiedostot. Toinen menetelmä oli silmäillä tietokoneen näyttöä, jos dokumenttia oli 

äskettäin käytetty. Chaudryn mukaan tämä osoittaa, että virkemiehet on yritettävä saada 

tietoisiksi uudelleenlöytämisen tärkeistä menetelmistä sekä tehtävä toimenpiteitä, joilla 

parannetaan tiedon uudelleenlöytämisen kykyjä. (Chaudry 2013.) 
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3 INFORMAATIOYLIKUORMITUKSEN TUTKIMUS 

 

Tässä luvussa tarkastelen informaatioylikuormituksen tutkimusta. Aluksi kuvaan infor-

maatioylikuormituksen syitä sekä ylikuormituksen ehkäisemiseksi käytettäviä keinoja ja 

käytäntöjä. Tämän jälkeen kerron viestintäylikuormituksesta ja sen hallinnan käytän-

nöistä.  

 

Informaatioylikuormitusta tarkastelevat tutkimukset voidaan jaotella aiheen mukaan. 

Tutkimusten aiheet sekä tutkimuskysymykset ja -menetelmät on esitelty yksityiskohtai-

semmin taulukossa 5. 

  

Taulukko 5. Informaatioylikuormituksen tutkimuksen aiheet, tutkimuskysymykset ja -

menetelmät. 

Lähde Aihe Tutkimuskysymykset Tutkimusmenetelmät 
Johnson 

(2014) 

Informaatioylikuormitus ja 

tähän liittyvät selviytymista-

vat 

 Kirjallisuuskatsaus 

Jackson & 

Farzaneh 

(2012) 

Informaatioylikuormituksen 

syntyyn vaikuttavat tekijät 

 

 Kirjallisuuskatsaus 

Bensel & 

Ragsdell 

(2016) 

Sukupolvien välinen ero in-

formaatioylikuormituksen 

käsittämisessä sekä infor-

maatioylikuormituksen syi-

den ja vaikutusten tunnista-

minen. 

 Sähköinen kyselylomake, 

haastattelut ja päiväkirjat: 

18–70 sekä yli 70 -vuotiaita 

osallistujia, 45 palautettua 

kyselyä, 5 puolistrukturoi-

tua haastattelua. 

Whelan & 

Teigland 

(2013) 

Transaktiiviset muistijärjes-

telmät yrityksissä ylikuormi-

tuksen vähentämisen työka-

luina 

 2 tapaustutkimusta hoito-

laitteistojen toimialalla. 1 

vaihe = tutkimuskehitysyk-

sikön eri ryhmiin tulevan ja 

niiden sisällä liikkuvan tek-

nologisen tiedon virran ana-

lysointi käyttäen sosiaalisen 

verkoston analyysiteknii-

koita. Lyhyen kyselylo-

makkeen täyttäminen. 2 

vaihe = 21 puolistrukturoi-

tua haastattelua  

Shachaf, 

Aharony 

& Baruch-

son (2016) 

Akateemisten kirjastonhoita-

jien informaatioylikuormi-

tuksen vaikutukset 

Informaatioylikuormituksen 

havaitseminen, kokeminen, 

tulkinta ja käsittely hakutu-

losten yhteydessä. Koke-

vatko kokeneet ja kokemat-

tomat kirjastonhoitajat yli-

kuormituksen eri tavalla. 

Puolistrukturoidut haastat-

telut: 15 israelilaista kor-

keakoulujen kirjastonhoita-

jaa. 
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Burns & 

Bossaller 

(2012) 

Kirjastonhoitajien yleiset 

viestintätavat ja ympäristöt. 

Kokemukset viestintäyli-

kuormituksesta viestintärik-

kaassa ympäristössä. 

Ovatko kirjastonhoitajat 

yleisellä tasolla häkeltyneitä 

viestinnästä, viestintäväli-

neistä ja -tavoista.  

Puolistrukturoidut haastat-

telut: 9 akateemisista kirjas-

tonhoitajaa suurista ja kes-

kisuurista tutkimusyliopis-

toista. 

 

Informaatioylikuormituksen syitä ja seuraamuksia ovat tutkineet Johnson (2014), Jackson 

ja Farzaneh (2012) sekä Bensel ja Ragsdell (2016). Informaatioylikuormituksen hallinnan 

menetelmiä on tutkinut Johnson (2014), joka samassa tutkimuksessaan käsitteli myös yli-

kuormituksen syitä ja seuraamuksia. Lisäksi hallinnan menetelmiä ovat tutkineet Whelan 

ja Teigland (2013) sekä Shachaf, Aharony ja Baruchson (2016). Nämä edellä mainitut 

tutkimukset on käsitelty seuraavissa alaluvuissa. 

 

 

3.1 Informaatioylikuormituksen syyt ja seuraamukset 

 

Informaatioylikuormitus ei ole ilmiönä uusi. Ylikuormituksen mahdollisuus on ilmennyt 

siitä lähtien kun tiedosta tuli tärkeä syöte ihmisen toiminnalle. Esimerkiksi kun eri tie-

teenalojen (scientific disciplines) julkaisujen määrä kasvoi 1600-luvulta aina 1800-lu-

vulle, pysyminen ajan tasalla kaikesta tieteessä tehdystä työstä alkoi käydä mahdotto-

maksi. (Allen & Wilson 2003.) 

 

Vuonna 1852 Smithsonian instituutin sihteeri kiinnitti huomionsa ylikuormitukseen. 

Tuolloin vuosittain julkaistiin noin 20 000 vuosikertaa. Sihteeri totesi, että kirjallisuus ja 

tiede saattavat ihmiset ymmälleen tuottamastaan ja hankalasti käsiteltävästä tiedon mää-

rästä, ellei sitä voida järjestää tarkoituksenmukaisesti niin, että sisällöt voidaan varmistaa. 

(Bawden & Robinson 2009.)  

 

Ylikuormitukseen vaikuttaa myös liiallinen tieto. Esimerkiksi viikoittainen New York Ti-

mesin painos sisältää enemmän tietoa kuin mitä ihminen keskimäärin kohtasi elämänsä 

aikana 1800-luvun Englannissa. Viimeisimmän 30 vuoden aikana on luotu enemmän tie-

toa kuin edeltävin 5 000 vuotena. Huomionarvoista on myös se, että vuosien 1998 ja 2000 

välillä Internetin dokumenttien määrä kaksinkertaistui 400 miljoonasta 800 miljoonaan. 

(Bawden 2001; tässä Bawden & Robinson 2009.)  
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Vuodesta 1990 lähtien tieto- ja viestintäteknologiat, erityisetsi Internet, ovat kehittyneet 

tavalla, jotka mahdollistavat tai jopa rohkaisevat helpon, nopean ja suhteellisen halvan 

tiedon tuottamiseen. Suureen määrään tietoa on mahdollista päästä käsiksi mutta sen käyt-

täminen ajallisella tavalla on vaikeaa, ellei jopa mahdotonta. Tämä on informaatioyli-

kuormituksen ilmiö. (Shachaf ym. 2016.) Älypuhelimet, jotka tarjoavat helpon ja nopean 

tavan ylläpitää yhteyksiä sekä päästävät tiedon äärelle, muodostavat välineen minkä 

kautta koemme (suffer) Internet- ja teknologiaperusteista informaatioylikuormitusta 

(Benselin & Ragsdell 2016). Tiedon liiallinen vastaanottaminen ja käsittely tuottaa usein 

stressiä (Benselin & Ragsdell 2016, Allen & Wilson 2003), koska aivot kykenevät pro-

sessoimaan rajallisen määrän tietoa tietyssä ajassa (Miller 1956; tässä Shachaf ym. 2016). 

 

Johnsonin (2014) mukaan informaation kuormittavuus nähdään tiedon määrän ja moni-

muotoisuuden aiheuttamana. Määrä viittaa osasten (pieces, bits) jonkin kaltaiseen datan 

kertymään. Monimuotoisuus viittaa valintojen tai vaihtoehtojen määrään, jotka ärsyke on 

meille esittänyt. (Johnson 2014.) Informaatioylikuormituksen aiheuttamia psykologisia 

ja fyysisiä seuraamuksia voi on useita. Kuormituksella voi olla vakavia seuraamuksia 

henkilökohtaisella, sosiaalisella ja organisaation tasolla. (Benselin & Ragsdell 2016.)  

 

Jacksonin ja Farzanehin (2012) tunnistivat tutkimuksessaan informaatioylikuormituksen 

syntyyn vaikuttavat tekijät sekä määrittelivät niiden vaikutukset luontaisiin tekijöihin. 

Luontaisia tekijöitä olivat tiedon määrä, tiedon käsittelyn kapasiteetti sekä saatavilla 

oleva aika sekä tiedonlähteet. Ulkoisia tekijöitä olivat tiedon luonne, tiedon laatu, tehtävät 

ja prosessin parametrit (task and the process parametres) sekä henkilökohtaiset tekijät. 

(Jackson & Farzaneh 2012.) 

 

Kirjallisuuden perusteella Jackson ja Farzaneh loivat mallin (kuvion 3), joka tarjoaa vi-

suaalisen apuvälineen ilmiön hahmottamiseen. Malli perustuu luontaisten ja ulkoisten te-

kijöiden seitsemään kohtaan sekä käännekohtaan. (Jackson & Farzaneh 2012.) 
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Kuvio 3. Käsitteellinen informaatioylikuormituksen malli, joka on muokattu Jacksonin & 

Farzanehin (2012, 528) mallista. 

 

Kuviossa 3 nähdään, kuinka eri osa-alueet sijoittuvat malliin. Informaatioylikuormitus 

tapahtuu käännekohdassa. Jokaisella yksilöllä on oma vaikutuksensa ylikuormitukseen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen yksikkö voi lisätä tai vähentää ylikuormituksen toden-

näköisyyttä. Yksiköt voidaan jakaa puolesta ja vastaan, jolloin toinen lisää tai toinen 

noustessaan vähentää ylikuormituksen todennäköisyyttä. (Jackson & Farzaneh 2012.) 

 

Puolesta ja vastaan -kategorioita voidaan käyttää vuorovaikutuksen lain mukaisesti, mikä 

perustuu Dubinin tunnistamiin lakeihin (Dubin 1978; tässä Jackson & Farzaneh 2012). 

Ensimmäisessä laissa tiedon käsittelyn kapasiteetti, tiedon luonne sekä käytettävissä 

oleva aika ovat toisensa kanssa vuorovaikutuksessa, jolloin nämä laskevat 
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ylikuormituksen mahdollisuutta. (Jackson & Farzaneh 2012.) Nämä informaatioylikuor-

mitusta vähentävät tekijät on esitetty taulukossa 6. 

 

Taulukko 6. Informaatioylikuormitusta vähentävät tekijät (Jackson & Farzaneh 2012). 

Tekijä Selite 
Tiedon käsittelyn 

kapasiteetti 

Tiedon määrä, jonka henkilö voi yhdistää päätöksenteon prosessiin (Eppler & Men-

gis 2004). Henkilökohtaiset vaikutukset ovat osallisia tiedonkäsittelyn kapasiteet-

tiin, esimerkiksi kokemus, henkilökohtaiset taidot ja kognitiivinen tyyli/tapa 

(style). Aikaisempi tietämys voidaan ottaa mukaan auttamaan tiedon käsittelyssä. 

Nopeus tai aika loppujen lopuksi määrittävät henkilön/yksilön tiedonkäsittelyn ka-

pasiteetin, jossa yksilö pystyy käsittelemään uutta tietoa, noutaa ja hyödyntää ole-

massa olevaa tietämystään (henkilökohtaiset ominaisuudet). (Jackson & Farzaneh 

2012.) 

Tiedon luonne Sisältää seuraavat tekijät: monimutkaisuus, monitulkintaisuus, epävarmuus ja uu-

tuus (novelty) (Schneider 1987; tässä Jackson & Farzaneh 2012), joilla on yhteys 

tiedonkäsittelyn kapasiteettiin. Aika, joka menee tiedon käsittelyyn, riippuu tiedon 

monimutkaisuudesta, monitulkintaisuudesta, epävarmuudesta sekä uutuudesta ja 

ovat yksilön tiedonkäsittelyn kapasiteettia vastaan. Näihin yhdistettyihin kom-

ponentteihin vaikuttavat henkilökohtaiset tekijät, erityisesti henkilön tietämys, 

jonka hän voi vetää mukaan tiedon käsittelyyn. (Jackson & Farzaneh 2012). 

Käytettävissä 

oleva aika 

Saatavilla olevan ajan määrä (Schick, Gordon & Haka 1990; tässä Jackson & Far-

zaneh 2012), jossa henkilö suorittaa loppuun tietyn tehtävän tai prosessin (Jackson 

& Farzaneh 2012). 

 

Tiedon luonne vaikuttaa siihen, kuinka hyvin henkilö pystyy yhdistämään tähän oman 

tietämyksensä sekä kuinka pitkään hänellä vie käsitellä monimutkaistakin tietoa. Mikäli 

henkilön omat kyvyt ovat hyvät, hän pystyy käsittelemään monimutkaistakin tietoa, jota 

hän pystyy yhdistelemään aikaisempaan tietämykseensä tai kokemuksiinsa. (Jackson & 

Farzaneh 2012.) 

 

Dubinin toisessa laissa (Dubin 1978; tässä Jackson & Farzaneh 2012) ovat tiedon määrä, 

tiedon laatu, tehtävä ja prosessin parametrit sekä henkilökohtaiset tekijät, jotka vuoros-

taan lisäävät ylikuormituksen todennäköisyyttä.  Nämä informaatioylikuormitusta lisää-

vät tekijät on esitetty taulukossa 7. 
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Taulukko 7. Informaatioylikuormitusta lisäävät tekijät (Jackson & Farzaneh 2012). 

Tekijä Selite 
Tiedon määrä Olemassa olevan tiedonmäärä ja joka on henkilön saatavilla tietystä aiheesta (Mil-

ler 1994, Nelson 1994). 

Tiedon laatu Saadaan yhdistämällä kaksi tekijää, tiedon asiaankuuluvuus ja kelpoisuus (validity) 

(Slawson 1994). Tiedon asiaankuuluvuuden ja kelpoisuuden sekä tiedon laadun vä-

lillä on suora yhteys. Esimerkiksi mitä vähemmän asiaankuuluvaa ja enemmän kel-

poista tieto on, yhdistetään suuren tietomäärän kanssa, joka tarkoittaa suurempaa 

tiedon käsittelyn kapasiteettia ja saatavilla olevaa aikaa tarvitaan seuloa läpi vä-

hemmän asiaankuuluvaa tietoa. (Jackson & Farzaneh 2012.) 

Tehtävä ja proses-

sin parametrit 

Koostuvat useista tekijöistä yhdistäen tehtävän uutuutta ja vaikeutta (Jackson & 

Farzaneh 2012). Tehtävän vaikeuden arvioimiseen vaikuttavat useat ratkaisutavat, 

toivotut eri lopputulokset, ristiriita eri ratkaisutavoissa halutun lopputuloksen saa-

vuttamiseksi (Cambell 1988). 

Henkilökohtaiset 

tekijät 

Lisää tai vähentää yksilön ylikuormittumisen mahdollisuutta. Koostuu eri teki-

jöistä, jotka yhdistelevät henkilön aiempaa kokemusta, henkilökohtaisia taitoja, 

kognitiivista tapaa ja motivaatiota ja henkilökohtaista tilannetta, johon voivat vai-

kuttaa esimerkiksi työn ulkopuoliset tapahtumat. (Jackson & Farzaneh 2012.) 

 

Mikäli tietoa on paljon ja se sisältää paljon asiaankuulumatonta tietoa ja henkilökohtaiset 

tekijät eivät tue tietämyksen tai asiantuntemuksen kohdistamista tietomäärään, henkilö 

kokee mahdollisesti informaatioylikuormitusta. Tämä riippuu tehtävästä, johon tieto liit-

tyy. 

 

Benselin ja Ragsdellin (2016) tarkoituksena oli selvittää sukupolvien välisiä eroja ínfor-

maatioylikuormituksen käsittämisessä (perceptions) sekä tunnistaa informaatioylikuor-

mituksen syyt ja vaikutukset. Tutkimuksessa esille nousi 14 erilaista informaatioylikuor-

mituksen määritelmää, joista neljä yleisimmin esiintynyttä olivat ”liian paljon tietoa”, 

”kyvytön käsittelemään”, ”lähteiden suuri määrä, tiedolla pommittaminen (bein bombar-

ded by infromation)” sekä ”tietoa saa liian nopeasti, ei aikaa sisäistämiseen tai käsitte-

lyyn”. Samassa tutkimuksessa informaatioylikuormitukseen liitettiin seuraavat käsitykset 

ja tuntemukset: alhainen työn tekemisen tehokkuus (low work efficiency), ajanhallinta-

ongelmat, keskeytykset (distraction), alentunut keskittyneisyys, viivyttely (procrasti-

nation), kyvyttömyys tehdä informoituja/hyviä valintoja, hämmentyneisyys (confusion), 

ärtyneisyys (irritation), levottomuus, suuttumus, viha, stressi, kyvyttömyys jättää asiat 

pois mielestä (unable to turn off), nukkumisvaikeudet, väsyneisyys, masentuneisuus.  

 

Bensel ja Ragsdell (2016) liittivät informaatioylikuormituksen informaatiolukutaitoon. 

Informaatiolukutaidossa suurin huolenaihe 31–40-vuotiaiden ryhmässä oli kyky käsitellä 

tietoa. Tiedon muistamisesta tai sen omaksumisesta huolestuneita olivat 26–30-vuotiaat 
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ja 61–70-vuotiaat mainitsivat useimmin huolenaiheeksi tiedonhallinnan. Vastaajien kes-

ken informaatioylikuormituksen seurauksena esiintyi terveys- ja suoritusperusteisia on-

gelmia, joista suurimmaksi mainittiin alentunut tuottavuus työpaikalla ajanhallintaongel-

mien lisäksi. 

 

Benselin ja Ragsdell mainitsivat, että kaikki muut ikäryhmät, paitsi vanhin ikäryhmä, oli-

vat todennäköisesti kokeneet informaatioylikuormitusta. Tämän arveltiin johtuvat tekno-

logian käytöstä tai työroolin ja informaatioylikuormituksen kytkeytymisestä toisiinsa. 

Bensel ja Ragsdell arvelivat, että syynä informaation nopeuteen saattoi olla Web 2.0 sekä 

ettei nuoremmalla ikäryhmällä ollut tarpeeksi aikaa tiedon pohtimiseen ja omaksumiseen. 

Web 2.0 ja sosiaalinen media mahdollistavat välittömät ja rajoittamattomat päivityksen, 

tämä saattoi merkitä sitä, että nuoremman ikäryhmän informaatiolukutaito ei ollut tar-

peeksi kehittynyttä. (Bensel & Ragsdell 2016.) 

 

Vastaajista yli puolet oli kokenut informaatioylikuormitusta työpaikalla. Bensel ja Rags-

dell olivat löytäneet aikaisemmista tutkimuksista viitteitä ylikuormituksen aiheuttamasta 

alhaisesta työtehokkuudesta, jonka heidän tutkimuksensa vahvisti. Alentunutta työtehok-

kuutta koettiin kaikissa ikäryhmissä, josta useimmin mainitsi 61–70-vuotaiden ikäryhmä, 

joka näki teknologian työpaikan kasvavana keskeisenä komponenttina. Teknologian hyö-

dyntämisen kykyjen puute tai alentuneet kyvyt voivat olla tärkeitä tekijöitä, jotka alenta-

vat tuottavuutta. Ylikuormituksen alentamisessa hyödyllisiä olisivat säännöllinen koulut-

taminen sekä ohjaaminen, jotka myös parantaisivat tuottavuutta. Nuorin ikäryhmä uskoi 

keskittymiskykynsä alentuneen sähköpostin takia. Sähköposti oli käytetyin tiedonlähde 

sekä sen arveltiin olevan suurin informaatioylikuormituksen lähde. (Bensel & Ragsdell 

2016.) 

 

Stressiä koettiin harvoin. Tämä mahdollisesti kertoi siitä, että tietoperusteinen stressi oli 

vähentynyt ja muut seuraukset koettiin voimakkaampina tai osallistujat olivat kehittäneet 

selviytymistapoja, joten he eivät stressaantuneet liikaa. (Bensel & Ragsdell 2016.) 

 

Ikä ei ollut määräävä tekijä informaatioylikuormituksen kokemisessa. Iän ja teknologian 

käytön väliltä löytyi yhteys, jossa iäkkäämmät kokivat ylikuormituksen tunteen 
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alhaisemmin. Ylikuormituksen ensisijaisena lähteenä oli teknologia ja erityisesti sähkö-

posti työpaikoilla. Ajalliset paineet ja sähköpostin määrä voivat aiheuttaa alhaista työn-

tehokkuutta, jota koettiin kaikissa ikäryhmissä mutta erityisesti tämä oli huomattu van-

hempien osallistujien keskuudessa. Sähköposti- ja informaatioylikuormitus sekä alentu-

nut tuottavuus voivat aiheuttaa organisaatioille suuria seurauksia. (Bensel & Ragsdell 

2016.) 

 

Nuoremmat altistuivat Internet-perusteisille teknologioille ja odottivat pystyvänsä ole-

maan vuorovaikutuksessa tiedon kanssa paremmin kuin vanhemmat ihmiset. Nuorempien 

ihmisten joukossa tiedon laatu ja luotettavuus nousi tärkeäksi kysymykseksi. Benseling 

ja Ragsdellin tutkimuksen mukaan nuoremmilla ihmisillä voi olla kokemus oman infor-

maatiolukutaidon heikkoudesta, mikä aiheutti heille ylikuormituksen tunnetta. (Bensel & 

Ragsdell 2016.) 

 

Benselin ja Ragsdellin (2016) mukaan informaatioylikuormitusta koettiin eri ammateissa. 

Tutkimukseen osallistuneiden kirjastonhoitajien keskuudessa koettu informaatioylikuor-

mitus osoitti, että kirjastonhoitajat pitivät tärkeämpinä opittuja taitoja kuin työsektoriaan.  

 

 

3.2 Informaatioylikuormituksen hallinnan menetelmät 

 

Johnson (2014) tarkasteli ja käsitteli informaatioylikuormitusta ja tähän liittyviä selviy-

tymistapoja lääkeannostuksen metaforan kautta. Johnsonin mukaan se antaa tavan infor-

maatiovirran käsittelyyn ja keskittyy siihen, kuinka paljon tulisi ottaa tai antaa, kuinka 

usein ja pitkään ja samalla mukaan tulevat annoksen pimeät puolet. Johnson esitti, että 

lääkeannostuksen metafora keskittää huomiomme perustavanlaatuisiin ja käytännöllisiin 

vuorovaikutuksen ongelmiin (issues), jotka liittyvä informaatiovirran hallintaan. Näihin 

kuuluvat määrä, toistumistiheys, jaksottaminen (sequencing), toimitusjärjestelmät (deli-

very systems), vuorovaikutus, ristiriitaisuudet (contraindictions) sekä toimintahäiriöt (ks. 

taulukko 8).  
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Taulukko 8. Informaatiovirtaan ja ylikuormituksen hallintaan liittyvät tekijät (Johnson 

2014). 

Tekijä Selite 
Määrä Mitataan missä määrin ihmiset ovat kohdanneet tietynlaisia viestejä tai viestien tai 

median sisällön luokkia (Slater 20014, 168). Tämän mittaaminen voi olla vaikeata, 

koska säännöllinen moniajo liittyy median käyttöön (Johnson 2014). Liiallinen 

kommunikaatio on usein yhdistetty kaaokseen, alhaiseen moraaliin sekä tehotto-

muuteen (Krackhardt 1994; tässä Johnson 2014), jossa informaatioylikuormitus es-

tää tehokkaan kommunikoinnin (Hibbard & Peters 2003, 416).  

Toistumistiheys Annos otetaan toistuvasti vaikutuksen ylläpitämiseksi. Pientä annosta kasvatetaan 

hiljalleen, koska emme pysty ottamaan suuria annoksia kerralla. Tällöin haittana 

on informaatioylikuormituksen mahdollisuus. (Johnson 2014.) 

Jaksottaminen Sietokyky kasvaa annosta kasvattamalla. Informaatiotulvan hallinnan puute altis-

taa samanaikaisesti tiedolle, joka olisi käsiteltävä vaiheittain. (Johnson 2014.) 

Toimitusjärjestel-

mät 

Annos saadaan eri tavoin, kuten lääke tablettina tai hengittämällä. Esimerkiksi 

viestintäkampanjoissa tietyt kanavat voidaan valita strategisesti, joiden kautta mas-

samedian tieto saadaan toimitettua, kun taas ihmisten väliset kanavat ovat usein 

tärkeitä yritysten suostuttelussa (persuasive efforts). (Johnson 2014.) 

Vuorovaikutus Viestit saadaan eri lähteistä, jotka ajoittain johtavat halvaantumiseen, kyvyttömyy-

teen paneutua tai käsitellä tiettyä viestiä (Johnson 2014). 

Ristiriidat Kuin myös lääkkeissä, vaikutukset voivat olla huonoja tai positiivisia. Ristiriidat 

menevät vuorovaikutusten yli, jossa olotilat määräävät mitä annosta ei tulisi ottaa. 

(Johnson 2014.) 

Toimintahäiriöt Ihmiset voivat tulla riippuvaiseksi jostakin lääkeaineesta ja johtaa syrjään vetäyty-

neisyyteen, riippuvuuteen tai väärinkäyttöön. Tämä tuo tunteen, että enempi on pa-

rempi ja johtaa ylisuuriin annoksiin ja jatkuvaan käyttöön hyödyn saamisen jäl-

keen. (Johnson 2014.) 

 

Henkilö kokee informaatioylikuormitusta, kun hän saa liikaa tietoa hänen käytössään ole-

vista lähteistä, hän ei osaa ottaa tietoa sopivia määriä tai hän ei pysty tai osaa käsitellä 

saamaansa tietoa sopivissa määrin. Lisäksi käytettyjen tiedonlähteiden määrä voi vaikut-

taa ylikuormituksen tunteeseen, koska lähteitä voi löytyä esimerkiksi paperisina ja säh-

köisinä. Nämä pitäisi pystyä yhdistämään olemassa olevaan tietoon tai saatu tieto pitäisi 

pystyä kokoamaan yhteen ja tämän jälkeen yhdistämään olemassa olevaan tietoon. Mikäli 

henkilö ei tähän pysty, hän voi kokea erilaisia tuntemuksia tai oireita siitä, että hän ei 

pysty käsittelemään saamaansa tietoa. 

 

Johnsonin (2014) tutkimuksessa informaatioylikuormituksesta selviytymisen keinoiksi 

tunnistautuivat pakeneminen, huomio, delegointi ja luova hävittäminen. Nämä on esitetty 

taulukossa 8, johon on koottu yhteen tutkimuksissa esitettyjä selviytymiskeinoja infor-

maatioylikuormituksesta. 
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Taulukkoon 9 olen koonnut edellä esitellyissä tutkimuksissa esille tulleet ylikuormituk-

sen ehkäisemiseen käytetyt menetelmät. Olen koonnut menetelmät tutkimuskohtaisesti.  

 

Taulukko 9. Käytetyt menetelmät ylikuormituksen ehkäisemiseen. 

Tutkimus Menetelmä Selite 
Johnson (2014) Pakeneminen Yksilö pakenee tietoa tai jättää tiedon käsittelemättä tai vastaanot-

tamatta (Johnson 2014). 

 

Yksilö hylkää informaation syötteisiin osallistumisen (the burden 

of attending to the information inputs) (Miller 1960; tässä Shachaf 

ym. 2016). 

 

Poistjättäminen (omission): yksilö ei pysty käyttämään kaikkea tie-

toa, jonka takia hän sivuuttaa osan tiedosta (Miller 1960; tässä 

Shachaf ym. 2016). 

 Huomio Yksilön kerättyä tarvittavan tiedon, hänen on osattava päättää mil-

loin lopettaa kerääminen (Johnson 2014). 

 Delegointi Yksilö keskittää toimintaansa ja antaa vastuuta tiedon siirrosta luo-

tetuille henkilöille (Johnson 2014). 

 

Useiden kanavien strategia: henkilö jakaa/levittää/osittaa tiedon 

käsittelyn tehtäviä (Miller 1960; tässä Shachaf ym. 2016) 

 Luova hävittä-

minen 

Yksilö tietää milloin tietoa tulisi välttää tai hankkia (Johnson 

2014). 

Whelan & 

Teigland (2013) 

Työntekijän 

oma hake-

misto 

Hakemistoon on merkitty eri aiheiden asiantuntijat sekä se, kuka 

aiheuttaa ylikuormitusta (Whelan & Teigland 2013). 

 Suodattaminen Yksilö poistaa tai säästää sähköposteja, lähettäjän maine avainase-

massa (Whelan & Teigland 2013) 

 

Sivuuttamisen sijaan yksilö antaa etusijan (priority) jollekin tie-

dolle mutta sivuuttaa toisen tiedon (Miller 1960; tässä Shachaf 

2016) 

 Jakaminen Tiedustelijat hakevat tietoa, keskeiset yhdyshenkilöt jakavat rele-

vantin tiedon toisille. Yhdyshenkilöillä omat erikoisalueensa ja 

suodattavat tiedon ja jakavat tiedon sitä tarvitsevalle. (Whelan & 

Teigland 2013.)  

Miller (1960; 

tässä Shachaf 

ym. 2016, 302) 

Virhe Yksilö reagoi tietoon harkitsematta sen sisältöä riittävästi (without 

giving it all due consideration) (Miller 1960; tässä Shachaf ym. 

2016). 

 Jonotuttami-

nen 

Yksilö laittaa tiedon sivuun, kunnes voi palata sen pariin myöhem-

min (Miller 1960; tässä Shachaf ym. 2016). 

 Arviointi (ap-

proximation) 

Yksilö käsittelee tietoa rajoitetulla tarkkuudella, jossa on sijaa vir-

heiden tekemiselle (Miller 1960; tässä Shachaf ym. 2016). 

Shachaf, Aha-

rony & Baruch-

son (2016) 

Taito käsitellä 

tietoa ja koke-

mus siitä 

Tiedon muotoilu (chunking): yksilö yhdistelee tiedon palasia yh-

teen sen sijaan, että käsittelisi jokaista tietoa erikseen (Miller 1960; 

tässä Shachaf ym. 2016) 

 Tiedon oike-

anlainen jär-

jestely 

 

 Tiedon määrä Käsiteltävä määrä on pieni (Shachaf ym. 2016). 
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Kirjallisuus antaa erilaisia menetelmiä tai keinoja, joilla informaatioylikuormitusta voi 

ehkäistä. Taulukoon ryhmitellyistä eri menetelmistä käytetyimpiä olivat pakeneminen, 

delegointi sekä suodattaminen. Pakenemisessa voidaan ajatella, että henkilö jättää käsit-

telemättä tietoa, jonka hän tietää aiheuttavan itselleen ylikuormituksen oireita. Delegoin-

nissa henkilö voi jakaa eri tiedon haun tai käsittelyn toimintoja eri henkilöille. Mikäli 

työyhteisön jäsen kohtaa uutta tietoa, hän jakaa sen henkilölle, jonka arvelee hyötyvän 

tästä tiedosta tai hänellä on aiheesta aikaisempaa tietämystä. Suodattamisessa henkilöllä 

voi olla eri kriteereitä, joiden perusteella hän käsittelee tietoa. Tai esimerkiksi skannates-

saan tietoa, hän voi hylätä jonkin tiedon, koska seuraava lähde käsitteleekin etsittyä tietoa 

paremmin. Nämä kolme menetelmää eivät pelkästään auta käsittelemään informaatioyli-

kuormitusta vaan toimivat hyvänä perustana ylikuormituksen ehkäisemisessä.  

 

Yritykset käyttävät erilaisia menetelmiä, joilla pyritään vähentämään tai välttämään mah-

dollisen informaatioylikuormituksen vaikutuksia. Myös erilaisia teknologisia keinoja on 

käytetty suodattamaan tarpeellinen tieto tarpeettomasta. Näitä ovat olleet esimerkiksi 

älykkäät toimijat/välittäjät (intelligent agents), semanttiset teknologiat, liiketoiminnan 

analytiikka tai rekursiivinen koneoppiminen (recursive machine-learning). Vaikka kysei-

set teknologiat auttavat, yritykset edelleen nojautuvat yksilöihin, jotka päättävät mikä 

tieto on relevanttia. (Whelan & Teigland 2013.) 

 

Whelan ja Teigland (2013) tutkivat voivatko transaktiiviset muistijärjestelmät (transac-

tive memory systems) toimia yhtenä suodattimena ylikuormituksen vähentämiseksi yri-

tyksen eri työntekijäryhmille. Transaktiivisissa muistijärjestelmissä ihmiset jakavat kes-

kenään työn, jossa muistetaan tietyn tyyppinen jaettu tieto. (Whelan & Teigland 2013.) 

Transaktiivisten muistijärjestelmien luomiseen ja ylläpitämiseen kuuluu kolme vaihetta:  

1) tiedon jakamisessa/kohdentamisessa (allocation) ryhmään tuleva uusi tieto kohdenne-

taan niille, jotka ryhmän jäsenien mielestä ovat aiheen asiantuntijoita, 2) hakemisen koor-

dinoinnissa ryhmän jäsenet, jotka haluavat noutaa tietoa arvioivat ensin heidän omaa tie-

tämystään aiheesta ja tarvittaessa arvioivat muita ryhmän jäseniä, jotka omistavat tai voi-

sivat omistaa tietämyksen aiheesta, 3) hakemiston päivittämisessä henkilöt päivittävät 

heidän omia, henkilökohtaisia, hakemistojaan henkilöistä, jotka tietävät eri asioista. 
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Tutkijat suorittivat tapaustutkimuksen kahdessa lääketeknologia-alan yrityksessä. (We-

ger 1995.) 

 

Whelanin ja Teiglandin (2013) tutkimuksesta ilmeni, että yritysten teknologiset tieduste-

lijat (scouts) hakivat tietoa mutta eivät itse käyttäneet sitä. He luottivat, että keskeiset 

yhdyshenkilöt (central connectors) jakoivat relevantin tiedon toisille. Yhdyshenkilöt 

käänsivät tiedon sisäisesti käytetylle kielelle. Informaatioylikuormitusta vältettiin, koska 

yhdyshenkilöillä oli omat erikoisalueensa, ja he käyttivät suodatustaitojaan relevantin tie-

don suodatukseen ja tiedon välittämiseen sille, joka tietoa tarvitsi. Työntekijöillä oli oma 

hakemisto, jota he ylläpitivät aktiivisesti. Hakemisto kertoi kuka tiesi mitäkin ja tämä 

koettiin tärkeänä tekijänä ylikuormituksen välttämisessä. Hakemistoa päivitettiin myös 

ihmisten kohdalta, joiden koettiin olevan osa ylikuormitusta. Myös sähköposteja suoda-

tettiin ylikuormituksen välttämiseksi, joko poistamalla tai säästämällä viestit. Sähköpos-

tin lähettäjän maine oli isossa roolissa siinä, kumpaan kategoriaan viesti kuuluu. Tutki-

muksen yrityksissä työntekijöitä velvoitettiin kirjoittamaan käytetyt menetelmät ylös 

sekä syntyneet tulokset yrityksen tietokantaan muiden hyödynnettäväksi. Työntekijät ot-

tivatkin suoraan yhteyttä sellaiseen työntekijään, joka nähtiin yhtenä tekijänä ylikuormi-

tukseen. (Whelan & Teigland 2013.) 

 

Shachaf, Aharony ja Baruchson (2016) tutkivat akateemisten kirjastonhoitajien informaa-

tioylikuormituksen vaikutuksia. Heidän tutkimuksensa kysymykset käsittelivät sitä, 

kuinka kirjastonhoitajat havaitsevat/käsittävät informaatioympäristön. Tämän lisäksi ky-

symykset kohdistuivat siihen, kuinka kirjastonhoitajat kokivat ja tulkitsivat informaatio-

ylikuormitusta sekä kuinka he käsittelivät ylikuormitusta hakutulosten yhteydessä. Li-

säksi selvitettiin, kuinka kirjastonhoitajat kokivat heidän nykyiset ja tulevat tehtävänsä 

sekä oliko ylikuormituksen kokemisessa eroa kokeneiden ja kokemattomien kirjastonhoi-

tajien kesken. Tutkijat keräsivät tietoa puolistrukturoitujen haastatteluiden avulla 15 kir-

jastonhoitajalta korkeakoulusta Israelissa. 

 

Haastateltavat kuvailivat informaatioympäristössään olevaa tiedon määrää paljoksi, suu-

reksi määräksi, loputtomaksi rikkaudeksi sekä rajattomiksi mahdollisuuksiksi. Osa haas-

tatelluista koki tiedon määrän kasvaneen digitaalisen kokoelmien takia. Suurin osa kokin, 



40 

 

että erityisesti Internet-pohjaisiin lähteisiin oli hyvä pääsy. Melkein puolet koki, että hei-

dän työnsä oli helpottunut suuren tietomäärän takia. (Shachaf ym. 2016.) 

 

Kaikki haastatellut tunsivat informaatioylikuormitus-termin. Yli puolet kertoi koke-

neensa työssään ylikuormitusta. Heillä oli käytössään työkaluja tai menetelmiä ylikuor-

mituksen käsittelemiseen ja he kokivat, ettei ylikuormitus haitannut työntekoa. Kuusi 

haastateltua ei ollut kokenut ylikuormitusta ja viiden mukaan ylikuormitus ei vaikuttanut 

heihin. Vaikka tietoa on paljon, haastatellut tiesivät kuinka käsitellä suurta tietomäärää ja 

heidän ammatilliset taitonsa auttoivat siinä, etteivät he tunteneet itseään ylikuormittu-

neeksi. Seitsemän ylikuormitusta kokenutta kertoi tämän tapahtuneen etsiessä tietoa tie-

tokannoista, jotka tuottivat suuria tietomääriä. Tiedon luonne sekä hakua suorittavan hen-

kilön luonne aiheutti ylikuormituksen tunnetta. Kolme haastateltua kertoi ylikuormituk-

sen yhteydessä olleensa aluksi hieman stressaantunut tai painostettu (pressured) mutta 

koonneensa pian itsensä ja tietävänsä kuinka jatkaa tiedon etsimistä. (Shachaf ym. 2016.) 

 

Kuusi kirjastonhoitajaa ei olleet kokeneet ylikuormitusta, vaikka he kaikki olivat tietoisia 

siitä. Tämä johtui kolmesta syystä: 1) heillä oli taidot käsitellä tietoa ja kokemusta välttää 

ylikuormituksen tunne, 2) kirjaston tieto oli järjestelty tavalla, joka esti ylikuormituksen 

tunteiden syntymistä sekä 3) käsiteltävä tieto oli määrällisesti pieni. Pieni osa haastatel-

luista kertoi, etteivät he kokeneet ylikuormitusta, koska kirjaston tietokannat olivat jär-

jestelty tavalla, joka teki tiedon helposti haettavaksi ja jäljitettäväksi (track). (Shachaf ym. 

2016.) 

 

Erityisesti Internet-pohjaiset hakujen tuottaessa suuria määriä tuloksia, haastatellut koki-

vat ylikuormituksen oireita, jolloin he käyttivät suodatustoimintoja tulosten vähentä-

miseksi. Tämän jälkeen listasta valittiin sopivat tulokset manuaalisesti. Ajan puutteen 

vuoksi osa kirjastonhoitajista keskittyi listan ensimmäiseen osaan, jolloin valitut tietueet 

eivät välttämättä olleet parhaat mahdolliset mutta täyttivät oppilaiden tarpeet. Jos tietoa 

oli suuria määriä, oli tärkeää päättää kuinka monta tietuetta tuli antaa käyttäjälle. Muuta-

mat haastateltavat kertoivat, etteivät he ylittäneet vaadittujen lähteiden määrää, jotta he 

eivät ylikuormittaisi opiskelijaa. Suurin osa haastatelluista kertoi, että he laskivat 
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ehdotettujen lähteiden määrää esimerkiksi sen perusteella, mikä oli tiedon luonne ja kuka 

sitä pyysi. (Shachaf ym. 2016.) 

 

Käsityksinään nykyisestä ja tulevasta työnroolista haastattelut paljastivat, että kirjaston-

hoitajat käsittivät ensisijaiseksi roolikseen tarjota opiskelijoille apua, ohjeistusta, opas-

tusta, tiedon välittämistä (information medation) sekä aktiivista tukea tiedon etsimiseen 

ja hakuun (active searching support). Usea haastateltava painotti, että taitava tiedon suo-

dattaminen oli tärkein menetelmä informaatioylikuormituksen käsittelemisessä tiedon 

haun yhteydessä. Eräs haastateltava kertoi, että kirjastonhoitajan työ oli siirtynyt tiedon 

etsinnästä tiedon suodattamiseen. Haastateltavista 13 kertoi, että tulevaisuudessa ei ta-

pahdu suurta muutosta kirjastonhoitajan työssä ja he jatkavat käyttäjien opastusta ja opet-

tavat heille, kuinka tavoittaa (reach) paikkaansa pitävää ja luotettavaa tietoa. (Shachaf 

ym. 2016.)  

 

Kokemattomien ja kokeneempien kirjastonhoitajien välillä oli kaksi eroavaisuutta: koke-

mattomille kirjastonhoitajille oli yleisempää kokea informaatioylikuormitusta, haastatte-

luista kuusi kertoi kokeneensa ylikuormitusta, kun kokeneimmista kirjastonhoitajista 

tästä kertoi kolme. Shachafin ym. mukaan ilmeisesti kokeneemmat kirjastonhoitajat oli-

vat itsevarmempia heidän ammatillisista taidoistaan käsitellä suuria tietomääriä. Toinen 

eroavaisuus oli se, kuinka haastatellut kokivat kirjastonhoitajan työn tulevaisuudessa: 

viisi vähemmän kokenutta uskoi, että käyttäjät tukeutuvat kirjastonhoitajiin enemmän in-

formaatioympäristön tullessa aikaisempaa monimutkaisemmaksi. Ainoastaan yksi koke-

nut kirjastonhoitaja uskoi, että heidän roolistaan tulee tärkeämpi informaatioylikuormi-

tuksen lisääntymisen vuoksi. (Shachaf ym. 2016.) 

 

 

3.3 Viestintäylikuormitus kirjastonhoitajan työssä 

 

Burns ja Bossaller (2012) tutkimus käsitteli kirjastonhoitajien yleisiä viestintätapoja ja -

ympäristöä. Tarkoituksen oli tarjota näkemyksiä siihen, kuinka viestintäylikuormitusta 

(communication overload) koettiin viestintärikkaassa ympäristössä. Lisäksi pyrittiin tun-

nistamaan merkittäviä teemoja, jotka oli sisällytetty kirjastonhoitajien kokemuksiin 
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viestintärikkaassa ympäristössä sekä ymmärtämään kirjastonhoitajuuden ydin viestintä-

rikkaassa ympäristössä. Tutkijat pyrkivät selvittämään olivatko kirjastonhoitajat yleisellä 

tasolla häkeltyneitä viestinnästä, viestintävälineistä ja -tavoista. Tutkijoiden mukaan il-

miö, jossa häkellytään viestintäteknologioista, kutsutaan viestintäkuormitukseksi. Tämä 

on subjektiivinen kokemus, joka koetaan altistuessa liialliselle viestinnälle useiden eri 

kanavien kautta käytettäessä eri informaatio- ja viestintävälineitä. (Burns & Bossaller 

2012.) 

 

Haastatteluiden pohjalta Burns ja Bossaller kokosivat seitsemän eri teemaa, jotka kuva-

sivat haastatelluiden viestintäylikuormituksen perusolemusta. Nämä teemat olivat: osal-

lisuus viestinnän runsauteen, kahdentyyppiset kirjastonhoitajat, ohjaaminen eikä tietopal-

velu (reference), 21. vuosisadan kirjastonhoitajuus, käyttäjän tarpeet, luotetut metodit, 

suodattaminen eikä hakeminen sekä itse vaikutus (self impact). (Burs & Bossaller 2012.) 

 

Ennen Internetin vallankumousta kirjastonhoitajat hallitsivat rinnakkaisesti eri viestintä-

kanavia. Tämä edellytti informaatiotaitoja (information skill) niin painetun aineiston kuin 

muiden tulostettujen (hard copy) lähteiden kanssa. Kirjastonhoitajat tapasivat asiakkaita 

kasvokkain, puhuivat heidän kanssaan puhelimessa sekä antoivat heille vastauksia postin 

välityksellä. (Burns & Bossaller 2012.) 

 

Teknologia on tuonut nykyajan kirjastonhoitajuuteen liukuman uusiin viestinnän työka-

luihin asiakaspalveluna tapahtuvalle tietopalvelulle. Kirjastonhoitajan on kyettävä löytä-

mään tietoa ja oltava taitavia epäsuorassa viestinnässä sekä pidettävä rinnakkain eri tek-

nologioita ja niiden käyttämistä. Tähän luetaan mukaan sosiaaliset verkostot ja media-

sivustot, vaikka kirjastonhoitajat eivät henkilökohtaisesti näitä käyttäisi. Kirjastonhoita-

jien keskuudessa ilmeni kaksi eri asennetta viestintävälineiden vastaanottavuuteen: ne 

koettiin joko hyödyllisiksi tai ei. Osa hyväksyi viestintävälineiden laajan skaalan niin 

henkilökohtaisessa elämässä kuin työelämässäkin. Osa taas koki työnsä kääntyvän nurin 

näiden työkalujen takia. (Burns & Bossaller 2012.) 

 

Kaikille vastaajille yhteistä oli turhautuneisuus teknologiaan. Eri teknologioiden hyväk-

syjät ilmaisivat enemmän turhautuneisuutta teknologian väärästä käytöstä. Henkilöt, 
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jotka olivat vähemmän sitoutuneita tai innostuneita uusista teknologioista, ilmaisivat 

yleistä turhautumista tai epävarmuutta. Suurin osa vastaajista koki olevasta edistyneitä 

teknologian käyttäjiä, ongelma oli oikeanlaisten työkalujen valitseminen, jotka olisivat 

auttaneet heitä helpoiten eri viestintätarpeiden ilmaantuessa. (Burns & Bossaller 2012.) 

 

Nykyajan kirjastonhoitajuudessa korostettiin eri työkalujen sosiaalista näkökulmaa, joita 

pidettiin pohjimmiltaan kommunikointityökaluina. Siten ne saattoivat lisätä kommuni-

kaatioylikuormitusta. Viestintäylikuormituksen nähtiin sisältävän informaatioylikuormi-

tuksen, jolla näytti olevan suuri vaikutus kirjastonhoitajien kokemukseen nykyajan kir-

jastonhoitajuudesta. Viestiylikuormitus tuli esille osallisuudessa viestinnän runsauteen. 

Kirjastonhoitajat saivat jopa 1000 sähköpostia viikossa, pääosin kollegoilta ja postituslis-

toilta. Nämä koettiin tärkeiksi mutta ylenpalttisiksi viestinnänlähteiksi. Yhdelle vastaa-

jalle sähköpostin ylikuormitus aiheutti halua viestiä tehokkaammin. Viestien määrä ja 

jatkuvat työn keskeytykset vaativat liian paljon huomiota ja vaikeuttivat keskittymistä 

lupaavaan projektiin tai idean lähempään tarkasteluun. (Burns & Bossaller 2012.)  

 

Kirjastonhoitajan työ sisältää työkalujen ja taitojen hallinnan. Taidot keskittyivät usein 

tiedonhaun käytäntöihin. Kuten sähköpostin paljoudessa, kirjastonhoitajat tunsivat, että 

kyky suodattaa päihitti (tumped) kyvyn hakea tietoverkosta julkaisuja alati laajenevasta 

akateemisten julkaisujen joukosta. Tiedon räjähdysmäinen lisääntyminen jätti kirjaston-

hoitajille tunteen, että he tietävät entistä vähemmän informaatiomaisemasta eli siitä mitä 

siellä on ja mitä siellä ei ole. Vaikka informaatiomaisema on vaihteleva, kompleksinen ja 

vaikea, suurin osa kirjastonhoitajista tunsi olevansa motivoituneita kohtaamaan käyttäjiä, 

esimerkiksi tarjoamalla palveluita ja konsultaatiohetkiä tai keräämällä tietoa proaktiivi-

sesti. (Burns & Bossaller 2012.)  

 

Kirjastonhoitajille sekä heidän asiakkailleen merkitsi paljon ohjaus ja informaatioluku-

taito. Tämä tärkeys korosti kirjastonhoitajien huolta kirjaston käyttäjistä sekä havainnol-

listi ympäristöä, jossa viestitään paljon. (Burns & Bossaller 2012.)  

 

Kirjastonhoitajat olivat huolissaan käyttäjien informaatiokyvykkyydestä sekä heidän ko-

konaisvaltaisesta hyvinvoinnistaan. Poistettaessa kirjastonhoitaja tiedonhaun prosessista, 
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kirjastonhoitajat pelkäsivät käyttäjien kääntyvän ensimmäiseen saatavilla olevaan lähtee-

seen sen laatua harkitsematta. Tätä ehkäistäkseen kirjastonhoitajat halusivat olla proses-

sissa näkyvässä roolissa, esimerkiksi vierailemalla luennoilla ja esittelemällä tietokan-

toja, työskentelemällä sulautettuina kirjastonhoitajina sekä opettamalla informaatioluku-

taidon kursseja. Kirjastonhoitajat olivat myös yhteistyössä toisten osastojen tai luokkien 

kanssa. Tällä varmistettiin, että oppilaat oppivat esimerkiksi etsimään tehokkaasti tietoa 

tietokannoista. Kirjastonhoitajat identifioivatkin itsensä enemmän ohjaajiksi kuin kirjas-

ton työntekijöiksi. Lisäksi kirjastonhoitajat kokivat, että tiiviimpi ja osallistava kanssa-

käyminen käyttäjien kanssa oli tullut normiksi. (Burns & Bossaller 2012.) 

 

Tiedon ja akateemisten julkaisujen paljoudesta joutuen kirjastonhoitajat kuvailivat kyvyt-

tömyyttään vahvistaa akateemisten julkaisujen ja tiedon olemassaolo tai olemassa ole-

mattomuus. Tiedon paljous pakotti kirjastonhoitajia testaamaan vaihtoehtoisia menetel-

miä, kuten tiedon suodattaminen, kerääminen ja organisoiminen. Kirjastonhoitajat tunsi-

vat olevansa hyviä suodattajia ja laadun varmistajia. Heidän oli hallittava muitakin meto-

deja. Esille nousi myös toisen tyyppinen suodattaminen, jossa henkilön oli priorisoitavat 

työtään. (Burns & Bossaller 2012.) 
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4 KIRJASTOJEN ORGANISAATIOMUUTOKSEN TUTKIMUS 

 

Tässä luvussa tarkastelen aluksi kirjastojen organisaatiomuutosta yleensä. Sitten esittelen 

Suomessa toteutettua yliopiston ja yliopistokirjaston organisaatiomuutosta. Tämän jäl-

keen esittelen Yhdysvalloissa toteutettuja tutkimuksia. Kaikki tarkastelemani tutkimukset 

kuvaavat organisaatiomuutoksia yliopistokirjastoissa. 

 

 

4.1 Kirjaston organisaatiomuutoksen luonteesta 

 

Smithin (2010) mukaan organisaatioiden muutos voi olla jatkuvaa ja kasvavaa tai nopeaa 

ja katkonaista, kun tehdään äkillisiä siirtymiä pois aikaisemmista toimintatavoista. Muu-

tos voi olla suunniteltua tai toiminnassa esiin tulevaa (emergent). Muutosten laajuus voi 

vaihdella kasvavin askelin tapahtuvasta hienosäädöstä tai se voi olla modulaarista säätä-

mistä aina laajoihin organisaation toimintojen muutoksiin. Organisaationalisen muutok-

sen dynamiikka voidaan nähdä perimältään suunniteltujen tapahtumien lineaarisena ket-

juna.  

 

Kirjastojen ja kirjastonhoitajien on hallittava muutos, jos he aikovat olla aktiivisena toi-

mijana tukemassa henkilöstöä voimaantumaan ja luomaan, löytämään, käyttämään ja 

muuttamaan maailmanlaajuisia tietojärjestelmiä. Kirjastojen ja kirjastonhoitajien on ol-

tava joustavia tavoitteidensa ja toimintojensa suhteen, jotta he ovat kykeneviä tarjoamaan 

laadukkaita ja relevantteja resursseja ja palveluita asiakkaidensa tarpeisiin. Akateemisten 

kirjastojen tulisi tavoitella organisaationaalista tehokkuutta ja asianmukaista tarkoitusta 

(fitness for purpose) sekä pyrkiä laadukkuuteen vastatakseen organisaationaalista tehtä-

väänsä. (Smith 2010.)  

 

Kirjastoilla ja kirjastonhoitajilla on vankka tausta innovatiivisten johtamismetodien 

omaksumisessa ja soveltamisessa. Tiedon tarjoajat ja -ammattilaiset toimivat ympäris-

tössä, jossa tapahtuu nopeita ja monimutkaisia muutoksia tavoissa, joilla tietoon on päästy 

käsiksi, käytetty ja järjestelty. Pysyäkseen ajan tasalla kirjastojen ja kirjastonhoitajien on 

mukauduttava. (Smith 2010.) 
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Organisaatiot, jotka keskittyvät laadun parantamiseen, ovat yleensä huolestuneita organi-

saationalisen suorituksensa ja tehokkuutensa parantamisesta. Tällöin jatkuvasti tarkastel-

laan, arvioidaan, parannetaan ja ylläpidetään osia tai kaikkia organisaationaalisen suori-

tuksen osa-alueita. Tähän liittyvä työ tyypillisesti sisältää organisaatiorakenteet, järjestel-

mät, toimintatavat, työn menetelmät, toiminnan tavat ja suorituksen tulokset. Organisaa-

tiot, jotka omaksuvat laatuun sitoutumisen, keskittyvät yleensä tunnistamaan standardit 

hyvään suoritukseen ja suorituksen tavoitteisiin sekä työskentelevät päästäkseen kohti 

asetettuja ja haluttuja käytännön standardeja. Näitä arvioidaan suhteessa asetettuihin toi-

minnan standardeihin ja tavoitteisiin. (Smith 2010.)    

 

 

4.2 Organisaatiomuutos suomalaisessa yliopistossa ja sen kirjastossa 

 

Saarti ja Juntunen (2011) kuvasivat Kuopion ja Joensuun yliopistojen sekä näiden kirjas-

tojen hallinnon ja palveluiden yhdistämistä. He kuvasivat seikkoja, jotka liittyivät kirjas-

tojen strategian, organisaation ja työjärjestysten sekä laatukäsikirjan määrittelyyn. Kir-

jaston mukana olo muutoksessa oli tärkeää alusta lähtien, koska näin kirjasto pystyi teke-

mään yhdistymiseen liittyviä osallistumisehdotuksia sekä esittämään mihin yliopiston 

projekteihin sillä oli mahdollista osallistua. Vuonna 2008 muodostettiin organisaatiora-

kenne ja laadittiin strategia sekä päätettiin johtamisrakenteesta. Tähän osallistuivat muu-

toksesta vastaavat sekä päätösvaltaa omaavat henkilöt. (Saarti & Juntunen 2011.) 

 

Saartin ja Juntusen (2011) mukaan kaksi tärkeintä tehtävää olivat palveluprosessien in-

tegrointi ja yhdistäminen sekä uuden organisaatiokulttuurin luominen. Johtamiskulttuurin 

luominen alkoi uuden strategian selventämisellä ja työjärjestyksellä. Koko henkilökunta 

oli mukana keskustellen arvoista, tehtävistä, resursseista ja kirjaston perustehtävästä. 

Tässä yhteydessä korostui uuden ylipiston sekä kirjaston koko ja monipuolisuus. Palve-

lupäälliköt yhdistivät palvelutuotannon, kohdistivat resurssit uudelleen sekä uudelleenar-

vioivat työntekijöiden tehtäväkuvaukset. Asiakaspalvelun yhdistämisessä haastavinta oli 

uusien ja yhdenmukaisten tapojen käyttöönotto yliopiston kampuksilla. Kirjasto hyödynsi 

internet-teknologiota pöytäkirjojen ja tiimien päätösten jakamiseen sekä keskusteluryh-

miä. (Saarti & Juntunen 2011.) 
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Vuonna 2009 tehty uusi työjärjestys määritteli johtajien ja henkilöstön roolit. Tämä sel-

vitti organisaatiorakennetta ja päätöksentekoa, jolloin johtajat olivat vetovastuussa. Tii-

mityöskentelyn periaatteena oli asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen kampuksilla sekä 

kummankin organisaation parhaiden menetelmien säilyttäminen. (Saarti & Juntunen 

2011.) 

 

 

4.3 Yliopistokirjastojen organisaatiomuutoksia Yhdysvalloissa 

 

Abrams (2011) kuvaili, kuinka Kalifornian yliopiston kirjastot San Diegossa suunnitteli-

vat kymmenen vuoden ajan peruskorjausta kahden eri aiheisen kirjaston sekä palveluyk-

sikön yhdistämiseksi uudeksi Taidekirjastoksi (Arts Library). Tilojen peruskorjaus muut-

tui kokonaisvaltaiseksi Taidekirjaston uudelleenmäärittelyksi ja -järjestelyksi. Abrams 

esitti myös, kuinka kirjaston henkilökunta oli paremmin sijoitettu tukemaan kokoelmien, 

palveluiden ja tilojen mahdollisuuksia muutoksiin sekä kohtaamaan lisääntyviä odotuksia 

ja uuden vuosisadan kirjastonkäyttäjiä. 

 

Kymmenen vuoden aikana kolme palveluyksikköä [taide, arkkitehtuuri ja diat, musiikki 

ja elokuva sekä elokuvavarasto (film reserves)] yhdistyivät hallinnollisesti mutta eivät 

pystyneet yhdistymään fyysisesti tilan, vaadittujen palvelujen sekä kokoelmien päällek-

käisyyksien vuoksi. Kirjasto toivoi yhdistävänsä nämä yhden palvelupisteen alle. Tilojen 

peruskorjaus mahdollisti päivittämään Taidekirjaston tehtävät sekä roolit, prosessit ja me-

netelmät. (Abrams 2011.) 

 

Tilojen muutosten lisäksi toteutettiin henkilöstön uudelleenorganisointi. Aluekohtaisista 

kirjastoista siirryttiin yhdistyneeksi kirjastoksi, jotta pystyttiin vastaamaan käyttäjien 

odotuksiin ja tarpeisiin. Perustettiin kolme uutta yksikköä: julkiset palvelut (Public Ser-

vices), digitaaliset ja tekniset palvelut (Digital and Technical Services) sekä kokoelma- 

ja tutkimuspalvelut (Collections and Research Services). Tämän johdosta kolme vanhem-

paa henkilöstön jäsentä ottivat yksiköiden päällikköinä uusia vastuita, jotka sisälsivät 

muodollisia valvontavastuita jäljellä olevan henkilöstön uudelleen sijoittamiseksi 
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(remix). Kolme entistä palvelupäällikköä uudelleen sijoitettiin toimintoihin, jotka tarvit-

sivat tehostettua tukea. (Abrams 2011.) 

 

Abrams mainitsee, että jatkuva kommunikointi henkilöstön ja uusien yksiköiden päälli-

köiden kanssa oli tärkeää organisaation uudelleenjärjestämisessä ja muutoksen menes-

tyksekkäässä toimeenpanossa. Myös peruskorjauksen mainittiin olleen auttava tekijä. 

Suurin osa taiteen ja arkkitehtuurin sekä elokuvan lainauksesta siirtyi Musiikki- ja eloku-

vakirjastoon (Music and Film Library) peruskorjauksen ajaksi. Tämä mahdollisti vuoden 

mittaisen fyysisen ja organisaationaalisen siirtymisen sekä antoi aikaa kirjastojen ja yk-

siköiden henkilökunnalle yhdistyä ja sopeutua heidän uusiin rooleihinsa, vastuihinsa ja 

työsuhteisiin. (Abrams 2011.) 

 

Michalak (2012) kuvaili kirjaston muutoksia sen avaintoiminnoissa, jotka tuottivat ha-

lukkuuden palvella yliopiston opiskelijoita sekä tiedekuntaa uudella tavalla. Hän kuvaili 

viisi tilaa, jotka luonnehtivat Pohjois-Carolinan yliopiston (University of North Carolina, 

UNC) kirjastoa uudelleenjärjestelyn jälkeen. Kirjaston johtoryhmä visioi uudelleenjärjes-

telyn sarjoja, jotka järjestivät työvirtoja uusien teknologioiden ja nykyaikaisen kokoel-

man kehittämisen kanssa sekä tarjosivat uusia ulottuvuuksia palveluiden innovointiin. 

Yhdessä kirjastonhoitajien ja muun henkilökunnan kanssa tehtiin kattavat ja perustavan-

laatuiset muutokset kirjaston tapaan toimia siten kuin kirjaston haluttiin toimivan. Uudis-

tuksen jälkeen kirjastoa kuvailtiin ulospäinsuuntautuneeksi, siilottomaksi, teknologiaoh-

jautuneeksi, yhteistyökykyiseksi sekä sitoutuneen henkilökunnan toimesta toimivaksi si-

sältäen johtajuutta isoilla ja pienillä tavoilla organisaation kaikilla osa-alueilla. (Michalak 

2012.) 

 

Ulospäinsuuntautunutta kirjastoa kuvailtiin asiakkaiden kanssa liittoutuneeksi, jolloin ta-

paamiset hoidettiin työhuoneen ulkopuolella. Kokoelman kehitysmalli otettiin käyttöön, 

jolloin esimerkiksi opetusta tarjoava työntekijä kehitti oman erikoisalansa kokoelmaa. 

Palvelut oli suunnattu ulospäin kohti kannettavia teknologioita käyttäjille. (Michalak 

2012.) 
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Siiloton kirjasto yhdisti käsikirjaston ja kokoelmanhallinnan ja muutti kokoelmien raken-

tamisen. Bibliografien sijaan jokaisella kirjastonhoitajalla oli vastuu valikoimasta. Han-

kintabudjetin yhdistämisessä tieteenalat joutuivat työskentelemään yhdessä varojen koh-

dentamiseksi. Teknisten palveluiden uudelleenjärjestely auttoi tunnistamaan kasvavan 

muutoksen sähköisissä resursseissa. Eri osastojen työntekijöitä koulutettiin ristiin esimer-

kiksi kokoelmatyöhön. (Michalak 2012.) 

 

Teknologiahajautuneisuudessa eri järjestelmien käyttö oli suurin työllistäjä teknologia-

palveluissa, mikä aiheutti muutoksia työvirroissa. Sähköisten lehtien ja -kirjojen yhdistä-

minen vaati ohjelmointikokemusta ja painetun aineiston kanssa työskennelleitä koulutet-

tiin ristiin teknologisempiin töihin. Isoin tekijä teknologian hajautumiseen oli voimakas 

siirtyminen sähköisiin kirjoihin ja lehtiin sekä erinäisten kirjojen ja muiden materiaalien 

digitointi. Eri toimittajien ohjelmistoista siirryttiin yhden toimittajan ohjelmistoon. 

(Michalak 2012.) 

 

Yhteistyössä kirjastolla oli uusi, osastot ylittävä mentaliteetti, joka mahdollisti saavutta-

maan enemmän vähemmillä resursseilla. Johtajuudessa hallintojohtaja ja henkilöstöpääl-

likkö johtivat teknisten palveluiden uudelleenorganisointia. Myös yksittäiset työntekijät 

osoittivat johtajuutta. Kirjaston työntekijät loivat matriisin tehtävien sisällöistä, suunnit-

telivat viestintää ja johtamisrakenteita, organisoivat aihetiimejä sekä loivat intensiivisen 

koulutusohjelman. Teknisten palveluiden työntekijät viitoittivat tietä luomalla rutiineja ja 

työvirtoja. (Michalak 2012.) 

 

Michalakin mukaan organisaatiomuutos oli onnistunut, koska useat henkilöstön jäsenet 

tunnistivat muutostarpeen sekä tunsivat sen hyväksymisen tarpeeksi turvalliseksi. Yksi-

löllisillä johtajilla oli selkeät visiot tulevaisuudet ja muu henkilökunta liittyi mukaan teh-

däkseen muutoksen mahdolliseksi. (Michalak 2012.) 

 

Three Rivers College sijaitsee Popplan Bluffissa Missourissa ja palvelee suurimmilta osin 

maaseudun opiskelijoita. Vuosien saatossa kirjasto oli erilaisten budjettileikkausten sekä 

henkilökuntahaasteiden takia epäonnistunut pysymään opiskelijoiden käyttämien tekno-

logien muutoksen ja kehittymisen mukana. Tämä oli vaikuttanut henkilökunnan tapaan 
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lähestyä työtään ja kykyyn vastata käyttäjien tarpeisiin. (Halaychik 2014.) Uuden valitun 

johtajan sekä virkamiesten tehtävänä oli kehittää korkeakoulu vastaamaan koulutukselli-

sia tarpeita muuttamalla kampus fyysisesti ja kulttuurillisesti (Krakowiak 2008; tässä Ha-

laychik 2014). Tämä edellytti kirjaston peruskorjausta sekä muutosta kirjaston toiminta-

kulttuurissa. Kirjaston johto arvioi toiminnot, käytännöt, henkilökunnan kohdentamisen 

sekä toteutti tarpeelliset muutokset. (Halaychik 2014.) 

  

Muutoksessa käytettiin Irvining ja Longbothamin (2007) kuutta virkamiesten johtajuuden 

teemaa (servant leadership themes), jotka auttoivat tehostamaan johtamista tiimiperustai-

sissa ympäristöissä. Teemat olivat: 1) vastuullisuuden tarjoaminen, 2) tukeminen ja re-

surssointi, 3) rehelliseen arvioitiin sitouttaminen, 4) yhteistyön edistäminen, 5) selkeä 

viestintä ja 6) arvostaminen ja kiitollisuus (valuing and appreciating). (Irvin & Longboth-

man 2007.) 

 

Itsearvioinnissa koottiin mittaristo tarvittavista muutoksista. Tämä toteutettiin oppilaille 

suunnatulla käyttäjäkyselyllä kirjaston resursseista ja tiloista. Työntekijät arvioivat omat 

taitonsa ja vahvuutensa sekä tietonsa käytännöistä, kirjaston käytettävissä olevista tekno-

logioista sekä tietokoneohjelmien resursseista. Työntekijöiden kykykysely auttoi johtajia 

myös tunnistamaan työntekijöiden vahvuuksia, joiden perusteella uudelleen mietittiin ko-

kemukseen perustuvaa tehtävien jakoa. (Halaychik 2014.) 

 

Viestinnän osalta annettiin lausunto visiosta ja muutosten lopputuloksista sekä siitä mihin 

tulevaisuudessa pyrittiin. Lisäksi annettiin lista päämääristä sekä välitavoitteet. Kykyky-

selyn avulla henkilöstö osoitettiin osa-alueille, jotka kaipasivat vahvistamista ja heillä oli 

mahdollisuus suorittaa mielenkiintonsa kohteina olevia tehtäviä. Laadittiin suoritussuun-

nitelma ja asetettiin henkilökohtaiset päämäärät ja niitä tukevat tavoitteet. Näiden avulla 

kaikki olivat samalla viivalla tavoitteista ja henkilökohtaiset tavoitteet olivat osa muutok-

sen tavoitteita. (Halaychik 2014.) 

 

Yhteistyössä sidosryhmiä informoitiin ja heitä otettiin mukaan mahdollisuuksien mu-

kaan. Kykykyselyn pohjalta jokaiselle työntekijälle osoitettiin osa-alue, joka vastasi hei-

dän huoliaan vuosittaisissa tavoitteissa. Henkilökunta kokosi listan ehdotetuista 
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muutoksista, joista keskusteltiin säännöllisesti. Sidosryhmien kanssa suoritettavaa yhteis-

työtä laajennettiin. (Halaychik 2014.) 

 

Tukemisessa ja resursoinnissa helpotettiin koulutuksiin, konferensseihin sekä webinaa-

reihin osallistumista. Työntekijöiden tarvitsemiin resursseihin kiinnitettiin huomiota, 

jotta he pystyivät suorittamaan työnsä tehokkaasti. Mahdollistettiin pääsy oppimista ja 

tutkimusta tukeviin resursseihin. Painetun materiaalin kokoelmaa karsittiin ydinkokoel-

maksi, jota elektroniset lähteet tukivat ja laajensivat. (Halaychik 2014.) 

 

Vastuullisuudessa muutokseen tunnistettiin osallistujat, joista jokaisella oli tilivelvolli-

suus henkilökohtaisesta panoksesta. Tavoitteiden ja päämäärien saavuttamiseen tarjottiin 

tukea ja resursseja. Säännöllisten tapaamisten kautta päivitettiin henkilöstön edistymistä 

ja tarpeen mukaan annettiin lisää tukea, resursseja tai suoritettiin hienosäätöä. Suorituksia 

arvioitiin ja saavutetuista tavoitteista palkittiin. (Halaychik 2014.) 

 

Arvostamisessa menestys jaettiin niiden kanssa, jotka olivat ottaneet siihen osaa sekä ar-

vostivat tehtyä työtä. Yksilö- ja ryhmämenestyksiä juhlittiin erilaisin kannustimin ja hen-

kilöstöjuhlien avulla. Kirjasto teki yhteistyötä koulun viestintäosaston ja median kanssa 

kertoakseen onnistumisista, joissa useasti korostettiin yksilön panosta sekä ulkoisten si-

dosryhmien apua muutoksen toteuttamisessa. Henkilökunnan jäsenten sekä tukijoiden 

osuudet tunnustettiin vuotuisissa palkintojuhlissa. (Halaychik 2014.) 
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5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTUS 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimukseni empiirisen toteutuksen. Aluksi kuvaan tapaustutki-

musta ja esittelen tapaustutkimusorganisaationi (5.1). Tämän jälkeen tarkastelen laadul-

lista tutkimusta (5.2), kuvaan aineistonkeruumenetelmäni (5.3) sekä aineiston (5.4) ja sen 

sisällön analyysin (5.5). Lopuksi tarkastelen tutkimuseettisiä näkökohtia (5.6). 

 

 

5.1 Tapaustutkimus ja tapaustutkimusorganisaatio 

 

Tapaustutkimuksissa käytetään useimmiten laadullista lähestymistapaa. Swanbornin 

(2010) mukaan tapaustutkimus voidaan määritellä eri tavoin eli toinen määritelmä voi 

olla laajempi kuin toinen. Swanborn pyrkii esittämään määritelmän, joka sisältää kaikki 

ominaisuudet, jotka ovat läsnä suurimmissa osissa tapaustutkimuksia. Tapaustutkimus 

viittaa sosiaalisten ilmiöiden tutkimukseen. Esimerkiksi tutkimus on suoritettu yhden tai 

muutaman sosiaalisen järjestelmän rajojen sisällä tarkkailemalla ilmiötä tietyn ajanjakson 

ajan tai vaihtoehtoisesti keräämällä tietoa jälkeenpäin tietyltä ajanjaksolta ilmiön kehi-

tyksen mukaisesti tai käyttämällä useita tiedonlähteitä (dokumentit, haastattelut ja havain-

nointi). 

 

Tapaus koskee tutkittavan ilmiön tiettyä ilmentymää tai esimerkkiä siitä. Tapaustutkimus 

voi perustua yhteen tai useampaan tapaukseen. Tapaus voi käsittää ainoastaan yhden toi-

mijan, kuten henkilön, organisaation tai kylän. Tapaus voi sisältää myös useita keskei-

sessä vuorovaikutuksessa olevia toimijoita, esimerkiksi voidaan tutkia kahden organisaa-

tion välistä välikohtausta. (Swanborn 2010.)  

 

Yinin (1994) mukaan tapaustutkimus on vain yksi tapa tehdä tutkimusta yhteiskuntatie-

teissä. Yleisesti määriteltynä tapaustutkimus on suosittu lähestymistapa, kun esitetään 

”miksi” tai ”kuinka” kysymyksiä, jolloin tutkijalla on tilanteissa vähän vaikutusvaltaa tai 

keskipiste on nykyajan ilmiössä jossain tosi elämän kontekstissa. Tapaustutkimus mah-

dollistaa tutkimuksen, joka säilyttää tosi elämän tapahtumien holistiset ja tarkoituksen-

mukaiset ominaisuudet, kuten esimerkiksi yksilön elämän kiertokulku (individual life 
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cycles) tai organisaationaliset ja johtamisen prosessit. Tapaustutkimus on empiiristä tar-

kastelua, jossa tutkitaan sen aikaista ilmiötä sen tosi elämän kontekstissa erityisesti silloin 

kun ilmiön ja kontekstin rajat eivät ole selviä. 

 

Tapaustutkimusorganisaationa tässä tutkielmassani on erään kaupunginkirjaston yksi yk-

sikkö. Kyseinen kaupunginkirjasto on osa kulttuurin palvelukokonaisuutta kulttuurin ja 

vapaa-ajan toimialalla kaupungin organisaatioissa. (SPO2.) 

 

Kaupunginkirjasto on suuri yleinen kirjasto, jolla on kokoelmissaan lähes kaksi miljoonaa 

nidettä. Paikalliskirjastoja on yli 30 ja kaupunginkirjasto työllistää noin 400 henkeä. Vuo-

sittain aineistoa hankitaan noin kolmella miljoonalla eurolla. (SPO2.) 

 

Kaupunginkirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistää lu-

kemista ja kirjallisuutta sekä tarjoaa tukea tiedon hankintaan ja käyttöön. Kaupunginkir-

jaston tutkimusympäristönä oleva yksikkö on suuri kirjastojen hankintayksikkö, joka 

työllistää noin 50 henkilöä. Yksikössä toimii muun muassa kaikkia yleisiä kirjastoja pal-

veleva yksikkö. (SPO2.) 

 

Kaupunginkirjasto on osa Helmet-verkostoa (Helsinki Metropolitan Area Libraries), joka 

käsittää pääkaupunkiseudun kirjastot. Verkkoon lukeutuvat Espoon, Helsingin, Kauniais-

ten ja Vantaan kaupunginkirjastot (Helmet 2019). Kokonaisuudessaan nämä kirjastot 

muodostavat kokoelman, johon kuuluu noin 3,2 miljoonaa nidettä (SPO2).  

 

 

Kuvio 4. Aineistoprosessin kulku. (Mukailtu sähköpostiviestistä. SPO1) 
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Kyseinen yksikkö hoitaa myös kilpailutukset, sopimukset sekä hallinnoi kirjastojärjestel-

mää ja tähän liittyvää tekniikkaa. Yksikössä työskentelee yhteensä 50 henkilö. (SPO1.) 

Yksikön aineistoprosessi on lineaarinen tuotantoprosessi, joka on kuvattu kuviossa 5.  

 

Tässä tutkielmassani tarkasteluni kohdistuu kaupunginkirjaston organisaatiomuutoksen 

aiheuttamaan lisääntyneeseen informaation määrään sekä tiedon hallinnan menetelmiin 

edellä kuvatussa yksikössä samoin kuin sen työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi pyrin 

kuvaamaan mahdollista työtekijöiden informaatioylikuormittumista tiedon lisääntyessä 

sekä heidän käyttämiään keinoja kuormittumisen ehkäisemiseen ylikuormitustilanteessa.  

 

 

5.2 Laadullinen lähestymistapa 

 

Yleensä laadullisessa tutkimuksessa käsiteltävää ilmiötä pyritään tarkastelemaan koh-

teena olevien ihmisten näkökulmasta. Tällöin kiinnostus on tutkimuksen kohteena ole-

vien henkilöiden kokemuksissa, ajatuksissa ja tunteissa sekä merkityksissä, jotka henkilöt 

antavat tutkittavalla ilmiölle. (Juuttu & Puusa 2020.) Laadullinen tutkimus on siten tapa 

tarkastella merkityksiä, jotka ilmenevät suhteina ja näistä muodostuneina merkityskoko-

naisuuksina. Kyseiset kokonaisuudet kuvataan henkilöistä lähtevinä ja päättyvinä tapah-

tumina, esimerkiksi toiminta, ajatukset, päämäärien asettaminen. Tavoitteena on saada 

koetusta todellisuudesta henkilöiden antamat kuvaukset, jotka sisältävät ne asiat, joita 

henkilöt pitävät elämässään tärkeinä ja merkityksellisinä. (Varto 1992, 23–24, 58–59; 

tässä Vilkka 2021.)  

 

Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan laadullisessa tutkimuksessa nojataan havaintojen 

teoriapitoisuuteen. Tällä tarkoitetaan, millainen henkilön käsitys kohteena olevasta ilmi-

östä on, millaisia merkityksiä se henkilölle antaa tai millaisia välineitä tutkimuksessa käy-

tetään. Nämä vaikuttavat myös tutkimuksen tuloksiin. Heidän mukaansa ei ole olemassa 

objektiivista tietoa vaan kaikki on subjektiivista, jossa tutkija oman ymmärryksensä va-

rassa päättää tutkimusasetelmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  
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Alasuutarin (2011) mukaan erona lomaketutkimuksen ja laadullisen aineiston välillä on 

se, että lomaketutkimus on ilmiötä koskevia mittaustuloksia, kun taas laadullinen aineisto 

on näytteitä tai palkoja tutkittavasta maailmasta (Alasuutari 2011). Laadullinen tutkimus 

on myös empiiristä, joka käsittää analyysin tavan tarkastella ja argumentoida käytössä 

olevaa aineistoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018.)  

 

Hakalan (2001) mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston keruu ja käsittely kietou-

tuvat yhteen, jotka korostavat jatkuvaa tulkintaa. Toisin sanoen tutkimus elää ja muuttaa 

muotoaan alitajuisesti. Hakala myöskin korostaa, että laadullisen tutkimuksen tavoitteena 

on kohteena olevien toimijoiden tulkintojen esiintuominen. Runsas tulkintojen kuvaus 

auttaa saamaan ilmiöstä tai ilmiöiden joukosta tarkan kuvauksen. 

 

Laadulliselle aineistolle ominaista on ilmaisujen monitasoisuus, rikkaus ja kompleksi-

suus; yhtä moniselitteinen kuin elämä. Tämä ei Alasuutarin (2011) mukaan tarkoita sitä, 

että aineisto koostuisi tilanteista ja dokumenteista, jotka olisivat autenttisia eli asioista, 

jotka ovat olemassa ilman tutkimuksen tekemistä. Aineiston keräämisen tilanteet voivat 

olla tutkimusta varten järjesteltyjä, jossa aineistona ovat raportit, jotka kertovat tilanteet 

yksityiskohtaisesti. Aineisto ei koostu tietystä tilanteessa vaan dokumentoiduista tilan-

teista. Haastattelussa ei esimerkiksi kirjoiteta ainoastaan haastateltaville esitettyihin ky-

symyksiin mutta myös se, miten haastattelija esittää kysymykset. Analyysien kohteena 

onkin tilanteesta sanantarkka kuvaus. 

 

Multimetodinen menetelmä, eli triangulaatio, tarkoittaa sitä, että ilmiön tutkimiseen käy-

tetään useita eri menetelmiä. Kyseinen näkökulma on mukana koko tutkimuksen ajan aina 

teorian muodostuksesta julkaistuun tutkimukseen. Triangulaatio yrittää määrittää ilmiön 

merkityksen tarkemmin havainnoimalla ilmiötä eri metodologisista näkökulmista. Jotta 

tämä olisi hyödyllistä, ilmiön merkityksen mittaukseen käytettyjen menetelmien tulee an-

taa yhtenäiset tulokset ja mittaavat tutkittavaa ilmiötä. (Brewer & Hunt 2006.) 

 

Triangulaation käyttöä tutkimuksessa voidaan perustella sillä, että tutkittavasta ilmiöstä 

ei ole mahdollista saada kattavaa kuvausta pelkästään yhdellä tutkimusmenetelmällä. Li-

säksi käyttämällä useampaa tutkimusmenetelmää, tutkittavasta ilmiöstä saadaan 
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monipuolisempi kuva, kun taas yhden menetelmän käyttö antaa kuvauksen yhdestä nä-

kökulmasta. (Eskola & Suoranta 1998.) Triangulaatio voidaan jakaa neljään eri tapaan: 

aineisto-, tutkija-. teoria- ja menetelmätriangulaatioon (Denzi 1978; tässä Eskola & Suo-

ranta 1998). Aineistotriangulaatiossa tutkimuksessa yhdistellään keskenään erilaisia ai-

neistoja, kuten haastatteluja, tilastotietoa ja aikakauslehtiartikkeleita. Tutkimuksessa käy-

tettävästä triangulaatiosta Eskola ja Suoranta mainitsevat käyttökelpoisemmiksi aineis-

totriangulaation sekä tutkijatriangulaation, mikäli se on mahdollista. (Eskola & Suoranta 

1998.) Tässä pro gradu -tutkielmassa triangulaation käsittävät haastattelu- ja dokument-

tiaineisto. 

 

 

5.3 Teemahaastattelu 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2001) mukaan ”haastattelu on yksi tiedonhankinnan perus-

muoto”. Menetelmänä se on joustava, soveltuu useisiin eri tarkoituksiin ja sillä on mah-

dollista saada syvällistä tietoa. Haastattelussa on mahdollista suunnata tiedonhankintaa 

itse tilanteessa sekä saada selville vastausten taustalla olevat motiivit. Haastattelussa yk-

silö tuo esille mahdollisimman vapaasti itseään koskevia asioita sekä on aktiivinen ja 

merkityksiä luova osapuoli. Haastattelu mahdollistaa myös vastausten selventämisen 

sekä jo saatujen tietojen mahdollisen syventämisen. Tutkija välittääkin kuvaa haastatel-

tavan käsityksistä, kokemuksista, ajatuksista sekä tunteista. Haastattelut ovat keskuste-

luja, jossa vastaus saa aikaan uuden kysymyksen. 

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelu. Teema-

haastattelussa edetään etukäteen valittujen teemojen ja niihin liittyvien kysymysten mu-

kaisesti (Tuomi & Sarajärvi 2002). Teemahaastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja, 

asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, kuinka nämä merkitykset syntyvät vuorovaiku-

tuksessa (Hirsjärvi & Hurme 2001). Teemahaastattelulla pyritään löytämään vastauksia, 

joilla on merkityksiä tutkimuksen tarkoituksen sekä ongelmanasettelun tai tutkimusteh-

tävän mukaisesti. Valitut teemat perustuvat tutkimuksen viitekehykseen eli jo aikaisem-

min tiedettyyn. Riippuen haastattelun avoimuudesta, teemojen kysymysten suhde viite-

kehyksessä esitettyyn voi vaihdella intuitiivisista tai kokemusperäisistä havainnoista aina 
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pitäytymisessä etukäteen tiedettyihin kysymyksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Teema-

haastattelussa kysymysten muoto on kaikille osallistujille sama mutta niiden järjestys voi 

vaihdella (Fieldin 1993; tässä Hirsjärvi & Hurme 2001). 

 

Teemahaastattelurungon (liite 1) muodostin pääasiallisesti kuvion 1 (ks. s. 9) perusteella. 

Purin kuvion käsitteet teorian perusteella yksityiskohtaisemmiksi teemoiksi ja kysymyk-

siksi (taulukko 10). Lisäksi lisäsin kysymyksiä, joita ei teoriaosuudessa tullut ilmi. Pyr-

kimyksenäni oli etsiä oleellisemmat kysymykset sekä kysyä teemoista monipuolisesti, 

jotta käsiteltävästä asiasta saisi mahdollisimman laajoja kuvauksia. (Käsitteet ja niihin 

perustuvat haastatteluteemat on esitetty tarkemmin liitteessä 2.). 

 

Taulukko 10. Tutkielman keskeiset käsitteet ja niistä muodostuneet haastatteluteemat. 

Käsite Teema Kysymykset 
Informaatio Informaatio Kts. liite 1: Kysymykset 1.1–1.4.3 

Tiedonhallinta Organisaation ja  

henkilökohtaisen 

tiedonhallinta 

Kts. liite 1: Kysymykset 2.1–2.13  

 

 Etsiminen Kts. liite 1: Kysymykset 2.14–2.20.3 

 Järjestely Kts. liite 1: Kysymykset 2.21–2.29.1 

 Pitäminen Kts. liite 1: Kysymykset 2.30–2.37 

Informaatioylikuormitus Informaatioylikuormitus Kts. liite 1: Kysymykset 3.1–3.19 

 

Haastattelurunko on sisältää kolmen pääkäsitteen eli informaatio, tiedonhallinta ja infor-

maatioylikuormitus mukaiset teemat. Käsitteistä tiedonhallinta sisältää organisaation ja 

henkilökohtainen tiedonhallinta. Näistä henkilökohtainen tiedonhallinta on jaettu kol-

meen alateemaan: etsiminen, järjestely ja pitäminen. Haastattelurunko sisältää yhteensä 

96 kysymystä.  

 

Toteutin teemahaastattelut yhdessä kaupunginkirjaston yksikössä kahdessa vaiheessa. 

Ensimmäisen vaiheen suoritin keväällä 2018 ja toisen tammikuussa 2019. Haastattelin 

viisi kaupunginkirjaston työntekijää heidän toimipisteissään. Esimerkiksi keväällä 2018 

eräs haastateltava oli tekemässä kirjastokierrosta ja haastattelin häntä yhdessä kaupungin-

kirjaston toimipisteessä. Ennen haastattelujen toteuttamista lähetin haastateltaville yhtey-

denottoviestit (liite 3 ja 4). Tietosuojalomakkeen he saivat keväällä 2022 (liite 5). 
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Haastattelut kestivät yhteensä 519 minuuttia. Keskimääräinen haastattelupituus oli 103,8 

minuuttia: pisin oli kestoltaan 92 minuuttia ja lyhin 80 minuuttia. Haastattelut nauhoitin 

käyttämällä iPhone-puhelimen Sanelin-ohjelmistoa. Litteroin haastattelut käyttämällä 

VLC media player -soitinta ja Microsoft Word -tekstinkäsittelyohjelmaa.  

 

 

5.4 Dokumentit 

 

Tässä tutkielmassani olen saanut tapausorganisaatiostani yhteensä kymmenen erilaista 

dokumenttia. Näitä ovat henkilöstöhallinnon tekemät esimiesviestit (DOK1-DOK7), hen-

kilöstöhallinta-asioihin liittyvä delegointiohje (DOK8), lomakepäätöksiin liittyvä ohje 

(DOK9) ja tähän kuuluva liite (DOK10). 

 

Esimiesviestejä olen saanut yhteensä seitsemän kappaletta ja ne ovat Microsoft Word -

dokumentteja, joiden pituus vaihtelee 2–5 sivun välillä. Esimiesviesteihin on koottu kuu-

kauden aikana tapahtuvat tai tietoon tulleet asiat. Lisäksi esimiesviesteissä on lyhyesti 

kerrottu ohjeita esimerkiksi henkilöstönhallintaan liittyviin asioihin sekä tiedotusluontoi-

sia asioita kuten erilaisista koulutuksista.  

 

Lomakepäätöksiin liittyvä ohjeistus on pdf-dokumentti, joka liittyy lomakepäätösten ja 

työaikaraporttien arkistoimiseen. Kyseisessä ohjeessa on kerrottu kuinka ja missä esimie-

het säilyttävät lomakepäätökset sekä allekirjoitetut työaikaraportit. Lisäksi ohjeessa on 

kerrottu edellä mainittujen dokumenttien säilytysajat. Ohjeen mukana on toimitettu liite, 

jossa on esimerkkimallit siitä, kuinka päätökset kirjataan. Mikäli päätöksiä tulee paljon, 

liite sisältää esimerkit päätösten luetteloinnista ja järjestelemisestä. 

 

Henkilöstöhallinta-asioiden delegointiohjeistus on pdf-tiedosto, jossa on yhteensä 15 si-

vua. Delegointiohje sisältää päätösoikeudet palvelussuhteen hoitamiseen liittyvissä asi-

oissa, palkan ja palkkioiden sekä henkilöstöetuihin liittyvissä asioissa. Lisäksi työvälinei-

siin ja käyttöoikeuksiin sekä työhön liittyviin matkoihin ja laiminlyönteihin ja rikkomus-

tapauksiin. Päätösoikeudet omaavia tahoja on yhteensä seitsemän: toimialajohtaja, palve-

lukokonaisuuden johtaja/hallintojohtaja, palvelun päällikkö, yksikön päällikkö, tiimin 
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esimies, alatiimitason esimies sekä erikseen nimetty henkilö. Lisäksi jokaisessa henkilös-

töasiassa viitataan tiettyyn hallintosääntöön ja siihen, kuka on ko. henkilöstöasiasta päät-

tävä viranomainen. 

 

Sähköpostiviestejä (SPO1-SPO4) oli yhteensä neljä. Niitä on käytetty tässä pro gradu -

tutkielmassa. 

 

 

5.5 Aineiston sisällönanalyysi 

 

Analysoin molemmat keräämäni aineistot laadullisen sisällön analyysin keinoin. Hirsjär-

ven ja Hurmeen (2001) mukaan haastatteluaineiston laadullinen analyysi alkaa haastatte-

lutilanteessa, missä haastattelija tekee havaintoja tutkittavasta ilmiöstä. Analysointiin 

voidaan käyttää joko induktiivista tai abduktiivista päättelyä. Induktiivisessa päättelyssä 

keskeistä on aineistolähteisyys. Abduktiivisessa päättelyssä tutkijalla on valmiina muu-

tamia teoriapohjaisia johtoideoita ja joita hän pyrkii aineiston avulla todentamaan. Hirs-

järven ja Hurmeen mukaan analyysitekniikat ovat moninaisia ja työskentelytapoja on 

useita. Myös tutkija itse voi luoda ja kokeilla erilaisia ratkaisutapoja. 

 

Tuomi ja Sarajärvi kertovat sisällönanalyysin olevan perusanalyysimenetelmä, jolla py-

ritään saamaan tutkittavasta ilmiöstä kuvaus tiivistetyssä ja yleisessä muodossa. Laadul-

lisen aineiston sisällönanalyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai 

teorialähtöisesti (Tuomi & Sarajärvi 2002) tai vastaavasti Hirsijärven ja Hurmeen (2001) 

mukaan, joko induktiivisesti tai abduktiivisesti. 

 

Tuomen ja Sarajärven mukaan aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä käsitteitä yhdistel-

lään, jotta saadaan tutkimustehtävään vastaus. Analyysi perustuu tulkintaan ja päättelyyn 

edeten empirian aineistosta kohti käsitteellistä näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi 

& Sarajärvi 2002.) Aineistolähtöistä eli induktiivista analyysia voidaan kuvata kolmivai-

heisena prosessina: 1) aineisto pelkistetään, 2) aineisto ryhmitellään ja 3) luodaan teoreet-

tiset käsitteet (Miles & Huberman 1984; tässä Tuomi & Sarajärvi 2002). Pelkistämisessä 

analysoitavasta tiedosta pelkistetään epäolennainen pois tiivistämällä tai pilkkomalla 
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osiin. Toimintoa ohjaa myös tutkimustehtävä, jonka mukaan aineistosta litteroidaan tai 

koodataan olennaiset ilmaukset esimerkiksi värejä käyttäen. Ennen analyysin aloittamista 

on määriteltävä analyysiyksikkö, joko yksittäinen lause tai sana. (Tuomi & Sarajärvi 

2002.) 

 

Ryhmittelyssä koodatut ilmaukset käydään lävitse etsien käsitteitä, jotka ilmaisevat eroa-

vuuksia. Käsitteet, jotka tarkoittavat samaa asiaa ryhmitellään ja yhdistellään luokaksi. 

Kyseinen luokka nimetään kuvaavalla käsitteellä. Luokitteluyksikkö voi olla esimerkiksi 

ilmiön ominaisuus tai piirre. Luokittelun avulla aineisto tiivistyy. (Tuomi & Sarajärvi 

2002.) 

 

Aineiston käsitteellistämisessä (abstrahointi) tutkimuksen olennaisin tieto erotellaan ja 

valikoidun tiedon pohjalta muodostetaan teoreettisia käsitteitä. Ryhmittely on Tuomen ja 

Sarajärven mukaan osa käsitteellistämistä. Tässä vaiheessa edetään alkuperäisinformaa-

tion käyttämistä kielellisistä ilmauksista teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2002.) 

 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla aineistolähtöisen analyysin mu-

kaan. Erona on se, kuinka käsitteellistämisen vaiheessa empiirinen aineisto yhdistetään 

teoreettisiin käsitteisiin. Kun aineistolähtöisessä käsitteet luodaan aineistosta ja teoriaoh-

jaavassa jo aikaisemmin tiedon pohjalta. (Tuomi & Sarajärvi 2002.) Sisällönanalyysi on 

mahdollista tehdä teorialähtöisesti eli deduktiivisesti. Aineiston analyysin luokittelu pe-

rustuu aikaisempaan viitekehykseen, joko teoriaan tai käsitejärjestelmään (Miles & Hu-

berman 1992; tässä Tuomi & Sarajärvi 2002). 

 

Sisällönanalyysi oli teoriaohjaava, jossa kysymykset laadittiin aikaisemmista tutkimuk-

sista nousseiden käsitteiden ympärille. Litteroinnin jälkeen yhdistin haastateltavien vas-

taukset kysymyskohtaisesti, esimerkiksi (kts. liite 1) ”Millaista tietoa tarvitset työssäsi?” 

-kysymyksen alle. Tämä vaihe noudatti haastattelurunkoa. Asettamiini tutkimuskysy-

myksiin vastaamisen kannalta valitsin aineistosta ne teemat, joiden analyysi tuotti mie-

lenkiintoisimmat tulokset. Analyysistä jäi pois informaatioteema (ks. liite 1), joka käsit-

teli sitä tietoa, jota haastateltavat tarvitsivat työssään. Teema jäi pois, koska analyysin 
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kohteena oli mahdollisesti lisääntynyt tiedonmäärä toimialauudistuksen jälkeen. Analyy-

sin aikana ilmeni, ettei haastatteluissa viitattu mihinkään tiettyyn omassa työssä tarvitse-

maansa tietoon. Tämän johdosta kyseinen teema jäi analyysista pois. 

 

Seuraavaksi tarkastelin annettuja vastauksia sen sisältämän teeman mukaan ja järjestelin 

vastaukset teemojen mukaisesti. Tämä vaihe myös noudatti haastattelurunkoa. Jotkin vas-

taukset saattoivat käsitellä eri asiaa kuin esitetty kysymys, tällöin siirsin vastauksen oi-

kean teeman alle. Tämän jälkeen poistin vastauksista erilaiset täytesanat sekä esimerkiksi 

pidemmistä vastauksista otin mukaan olennaisen sisällön. Täytesanojen sekä pitempien 

vastauksien lyhentämisen olen merkinnyt otteisiin kolmella pisteellä (…). Mikäli kaksi 

pienempää teemaa käsittelivät samaa asiaa, yhdistin nämä saman teeman alle. Identifioin 

haastatteluaineiston juoksevasti merkitsemällä haastateltavat A1, B1, C1, D1 ja D1. 

 

Analysoin saamani dokumentit ensin lukemalla ne läpi. Esimiesviestien (DOK1-DOK7) 

yhteydessä kirjoitin muutamalla sanalla mitä aiheet käsittelevät ja jaoin ne kahteen tee-

maan: ohjeet ja tiedotteet. Näistä viimeisimmäksi mainitussa teemassa esiintyi tiedotta-

vaa asiaa ja samassa yhteydessä saattoi olla myös ohjeistusta, kuinka tulee toimia. Dele-

gointiohjeessa (DOK8) katsoin mitä sellaisia asioita tai teemoja kyseinen dokumentti si-

sälsi, jotka keskittyivät henkilöstöasioihin. Lomakepäätös-kansio-ohjeistuksen (DOK9) 

ja tähän liittyvän liitteen (DOK10) luin läpi. 

 

Delegointiohje-dokumentti (DOK8) keskittyy esimerkiksi esimiehen tai palvelupäällikön 

työtehtäviin ja siihen, mitä he saavat päättää henkilöstöasioissa. Tämä dokumentti ei anna 

ohjeita siitä, kuinka tietoa tulisi järjestellä. Esimiesviesteissä osa asioista liittyi siihen, 

kuinka tulee toimia ja mitä lomakkeita on tarvittaessa täytettävä. Ainoastaan mappiohjeis-

tus ja tähän liittyvä liite antoivat esimerkkejä siitä, kuinka tieto tulisi järjestellä kansioi-

hin. 

 

Nimesin dokumenttiaineistot juoksevalla numerolla. Jokainen dokumentti sai tunnisteen 

DOK ja numeron. Yhteensä dokumentteja oli kymmenen. Tunniste alkoi DOK1 ja päättyi 

DOK10:n. Sähköpostiviestejä oli yhteensä neljä kappaletta, jotka saivat tunnisteen SPO 

ja numeron. Sähköpostiviestien tunniste alkoi SPO1 ja päättyi SPO4:ään.  
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5.6 Tutkimuseettiset kysymykset 

 

Eettinen ajattelu on kyky pohtia mikä on jossain tilanteessa oikein tai väärin, joka perus-

tuu omiin tai yhteisön arvoihin. Tutkimusetiikan ja juridiikan opettelu, joka liittyy aineis-

ton hankintaan, ei Kuulan (2011) mukaan ole aineiston hankintaan liittyvien eettisten on-

gelmien ratkaisua. Eettisten ohjenuorien ja lakien tuntemus on eduksi mutta itse tutki-

mustyössä tehtävät ratkaisut ja valinnat ovat jokaisen vastuulla. (Kuula 2011.) 

 

Etiikassa asioiden tarkastelu tapahtuu moraalisesta näkökulmasta, jolloin ollaan kiinnos-

tuneita esimerkiksi siitä, mikä on oikein tai väärin tai mikä on hyväksyttyä tai sallittua. 

Koska moraalinen näkökulma on etiikan edellytys, etiikka ja moraali liittyvät läheisesti 

toisiinsa sekä usein näillä käsitellään tai ymmärretään samoja asioita. Etiikan ja moraalin 

ero on siinä, että moraalista on mahdollista tehdä huomioita. Moraalissa on kysymys yh-

teisön omaksutuista käsityksistä, ja ne eivät ole välttämättä esimerkiksi selkeitä. Tämän 

vuoksi jostakin toiminnasta voi tulla erimielisyyksiä. Etiikka on tutkimus, joka kohdistuu 

moraalisiin kysymyksiin ja kohteena on moraali. (Pietarinen & Launis 2002.) 

 

Kuulan (2011) mukaan normatiivinen etiikka on luonteva lähtökohta tutkimusetiikasta 

puhuttaessa. Normatiivisen etiikan teoriat koskevat aina moraalisia sääntöjä ja arvoja 

(Kuula 2011). Normatiivisessa etiikassa luodaan moraaliperiaatteita ja sääntöjä, jotka 

ovat mahdollisimman päteviä ja joissa tutkitaan sääntöjen perusteluja. Tieteen etiikalla 

tarkoitetaan tutkimuksen eri vaiheissa esiin nousseita eettisten kysymysten tarkasteluja 

tai kysymyksiä, jotka koskevat tutkittavan kohteen erityislaatuun. (Pietarinen & Launis 

2002.) Tutkimusetiikka voidaan rajata koskemaan pelkästään tieteen sisäisiä asioita, toi-

saalta se voidaan myöskin määritellä tutkijoiden ammattietiikaksi. Tähän kuuluvat eetti-

set periaatteet, normit, arvot sekä hyveet, joita tulisi noudattaa omassa ammatissa. Kuula 

(2011) myös mainitsee, että tutkimustyön moraaliset kysymykset voivat olla yleistasolla 

eettisiä mutta olennaisesti ne koskevat sitä, mikä on tutkijan työssä eettisesti hyväksyttä-

vää ja suositeltavaa. Tutkimusetiikan säännöstö voidaan jakaa kolmeen normiin: totuuden 

etsiminen ja tiedon luotettavuus, tutkittavien ihmisarvo sekä tutkijoiden keskinäiset suh-

teet.  
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Totuuden etsimiseen ja tiedon luotettavuuteen kuuluvat ammattietiikan säännöt toimivat 

tutkijoiden ohjenuorana. Niiden avulla tutkijat noudattavat käytettäviä tutkimusmenetel-

miä ja esittävät luotettavia tuloksia, jotka muu tiedeyhteisö voi tarkistaa. Tiedon luotetta-

vuuteen ja tarkistettavuuteen kuuluvat tutkimusaineiston keruu ja käsittely sekä aineiston 

arkistointi asianmukaisesti. Mikäli tutkittavana on ihmisiä, ammattietiikan säännöt koh-

distuvat kunnioittamaan tutkittavien henkilöiden ja heidän yhteisöjensä itsemääräämisoi-

keutta sekä välttämään vahinkojen aiheuttamista tutkimuksella. Kun ihmiset tai ihminen 

toimii tutkimuksessa tiedonkeruunlähteenä, nämä eettiset säännöt ovat aina tärkeitä. 

Nämä ohjeet myös ilmentävät tutkijoiden keskinäisiä suhteita ja vahvistavat tieteen yh-

teisöllisyyttä, jossa korostuu toisten työn huomioiminen ja kunnioittaminen. (Kuula 

2011.) 

 

Tutkimusetiikka voidaan myös jäsentää toiminta-alueiden tai tarkastelussa olevien koh-

teiden mukaan. Tutkimusetiikka voi koskea kysymyksiä, jotka liittyvät tutkittavien suo-

jaan ja aineiston hankintaan. Lisäksi tutkimusetiikka voi koskea tieteellisen tiedon sovel-

tamiseen, käyttämiseen ja vaikutuksiin liittyviä kysymyksiä sekä tieteen sisäisiä asioita. 

Tutkimustyössä vastuu on tutkijoilla, tutkimusetiikka koostuukin yhä enemmän ammat-

tikunnallisesti sovituista, yhteisistä periaatteista ja tavoitteita. Tutkijan onkin työssään 

parhaansa mukaan noudatettava näitä sovittuja pelisääntöjä. Nämä yhteisesti luodut peli-

säännöt osoittavat ammattikunnan keskeisiä arvoja sekä ovat osa sisäistä itseohjausta. 

(Kuula 2011.) 

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on julkaissut ohjeen ihmiseen kohdistuvat 

tutkimuksen eettisistä periaatteista ja ihmistieteiden eettisestä ennakkoarvioinnista Suo-

messa. Kyseissä ohjeessa on seitsemän kohtaa: yleiset periaatteet, tutkittavan kohtelu ja 

oikeudet, alaikäinen tutkittavana, vajaakykyinen henkilö tutkittavana, henkilötietojen kä-

sittely tutkimuksessa, yksityisyyden suoja tutkimusjulkaisuissa sekä tutkimusaineistojen 

avoimuus. (TENK 2019.) Kuvaan seuraavaksi tämän pro gradu -tutkielman osalta kes-

keisimmät ohjeet, jotka ovat kohtelut ja oikeudet, henkilötiedot, yksityisyys ja avoimuus. 

 

Yleisissä periaatteissa Suomessa tutkijoita ohjaavat kolme periaatetta, joita ovat tutkitta-

vien henkilöiden ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden-, aineellisen ja aineettoman 
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kulttuuriperinnön sekä luonnon monimuotoisuuden kunnioittaminen ja tutkimuksen to-

teuttaminen tehtävä niin, ettei tutkittavana oleville ihmisille, yhteisöille tai muille tutki-

muskohteille aiheudu merkittäviä riskejä, vahinkoja tai haittoja (TENK 2019). 

 

Tutkittavan kohtelussa ja oikeuksissa, erityisesti tilanteet, joissa tutkittava on tutkimus-

vuorovaikutuksessa tutkijaan esimerkiksi haastateltavana, osallistumalla muutoin tutki-

mukseen tietoja antamalla tai olemalla havainnoinnin kohteena, näihin tilanteisiin pätee 

keskeisesti tietoon perustuva suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Lisäksi osallistu-

essaan tutkimukseen tutkittavalla henkilöllö on oikeus 1) osallistua vapaaehtoisesti tai 

kieltäytyä osallistumasta, 2) milloin tahansa keskeyttää osallistumisensa ilman seurauk-

sia, 3) milloin tahansa peruuttaa suostumuksensa tutkimukseen osallistumisesta 4) saada 

tietoa tutkimuksen sisällöstä, kuinka henkilötietoja käsitellään sekä tutkimuksen toteutta-

misesta käytännössä, 5) saada totuudenmukainen ja ymmärrettävä kuva tutkimuksen ta-

voitteita sekä mahdollisista haitoista ja riskeistä osallistuessaan tutkimukseen, 6) tietää 

olevansa tutkittavana, etenkin tilanteissa joissa tutkija on myös muussa roolissa tutkitta-

vaan nähden, esimerkiksi opettajana. (TENK 2019.) 

 

Keskeisiä henkilötietojen käsittelyä tutkimuksessa ohjaavia periaatteita ovat suunnitel-

mallisuus, vastuullisuus ja lainmukaisuus. Erityisesti henkilötietoja käsiteltäessä on otet-

tava huomioon 1) laillinen käsittelyperuste henkilötietojen käsittelylle, 2) jotta tutkimus-

aineistoa pystytään käsittelemään asianmukaisesti, eri roolit on määriteltävä henkilötie-

tojen käsittelylle, 3) henkilötietojen käyttötarkoitukselle on määriteltävä tarpeeksi yksi-

löidysti suunniteltaessa tutkimusta, 4) kun henkilötiedot eivät ole enää tarpeellisia tutki-

muksen toteutuksen osalta, ne poistetaan aineistosta, 5) tutkittaville kuuluvista oikeuk-

sista ja heidän henkilötietojensa käsittelystä on tiedotettava ymmärrettävällä kielellä ja 

totuudenmukaisesti. (TENK 2019.) 

 

Yksityisyyden suojaamisesta tutkimusjulkaisuissa on huomioitava myös. Ohjeistus on 

seuraavanlainen: 1) yleisperiaatteena on, että henkilöiden, jotka on mainittu julkaisuissa 

tai ovat osallistuneet tutkimukseen, yksityisyyttä suojellaan, 2) kun arvioidaan henkilöi-

den nimien julkaisua, on myös huomioitava tutkimukseen osallistuneiden tekijänoikeu-

det, 3) jos tutkimuksessa täysi tunnistautumattomuus ei ole toteutettavissa, sitä ei tule 
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luvata tutkittaville tai tietoja antaneille, sekä 4) mikäli edesmenneistä yksityishenkilöistä 

kirjoitetaan, tulee se pyrkiä tekemään kunnioittavaan sävyyn. (TENK 2019.) 

 

Edistettäessä tutkimusaineistojen avoimuutta ne on hyvä tallentaa muiden tutkijoiden saa-

taville. Aineiston avoimuuden aste määritetään tapauskohtaisesti huomioiden tieteen va-

pauden, sananvapauden sekä yksityisyyden ja henkilötietojen suoja. Tutkimuksen suun-

nitteluvaiheessa suunnitellaan tai huomioidaan tutkimuksen aineiston avaaminen sekä ai-

neiston avaamisesta informoidaan tutkittavia tietojen keruun yhteydessä. Aineiston sisäl-

täessä, tai jos aineisto on alusta asti sisältänyt henkilötietoja, rekisterinpitäjä on vastuussa 

aineiston avaamisesta lainsäädännön mukaan, mikäli aineisto avataan. (TNK 2019.) 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa yhteyshenkilöni tapausorganisaatiossa rekrytoi tutkimuk-

seen osallistuneet työntekijät. Kyseisille työntekijöille lähetin sähköpostitse yhteydenot-

tokirjeen (liite 3) ja samaisessa sähköpostissa sovin haastatteluajat. Ennen haastatteluiden 

aloittamista jokainen haastateltava sai lukea informointikirjeen (liite 4). Siinä oli kerrottu, 

kuka tekee tutkimuksen ja mitä varten aineisto kerätään sekä tuotiin esille haastateltavan 

mahdollisuus kysyä lisätietoa tai tarvittaessa keskeyttää haastattelu. Informointikirjeessä 

oli myös kerrottu haastatteluaineiston anonymisoinnista. Lisäksi haastatelluille lähetettiin 

tietosuojalomake (liite 5) keväällä 2022. 

 

Aineisto on säilytetty salasanasuojatulla muistitikulla, jota ei ole viety oman kodin ulko-

puolelle. Aineistoa on pyritty käsittelemään mahdollisimman Internet-yhteydettömässä 

tilassa. Jos Internet-yhteyttä on jouduttu käyttämään, tietokoneen virussuojaus on pidetty 

ajan tasalla. Tutkimusaineistoa säilytetään kuusi (6) kuukautta pro gradu -tutkielman val-

mistumisesta, jonka jälkeen aineisto poistetaan muistitikulta ja muistitikku alustetaan. 

 

Haastatteluaineistossa jokainen haastateltava sai oman tunnisteen ja haastateltavien nimet 

eivät esiinny tutkimusaineistoissa. Eli tutkimuksessa esiintyviä vastauksia ei voi yhdistää 

tiettyyn henkilöön.  
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6 TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitän tutkielmani tulokset. Aluksi tarkastelen tapaustutkimusorganisaa-

tiossani esille tullutta tiedon määrää organisaatiouudistuksen jälkeen koko organisaa-

tiossa (6.1.1) sekä haastateltavien omissa työtehtävissä (6.1.2). Sen jälkeen kuvaan tie-

donhallintaa (6.2) tarkastellen ensiksi käytettyjä tiedonlähteitä ja -välittymisen kanavia. 

Tämän jälkeen keskityn tiedonhallinnan menetelmiin ja keinoihin organisaation tarjo-

amien (6.3) sekä henkilön omien menetelmien näkökulmista (6.4). Tämän jälkeen kuvaan 

käytettyjen tiedonhallintamenetelmien yhteyttä informaatioylikuormituksen ehkäisyyn 

(6.5). Lopuksi kuvaan esille tulleita oireita tai tuntemuksia informaatioylikuormituksesta 

(6.6) sekä keinoja, joilla ylikuormitusta aiheuttavia tilanteita ehkäistiin tai hoidettiin (6.7). 

 

 

6.1 Tiedon määrä organisaatiossa ja omissa työtehtävissä 

 

Tässä alaluvussa kuvaan tapaustutkimusorganisaatiossani esiintyvää tiedon määrä orga-

nisaatiomuutoksen jälkeen koko organisaation tasolla haastateltujen kokemusten valossa 

(6.1.1). Tarkastelen myös omien työtehtävien tekemiseen liittyvää tiedon määrää (6.1.2). 

 

 

6.1.1 Tiedon määrä organisaatiouudistuksen jälkeen 

 

Tapaustutkimusorganisaatio oli läpikäymässä toimialauudistusta tämän pro gradu –tut-

kielmani toteuttamisen aikana (kts. luku 5). Tämä uudistus kohdistui kaupungin organi-

saatioon, jossa ennen uudistusta kaupunginkirjasto toimi omana virastonaan. Toimi-

alamuutos käynnistyi vuonna 2016 (SPO4) ja astui voimaan seuraavana vuonna, 2017 

(SPO3), jolloin kaupunginkirjaston yhdistettiin uuteen kulttuurin ja vapaa-ajan toi-

mialaan (SPO2).   

 

Usein tällainen muutos lisää organisaation sisäisen viestinnän määrää. Tämä tuli esille 

haastatteluissa. Osa haastatelluista koki, että tiedonmäärässä oli eroa ennen toimialauu-

distusta ja sen jälkeen [”Jooh, kyl siinä jotenki tuntuu, että siinä on eroo.” (C1)] ja että 
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tieto oli lisääntynyt [”On sitä, et sitä on lisääntyny. Paljon.” (B1, D1)]. Esille tuotiin, että 

tieto koski koko toimialaa [”Ja tavallaan tuntuu, että ehkä tietyl lailla lisääntyny ku se on 

…sitä koko toimialaa koskevaa” (C1)].  

 

Eräs haastateltava arvioi, että potentiaalisten myös omaan työhön liittymättömien sähkö-

postien lähettäjien määrä oli jopa nelinkertaistunut [”...tän toimialamuutoksen se viestin-

nällinen anti…voi olla että se potentiaalisten maili ja ei suhun liittyvää mailia lähettävien 

tahojen määrä voi olla, että se on nelinkertastunu. …” (E1)]. 

 

Kirjastossa oli totuttu siihen, että jaettu tieto oli selkeää ja yksityiskohtaista. Toimi-

alamuutoksen jälkeen organisaation sisällä jaettu tieto koettiin sisällöltään epämääräisem-

mäksi kuin aikaisemmin [”...se ei tuu niin eksaktisti eikä selkeästi miten meillä kirjaston 

sisällä hoidettiin …niin sanotaan se on kyllä. Se on epämääräsempää ehkä jotenki.” (C1)]. 

 

Jaetun tiedon epämääräisyys aiheutti myös ongelmia. Kun asiasta ei ollut tarkkaa tietoa, 

työn hoitaminen saattoi hidastua ja hankaloitua [”Niin, no tietysti jossain asiassa on ni-

menomaan ettei oo sitä tarkkaa tietoo niin sit se vaikuttaa, että se joko, no välttämättä ei 

jää tekemättä mutta se viivästyy ja hankaloittaa. …” (C1)]. 

 

Esille tuli, että muutoksen jälkeen koko toimialaa koskevia kokous- ja tapahtumakutsuja 

oli alkanut tulla enemmän [”…nyt kun on menty vuosi niin nyt...niitä epämääräsii ko-

kouskutsuja, et toimialan tämä ja tämä sessio jossain auditoriossa siellä ja huomenna 

muun muassa on tämmönen näin. …niitä on nyt ruvennu tulee enemmän. ...” (E1)]. 

Vaikka kyseisiä tilaisuuksia voi seurata etänä, tapahtumat eivät aina vaikuttaneet koske-

van kutsuviestin vastaanottajaa. Tällöin joutui arvioimaan osallistumista tai sitä, että jos 

jätti osallistumatta, jäikö jostain merkityksellisestä tiedosta paitsi. 

 

”…Ja sit tulee Skype-linkkii toki et seuraaa tätä ja tätä mut et ne on …viestitty 

semmoseen et ne on kaikkien ja silti ne teemat ei aina …siltä vaikuta. Ja sit tosiaan 

ni täs puntaroi koko ajan sitä, että meniskö vai jättäskö väliin. Et miten jos jätän 

väliin. Et …jos skip, missassinko mä jotakin ihan olennaista” (E1) 
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Aikaisemmissa tutkimuksissa esille tuli ylikuormituksen ehkäisemisen keinoina (kts. tar-

kemmin alaluku 3.2) esimerkiksi pakeneminen (Johnson 2014, Miller 1960; tässä Shachaf 

ym. 2016) tai poisjättäminen (Miller 1960; tässä Shachaf ym. 2016), jolloin vastaanottaja 

jättää käsittelemättä osan tiedosta, koska hän ei tiedä mitä hän sillä tekisi. Näihin viitaten, 

osa haastatelluista koki, että kun tietoa jaetiin huomattavan paljon enemmän, tärkeä tie-

don erottaminen tietotulvasta oli tullut haastavaksi.  

 

”...mä oon sanonu et kyl tieto hukkuu …ja sitten on vaikee erottaa sieltä sellasii 

asioita, jotka on …tärkeitä. Eilen oli meillä tuolla koko toimialan [työntekijöiden] 

…palaveri. Ja me pitkään …mietittiin et mennääks me tänne. Ja se oli …tosi tärkee 

kokous. …” (B1). 

 

Tiedon paljoudesta johtuen esille nousi tarve kokonaisuuden hahmottamisen tärkeydelle. 

Vaikka ei ollut mahdollisuutta osallistunut yksikön kaikkiin toimintoihin, näistä olisi ollut 

hyvä olla tietoinen. Esimerkiksi lomien aikaan oli ollut tiedettävä työtoverin työhön liit-

tyvistä asioista. 

 

”Sitä tietoahan tulee tosi paljon, tottakai. Ja … himmelit ois hyvä hahmottaa mut 

…niitä (rooteleita?) ei ekstakstisti ei aavistustakaa. …Ja mitkä on kans toisen [hen-

kilön] alla niin …niistä pitäs pysyy …kärryillä mut kun itse ei kuitenkaan tee niitä 

käytännössä ne on aina vähän pikkasen pimennossa. Sitten kun toinen onkin lomilla 

tai muualla niin ne onkin sun tontilla sillon. …Niin tää on kans tämmönen …siinä 

on semmonen …harmaa alue.” (E1). 

 

 

6.1.2 Tiedon määrä omissa työtehtävissä  

 

Aineiston analyysi osoittaa, että haastatelluista osalla oli käsitys, että tietoa liikkui liikaa 

[”kyllä, kyllä” (D1, B1)]. Tiedon koettiin lisääntyneen paljon, kun eri virastot yhdistettiin 

[”Ja se on lisääntyny tosi paljon.  Kun meidät laitettiin yhteen organisaatioon. Ennen oli 

oma virasto. Nyt on koko toimiala.” (B1)]. Esimerkiksi Intranetissä liikkui koko toimialan 
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tiedot. Ennen muutosta kirjasto oli omana virastonaan, ja muutoksen jälkeen samalle toi-

mialalle tulivat liikunta, kulttuuri ja museot.    

 

”Aika paljon tulee tota, se on nyt …konkretisoitunu koska meillä [kaupungissa] 

lakkautettiin virastot ja me siirryttiin toimialalle. Ja meillä on …samalla toimialalla 

liikunta, kulttuuri, museot, …joilla on eri se …tehtävä ja palvelutehtävä. Ja kuiten-

kin meillä on …sama intra ja …heidän …tieto liikkuu siellä samassa intrassa.” (B1) 

 

Esille tuli, että tietoa muista toimialan toiminnoista jaettiin, vaikka sitä ei koettu aina tar-

vittavan. Tätä tietoa ei voinut kuitenkaan täysin sivuuttaa, koska tieto saattoi liittyä esi-

merkiksi kirjastojen aukioloon. Aukioloajat puolestaan liittyivät aineistokuormiin ja nii-

den hallintaan osana haastatellun työtehtäviä ja vastuualuetta. Tästä huolimatta esille tuo-

tiin, että muuta toimialaa koskeva tieto oli lisääntynyt paljon.    

 

”…Meillä liikkuu paljon sellasta tietoo, jotka liittyy …kirjastojen …aukioloon, 

asiakaspalveluun ja näin. Ne tulee myös kaikki meille. …Mutta joillakin tavoin 

sulla pitää …vähän kattoo, että mitä siellä on. Esimerkiksi kirjastojen kesäaukiolo-

ajat. …Ja se liittyy taas meidän kuormiin. Ja siihen kulkuun…tai sitten joku liikun-

tavirastojuttu …tai palvelu, liikuntapalvelun asiat niin kyl sitä on paljon. ...” (B1) 

 

Tähän liittyi se, että oli kiinnitettävä huomiota itselle kuulumattomiin asioihin, sillä näitä 

ei uskaltanut ohittaakaan, jotta pysyi ajan tasalla muutoksessa [”Millon mä …kiinnitän 

huomioni sellaseen tietoon, mikä ei välttämättä kuulu minulle mutta en uskalla sitä täysin 

ohittaakkaan. Koska mun täytyy ottaa selvää, että onko se kuitenki sellasta mikä ehkä 

kuuluis.” (D1)] 

 

Eräs haastateltava kertoi, että aikaisemmin oli hoidettu sopimusrekisterin ylläpitäminen 

keskitetysti. Organisaatiomuutoksen jälkeen sopimusrekisterin hoitaminen oli jäänyt vain 

haastateltavan hoidettavaksi. 

 

”Toinen asia, mulla on sopimusrekisteri. Elikkä …meillä oli ennen keskitetysti 

…tuolla meidän hallinnossa. Nyt …se on mulla. Elikkä …mä arkistoin kaikki 
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kaupunginkirjaston sopimukset. Mä myös skannaan ne meidän sopimukset sähkö-

seen sopimusjärjestelmään. …” (B1) 

 

Työtehtäviin liittyvää tietomäärää oli joutunut analysoimaan ja käsittelemään, ja tämä oli 

hidastanut työn tekemistä. Käytettävissä oleva aika ei siten riittänyt kaikkiin muihin työ-

tehtäviin. Tässä yhteydessä kehittämistyö nousi esille: ”Hidastuu, siis että sä joudut ana-

lysoimaan ja käsittelemään sitä niin paljon. Niin tota, se on jostain pois. Se on pois jostain 

ehkä suunnittelusta, luovuudesta, ehkä vähän jaksamisesta, et miten sulla on henkilökun-

nalle aikaa. …Siit vuorovaikutusesta.” (B1).  

 

Esille tulikin, että mikäli aikaa oli käytettävissä vähemmän, henkilöstöä pystyi osallista-

maan vähemmän. Myös päätöksiä oli tehtävä nopeammin ja tästä johtuen syntyi koke-

mus, että työn laatu kärsi kiireessä. 

    

”...mä tykkään siitä, että ihmiset osallistuu, että me vastataan esimerkiksi kirjas-

toille johonkin tiettyyn asiaan. Mä vähän asiantuntijoita jututan. Sillon kun on aikaa 

vähemmän niin osallistaminen vähenee. Ja mä teen niitä päätöksii …aika nopeesti 

ja …silleen ”tsuhtsuh, du”. Se on …ikävä juttu. Että se …laatu kärsii.” (B1)  

 

Esille tuli myös, että aikaa ei ollut tarpeeksi asioiden laaja-alaiseen pohtimiseen eri näkö-

kulmista, vaikka se olisi ollut työn tuloksen kannalta hyödyllistä [”...mikä ois toisaalta 

hyödyllistä, et sä …vähän haahuilisit siellä muittenkin …asioissa ja katselisit ja …pohti-

sit asioita …eri näkökulmista. Niin valitettavasti siihen on aika vähän aikaa.” (B1)]. Sekä 

toimialamuutoksen jälkeen lisääntyneet henkilöstöhallinnan tehtävät veivät aikaa jo 

aiemmin mainitulta kehittämistyöltä. 

 

”Siis työajasta menee, …viiskyt prossaa on korvamerkitty henkilöstöbyrokratialle 

ja se siihen vähintään menee mut et tää muutos tulee nostamaan sitä, siis voi olla 

jopa, että lähemmäs sataa prosenttia. …Mut se et jos sen, …alaisten määrä kasvaa 

niin kuin se mun kohalla tulee nousemaan kolmestatoista varmaan kahteenkymme-

neen niin tota …kun se byrokratian määrä kasvaa niin tavallaan se on kehittämisestä 

pois.” (E1) 
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Esille nousi, että erityisesti digitalisaatioon ja tekoälyyn liittyvän tiedon seuraaminen oli-

vat siirtyneet vapaa-ajalle ja sosiaaliseen mediaan. 

 

”Ja se mistä, mikä mua vähä harmittaa niin mihin jää nyt tällä hetkellä vähän aikaa. 

Et mä oon nyt …seurannu tota tekoälyä, digitalisaatioon liittyviä asioita, …jää vä-

hemmän aikaa …seurata niitä …ulkopuolelta kaupungin. ...et sitten melkein …va-

paa-ajalla lukee jostain Facebookista tai jostain …kavereitten jakamaa tietoo, jotka 

sitten yhdistää …omaan työhön. ...et tän tyyppinen …hengailu, et sä kattelet, keräät 

tietoo, on siirtyny vapaa-ajalle.  Ja sosiaaliseen mediaan.” (B1) 

 

Julki tuotiin myös uusi työhön liittyvä vaatimus, kun haastateltava kertoi, että lainsäädän-

nönkin osalta heillä odotettiin olevan parhaimmat ratkaisut [”…Et tota meillä pitäs olla 

tieto se siitä, mis on parhaimmat ratkasut ja myös meiltä kans odotetaan, …mehän ollaan 

kans kirjastolainkin valossa …kehittävä kirjasto. …Meillä pitäs olla parhaat ratkasut. …” 

(E1)]. Haastatellun mukaan alan uusimmalle tiedon seuraamiselle ei ollut riittävästi aikaa 

oman työn tekemisen jälkeen [”…Mut just tavallaan se …että on paljon semmosta tietoa, 

…oman alan uusin tietoa ja oman alan …sen kehittymisen uusin tieto, mitä ois ihan mie-

lenkiintostakin saada. Niin se, että …ku sille ei meinaa jäädä aikaa. Se on paha. …” (E1)]. 

Toisaalta esille tuli ajatus, että tämä saattoi johtua siitä, että työaika kului alaisten asioiden 

hoitamiseen [”…Koska [kyseessä] on jo niin iso kaupunki et sä voit sen arkipäivän asioi-

den pyöritä, tavallaan hävitä sinne …Niinku …et ne paukut menee …siihen, että ne asiat 

on niiden kahenkymmenen ihmisen kannalta mallillaan.” (E1)]. 

 

Kunnianhimoinen ajatus tuotiin esille kaupunginkirjaston laajemmasta roolista kirjasto-

kentällä: haastateltavan mukaan kirjastossa tuli tietää Euroopan parhaimmat ratkaisut, 

joita olisi pitänyt pystyä hyödyntämään omassa työssä [”…mehän pyritään siihen teolli-

suusvakoiluun. Pyritään löytää ne parhaimmat, ihan siis globaalisti parhaat ratkasut. Me 

pyritään lanseeraamaan ne tääl mahollisimman nopeesti. …” (E1)]. Tätä varten ei kuiten-

kaan ollut tarjolla suoranaista menetelmä- tai keinovalikoimaa, jolla saattaa käytännöt 

toimintavalmiiksi, vaan toimintatavat oli itse etsittävä. Tässä suurimmaksi haasteeksi 

nousi käytettävissä oleva aika.  
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”…Meidän pitäs olla tietosii siitä missä Euroopassa on parhaat ratkasut, missä muu-

alla on parhaat ratkasut ja meidän pitäs pystyy apinoimaan niitä, arvioida meidän 

mahollisuuksia apinoida niitä suoraan. …Niin tavallaan siihen ei oo aikaa oikeen, 

siihen ei oo …sitä palettiakaan ei oo suoraan …tossa. Se pitäs itte pystyy kattoo se 

paletti missä se tieto kaivetaan, mikä ei sinänsä oo iso, mikään mahdoton tehtävä. 

Mut se vaan …että sille ei meinaa jäädä aikaa ja sit se …jäädytetään. …” (E1) 

 

Esille tuotiin suuren organisaation tuomat haasteet muutoksessa. Toimintojen muuttami-

nen ei tapahdu nopeasti [”…Tää on niin helvetin iso elefantti, (tai?) iso laiva, jota on 

…hidas kääntää tai meillä on ne [kaikki] kirjasto[t].” (E1).  

 

 

6.2 Käytetyt tiedonlähteet ja kanavat 

 

Tässä alaluvussa kuvaan haastateltavien työssään käyttämiä tiedonlähteitä sekä tiedonvä-

littymisen ja -välittämisen kanavia. Näitä olivat henkilöstöhallinnon neuvontapalvelu pu-

helimitse sekä sähköposti, skype, intranetit, palaverit ja kokoukset sekä kollegat.  

 

 

6.2.1 Henkilöstöhallinnan neuvontapalvelu 

 

Aikaisemmin kaupunginkirjastolla oli ollut oma henkilöstöasioista vastaava henkilö, joka 

hoiti myös työsopimusasiat. Toimialamuutoksen myötä hän oli kuitenkin siirtynyt muu-

alle. 

 

”Aikasemmin oli paikallinen ihminen joka ne hoiti ja toimiala hänet vei.” (E1, B1, 

C1) ”Ja …sen jälkeen …siis työsopimusten teosta alkaen …se lisäänty merkittä-

västi se henkilöstöbyrokratian määrä mitä me joudutaan ylläpitämään ja aikasem-

min sitä meille tehtiin kauniisti. …” (E1)  

 

Toimialauudistuksen jälkeen henkilöstöhallinnan neuvonnan rooli oli noussut tärkeäksi 

haastateltavien työssä. Toimialamuutoksen myötä joutui vastaamaan esimerkiksi 
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työsopimusten tekemisestä [”Elikkä tosiaan, …että sopimuksiin liittyvää, siis henkilöstö-

hallinnon tai henkilöstön sopimuksiin liittyvää työtä on ratkasevasti enemmän kuin aikai-

semmin.” (E1, C1)].  

 

Toimialamuutos toi keskitetyn neuvontapuhelimen, jonne henkilöstöasioissa pystyi soit-

tamaan [”Ja tota siihen toimiala toi, mikä on erinomaista, toi neuvontapuhelimen, johon 

nyt voi soittaa, mikä vastaa aika pitkälti moneen kysymykseen.” (E1)]. Esille nousi uusi 

tarve [”Henkilökohtanen neuvonta on …se mitä me ollaan …tässä kaivattu.” (B1)]. Uusi 

keskitetty neuvontaa oli hyvä ratkaisu organisaatiouudistuksessa [”…mutta tällanen HR-

neuvonta keskistetty, mistä me voidaan sitten kysyä apua. Se on tärkee.” (B1)]. Neuvon-

tapuhelinpalvelu ei kuitenkaan aina riittänyt. Esille tuli jatkuva tarve olla yhteydessä en-

tiseen henkilöstöasioista vastanneeseen henkilöön, koska kyseisellä ihmisellä oli tietyistä 

asioista paras tieto ja osaaminen. 

 

”Mä oon silti edelleen joutunut kuitenkin olemaan yhteydessä siihen aiempaan ih-

miseen, joka meiltä lähti. Ihan vaan siksi, että meillä on tavallaan oma talo, joka 

tekee niitä samoja asioita kuin ennen ja tavallaan se, et kuitenkin se paras tieto on 

mahollisesti kuitenkin edelleen sillä ihmisellä. …Koska tota jotkut asiat on vaan 

niin.” (E1) 

 

Organisaatiouudistuksen myöstä henkilöstöpalveluissa oli otettu käyttöön uusi palvelu-

kanava, jonne voi lähettää sähköpostia henkilökohtaisen postin sijaan. Kaupungin yhtei-

sen henkilöstöneuvonnan kerrottiin tarjoavan tukea palvelusuhteen alkamiseen ja päättä-

miseen, vuosilomiin sekä virka- ja työvapaisiin, työaikaan, virkamatkoihin sekä henki-

löstöetuihin liittyvissä kysymyksissä sekä kaupungin yhteisistä ohjeista ja käytännöistä. 

(DOK6.) 

 

 

6.2.2 Sähköpostiviestit ja tiedotteet 

 

Koko kaupungin ja/tai kaupunginkirjaston viestintä perustui pitkälti sähköpostiin [”Että, 

…meidän kulttuuri on …tai kaupungin kulttuuri on …mailikulttuuri.” (E1)]. 
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Tiedonlähteenä ja kanavana sähköposti oli tärkeä [”Kyl se, siis maili on kaikkein tärkein. 

Mä en tiiä onkse …muinaista meininkii mut maili on edelleen tärkein …tosiaan ja …intra 

on hyvä …toinen mut et se tahti on …kaikki pyörii mailin ympärillä.” (E1)]. Sähköposti 

toimi keskeisenä viestinnän välineenä [”…Me viestitään …omillemme …sähköpostin 

kautta.” (E1), ”Se on sitä sähköpostin …kahlaamista ja lähettämistä” (B1)].  

 

Myös tärkeiksi koettuja tiedotteita jaettiin sähköpostitse. Esimerkiksi kirjastonjohtajan 

viikkotiedote oli tällainen [”Joo, …viikkotiedote tulee kaikille sähköpostilla. Mä en tee 

sitä mutta meidän kirjastonjohtaja tekee sen viikkotiedotteen.” (D1)]. Samalla tavoin ko-

kousten jälkeen työntekijöille lähetettiin tärkeimmät asiat sähköpostitse [”…Et mäki lai-

tan yleensä, aina, jos mä käyn [oman työn] foorumissa niin heti sen jälkeen tärkeimmät 

pointit meidän työntekijöille.” (A1)]. 

 

Toimialamuutoksen jälkeen sähköpostia koettiin tulevan paljon [”Sähköpostii tulee pal-

jon. Kilkuttaa viestiä…” (B1), ”…paljon sen kautta jaetaan tietoa.” (C1)]. Lyhyessä 

ajassa sähköposteja voi tulla iso määrä. Tällainen tilanne oli tullut konkreettisesti eteen 

viikon loman jälkeen. Tällöin sähköpostin määrän läpikäymiseen kului aikaa [”Mä olin 

just viikon lomilla ja ja mailei oli ihan käsittämätön määrä. Yks päivä meni niiden per-

kaamiseen. …” (E1)]. 

 

Sähköposteista oli mahdollista löytää jokin keskustelu nopeasti. Myös Skype-keskustelut 

tallentuivat sähköpostiin [”Outlookissa on aika hyvä, et sä löydät aika nopeesti jonkun 

keskustelun. Skype-keskustelut tallentuu sun sähköpostiin.” (B1)]. Sähköpostin hakutoi-

minnon toimivuus oli tärkeää [”Se on muuten tärkee asia. Herran tähden, sieltä maileista 

hakeminen, se et se hakutoiminto on vielä hengissä, se on tärkee juttu.” (E1)]. 

 

Kaupunginkirjaston toiminta nojasi pitkälti sähköpostiin, kaupungin käyttämän tietover-

kon kaatuminen vaikutti toimintaan. Jos sisäinen verkko kaatui, koko toiminta loppui sii-

hen, koska sähköpostin lisäksi kirjastojärjestelmä olo iso osa toimintaa. 

 

”…viikko sitten…kaupungin verkko oli pimeenä kokonaan. Ja tota maili meni siinä 

heti kättelyssä. …Mut et kaupungin kaikki sisäiset asiat, mukaan lukien maili, oli 
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pimeenä. …henkilökohtainen asema toimi, sieltä pysty löytää omia juttuja … oli 

hauska nähä miten... hommat loppuu kuin seinään. …Kirjastojärjestelmä ei toki toi-

minu et …seki siis tietysti lopettaa meidän kaiken luetteloinnin ja vastaavat ja kai-

ken muun niin meidän prosessit pysähtyy silloin. Mut se …mailin pimeneminen 

niin eipä siinä hirveesti pystyny tekemään. …sillon kaikki pysähtyy.” (E1) 

 

Hallinnon tukipalveluilta tuli kuukausittain esimiesviesti [”…Mä miellän lähinnä ne, nyt 

nää esimiesviestit, ni esimerkiksi sen hatun eli hallinto- ja tukipalveluitten esimiesviesti, 

joka tulee kai kerran kuukaudessa.” (D1)]. Samalla tavoin toimialajohtajalta ja kirjastojen 

johtajalta tuli kuukausikirjeet [”…ja on meidän toimialajohtajan, jossain vaiheessa hänel-

läkin oli kai kuukausikirje… ja sit on tietenki meidän …kirjastojen johtaja.” (D1)].  

 

Esimiesviestit koettiin hyödyllisiksi. Niistä löytyi tietoa, josta voi tarkistaa miten jokin 

asia oli hoidettu.  

 

 ”…siellä on monta kertaa kuitenki sellasii asioita …sanotaan nyt vaikka ihan hen-

kilöstöhallintoon liittyvii, mikä on et jos mitä, mitenköhän se asia menikään. Niin 

niihin voi …palata. Ne on sen verran selkeitä, et sieltä …löytyy. Ne mä kaikki sääs-

tän ne …esimiesviestit kansioon. …” (D1) 

 

Erään haastateltavan mielestä tätä kautta tuli olennainen tieto. Viestissä kirjastopalvelu-

johtaja saattoi esimerkiksi kertoa tulevasta työkentästä.  

 

”No monestihan sitä kautta tulee just joku olennainen tieto. Että todellakin ne on 

välttämättömiä tietenki. …Siellä yleensä joku kirjastopalvelujohtaja tai muu vetää 

yhteen jotain ja kertoo mitä on seuraavaksi tehtävä ja miten ja tällä lailla.  Et kyllä 

ne on musta hyödyllisiä.” (A1) 

 

Esimiesviestien kautta tulleiden ohjeiden mukaan toimialan virastot pystyivät toimimaan 

ketterämmin, kun asiat tehtiin samalla tavalla. 
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”Mut et siltikin ku mä katon niitä esimiesviestejä niin musta se oli tavallaan yks 

asia, mikä pomppass muiden yli, kun siellä oli tätä tarinaa. …Mut et se, että …et 

tavallaan jäsentäkää näin niin teillä on …mapit kunnossa. …Mut se oli silti hyvä, 

että niille toimialan siipien alle tulleille lafkoille annettiin yhteiset toimintaohjeet, 

tehkää näin niin sitten me tavallaan tiedetään ne on yhteismitallisii niin ihmiset pys-

tyy pelaa poikittain …ketterämmin.” (E1) 

 

 

6.2.3 Intranetit 

 

Käytössä oli useita intranettejä kuten kaupungin ja toimialan intranetit [”tota intra on. Ja 

sit on vielä kaks intraa, meillä on toimialan (B1, D1), kulttuuri- ja vapaa-ajan intra ja 

sitten on kaupungin. Ja molempia pitäis seurata.  Elikkä on, uutisvirtaa riittää” (B1)]. 

Kaupungin intranettiä käytettiin haastateltavan työssä [”…Ja siis kaupungin intranettiä 

minä tutkin tosi paljon koska siellä on taas semmosta [työhön] liittyvää.” (A1)]. Lisäksi 

käytössä oli kaupunginkirjaston oma intranetti [”…sit siellä meillä on vielä kirjasto niin-

kun… oma …intra…” (D1)].  

 

Intranetissä jokaisella yksiköllä oli omat keskustelupalstat [”No sittenhän meil on …se 

meidän sisäinen intranetti sivusto. Ja sitten meillä on siellä intran sisällä …keskustelu-

palstat kullakin yksiköllä.” (C1)]. Haastateltavien työyksikkö seurasi omaa keskustelu-

palstaansa. Sen kautta tuli esimerkiksi hankintatoiveita sekä aineistoon liittyviä kysymyk-

siä [”…Intra on meillä tosi tärkee ja sit meillä on siellä tällanen [oma] keskustelupalsta. 

Elikkä kirjastoviesti,… niin meille tulee …kentältä hankintatoiveita ja …aineistonkäsit-

telyyn liittyviä, aineistoon liittyviä asioita, luettelointiin.  Sitä me seurataan totta kai.” 

(B1)] 

 

Intranet muokattiin palvelemaan kaikkien toimintaa toimialamuutoksen jälkeen. Tätä 

muutosta ei pidetty täysin onnistuneena [”Ja sitten me käytetään myös tota meidän intra-

nettiä. Se oli ennen toimialamuutosta ihan loistava kirjastolaisille mut sitten se vähän 

meni pieleen kun siitä tehtiin semmonen keskiverto vastaamaan kaikkien toimintaa. …” 

(A1)]. Tästä huolimatta haastateltava oli kokenut intranetin kohtuullisen hyvänä ja 
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mainitsi sen kehittämistarpeen [”No meillä on siis kunnaksi kohtuullisen hyvä intranet 

vaikka sitä tässä kritisoinkin mutta kun olen tämmönen kehittämishaluinen niin sitä pitäs 

kehittää.” (A1)]. 

 

Esille tuli, että intranetiä pidettiin hyödyllisenä myös kirjastoyksiköiden välisten etäi-

syyksien voittamisessa. Etäisyys oli ollut haaste työssä ja intranet oli palvellut tässä mie-

lessä todella hyvin   

 

”.,..Mut se …et kuitenki se intra on tosi hyvä väline. Niinku kirjastot on meidän 

asiakkaita. Meillä on niitä [yli kolmekymmentä] kappaletta […]. ...tää on muuten 

haaste minkä kaa koko ajan painitaan, et meillä olis se elävä yhteys sinne kentälle 

et me ei oltais vaan byrokraatteja tääl …jossain virastossa …ja se oikee elämä on 

sielä kentällä. Se on kuitenki se, mitä me pyritään palvelee. Niin tän etäisyyden 

voittaminen on semmonen. Mut et toi intra on ehdottomasti palvellut meitä siinä 

hyvin.” (E1) 

 

 

6.2.4 Palaverit ja kokoukset 

 

Yksiköt pitivät viikkopalavereita [”…Meillähän on joka maanantai …viikkopalaveri, 

missä me käsitellään koko yksikköö käsittelevii asioita.” (E1, C1)] sekä erilaisia kokouk-

sia [”No, me pidetään siis kokouksia. Tässä niinku työpistekokouksia, sitten meillä on 

näiden tiimien kokouksia, on esimiesten kokouksia ja niin edelleen.” (A1)]. Esille nousi 

kokemus kokousten hyödyllisyydestä, sillä niiden kautta oppi itselle tuntemattomasta asi-

asta.  

 

”Niin …täytyy sanoa se …että kokouksissa istuminen. Monella tapaa niin kirottuu 

se onkin niin se kyllä pitää niitä semmosii …laitakatveita. Et jos on joku mystinen 

aselaji …mitä sä et tee mutta mitä muut samassa yksikössä tekee niin yleensä niis 

kokouksissa …jotka tavallaan tuntuu turhilta et ei tää liity muhun mut sit kuitenkin 

kesälomalla kummasti liittyy. …Niin siinä mielessä ne kokoukset kyl palvelee, pal-

velee kyllä. …” (E1) 
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Omia työtehtäviä  ja muuta henkilöstöä varten oli omat fooruminsa [”sit meillä on tietenki 

…[oman työn] foorumit… Ja …henkilöstöfoorumeja sitten henkilöstölle.” (D1)]. 

 

 

6.2.5 Kollegat 

 

Aineisto osoittaa, että kollega samassa työhuoneessa oli tärkeä tiedonlähde. Yhdessä voi-

tiin miettiä ratkaisuja yhdessä tai hakea niitä sähköpostiviesteistä.  

 

”Ja niin kun mä oon sanonu, et kun ittellä on hyvä muisti niin tavallaan se et kun 

jos työhuoneen ovella koko ajan siinä käy koko ajan joku kysymässä jotain ja sit. 

No meitä on kaks… samassa huoneessa tavallaan ja sit raavitaan päitämme kumpi 

muistaa niin se huikkaa ja sit voidaan yrittää vähän hakee joko intrasta tai omista 

maileista.” (E1) 

 

Esille tuli tiedon, kokemuksen ja osaamisen jakamista. Kollega kertoi mielellään, kuinka 

hän oli hoitanut jonkin asian [”…ja tavallaan voi aina kysyy just kolleegan näyttää …py-

syvän pinnalla. Voi kysyy siltä …et miten sä tän teet ja miten sä oot nää jäsentäny ja 

tälleen. Hän kertoo aina mielellään tosiaan. …” (E1)]. [”…Koska kollegalla on ennakko-

tapauksii varmaan enemmän kuin mulla. Niin …se on hyvä tai siis kun on kokeneempi, 

vanhempii kollegoita, jotka tekee saman tyyppisii juttuja, niiltähän voi aina kysyy ja ne 

on saattanu tehä jonkun aikasemmin. …” (E1)].  

 

Esimerkiksi voi tarkistaa, kuinka jokin lomake oli täytetty. 

 

”Ja tota, siinä lomakkeessa on yleensä …sitten jokin hämärä kohta, …taas joutuu 

kysymään, miten tää on perinteisesti tehty. Joskus jopa pyytää kolleegalta, et onks 

sulla, muistat sulla oli tommonen ja tomminen keissi, että voitko näyttää mimmosta 

paperin te teitte. Sitte luntataan kaverin papereita ja tehää sen mukaan. …” (E1) 
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Haastateltavan jakaessa uutta tietoa, hän hyödynsi kollegoita viestin laadinnassa teke-

mällä selventäviä kysymyksiä. Esimerkiksi koko henkilökunnalle osoitettu kirje laadittiin 

yhdessä. 

 

”Joo, yritän ja sitten yritän käyttää sillä lailla …työkavereita siinä, että …useempi 

meistä lukis sen.  Elikkä …nyt ruvetaan tekemään, huomenna laitetaan logistiikka-

kirje kaikille, koko henkilökunnalle. Niin mehän tehään sitä …porukalla se tulee 

sähköpostiin, kaikkien sähköpostiin. Mut että muokataan sitä silleen, että se ois ym-

märrettävä.  …Käytän, käytän työkavereita teen selventävii kysymyksiä. …” (B1). 

 

Moniselitteisen tiedon yhteydessä haastateltu mainitsi, että kollegan apu hallinnollisen 

tiedon tulkinnan yhteydessä oli hyödyksi. 

 

”Moniselitteistä. No tietysti voi olla, että yrittää hakee siihen jotain lisätietoa tavalla 

tai toisella. No sitten on tää kollegoiden, siis tää kolleegan apu on ihan selkeesti 

yks. Et varsinkin tähä hallinnolliseen tietoon. Joo, se on …selkeesti sellanen yks.” 

(C1). 

 

Samantasoisten työntekijöiden ryhmä yksikössä oli osoittautunut hyväksi johtamismal-

liksi. Tällöin pystyi kysymään kollegalta neuvoa tai tiedon sai heidän kauttaan nopeam-

min. Yleensä ryhmästä yksi oli aina paikalla.  

 

”…Mulla on…kolleega[oita], joilta mä voin aina kysyy. Ja jos mä oon riivannu 

…liikaa niin voin riivaa toista. …Meistä myös koko aika joku on pois. Tai mä oon 

ainoo, joka on paikalla. Niin, kato yks on aina paikalla. …Mut et silti …tavallaan 

se on mistä se tieto yleensä tulee. Ja et se on nopein tapa kyllä. …Tääkin on kuor-

mituskysymys. …Et jos toinen on kuormittunu niin siltä ei uskalla kysyy. …” (E1) 

 

Edellä kuvattujen tiedonlähteiden lisäksi mainittiin [”Meillä on…valkotaulu, …ilmotus-

taulut…” (D1)]. Esille tuotiin myös sanallisesti leviävä tieto [”… suu-sanallinen tieto.” 

(D1)]. 
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Tiedonlähteitä voi kuitenkin olla liikaa. Tiedontulo oli pirstoutunutta ja sama tieto saattoi 

tulla useampaan kertaan [”…Tavallaan niit tietolähteitä on liikaa. Eli se on …kauheen 

pirstoutunutta jotenki se …tiedontulo…että sitä tieto tulee …tuplana ja joskus triplana-

kin. Ja sitte se ei välttämättä oo edes ihan relevanttia tietoo mulle.” (D1)]. 

 

Tiedonlähteiden määrän koettiin vaikuttavan kykyyn käsitellä tietoa. Tietoon voi olla 

monta lähdettä, linkkiä tai se voi sisältää monia tiedostoja [”Vaikuttaa (B1, D1, C1, E1). 

Tulee sellanne ohi. …Et sitten jos …johonki tiettyyn tietoon on … montaa, esimerkiksi 

linkkiä, …jotain dokumenttia, jotka sä joudut kahlaa läpi. Et jos sulle tulee sähköposti, 

siinä on niinku viis liitetiedostoo. Niin sillon …tulee hiki.” (B1)]. 

 

 

6.3 Organisaation tarjoamat tiedonhallinnan menetelmät 

 

Tässä alaluvussa kuvaan organisaation tarjoamia menetelmiä tiedonhallintaan. Nämä 

koskevat tieto- ja viestintäteknistä laitteistoa ja sovelluksia sekä erilaisia ohjeistuksia, 

jotka ohjaavat työtä.  

 

 

6.3.1 Laitteistot ja ohjelmistot 

 

Esille tuli, että organisaation tarjoamat tiedonhallinnan laitteet ja tallennusympäristöt ko-

ettiin asianmukaisiksi [”…Meillä on ihan asianmukaiset …laitteet, ympäristö ja tallen-

nustilat …” (B1) ” että tää meillä laitepuoli on kyllä aika hyvä.” (C1)]. Työntekijöille 

tarjottiin henkilökohtaiset tietokoneet [”…No, tietokoneethan meillä nyt, siis pöytäkoneet 

on henkilökohtaset …” (C1)]. 

 

Erään haastateltavan mukaan käytössä olevia laitteita olisi voinut oppia käyttämään pa-

remmin ja nähdä vaivaa sen eteen [”Mut se, että, et sä oppisit vielä fiksummin käyttämään 

jotain sähköpostin arkistoja … pitäs nähdä se vaiva. Et tekisit …kansioita.” (B1)].  
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Toisen haastateltavan mukaan käytettävät tiimityökalut olivat sellaisia, joita he eivät 

osanneet kenties käyttää hyvin. Tästä syystä dokumentit on tallennettu verkkoasemalle, 

jotta ne ovat löydettävissä. Lisäksi hän toi esille sen, että ihmisten taidot ja asenteet vai-

kuttavat siihen, mitä käytettävistä välineistä saa irti. 

 

”Niin, no mä oon sitä mieltä, että noi tiimityökalut on semmosia, että, että me ei 

ehkä osata käyttää niitä vielä niin hyvin ja se …ei poista sitä dokumentoinnin ja 

arkistoinnin tarvetta.  Et me laitetaan kyllä meidän tiimienkin muistiot kuitenkin 

vielä verkkoasemalle, koska sit tavallaan kun nää tiimityökalutki saattaa vaihtua ja 

kaikkee ja jotkut meidän vanhemmat työntekijät ei kauheesti tykkää niistä niin sit-

ten se on …että varmasti kaikki löytää. Niin ne on yleensä sekä että sitten talletettu. 

Et kyllä mä uskon, että ihmisten taidot ja kaikki asenteet vaikuttaa siihen, että mitä 

ne saa välineistä irti.” (A1) 

 

Haastateltavilla oli käytössään työpuhelimet [”…No ajoo, siis onhan meillä tietenki …on 

puhelimet” (D1)]. Niillä pystyi tarkistamaan sähköpostin [” Ja on älykännykkää, josta voi 

sähköpostiakin lukea” (C1)]. Tämä oli hyvä asia, sillä kuten aiemmin tuli esille, toimialan 

ja kaupunginkirjaston viestintäkulttuuri oli sähköpostiin perustuva, jonka kautta jaetaan 

tietoa paljon ja sähköpostiviestit olivat tärkeitä tiedonlähteitä (kts. alaluku 6.2.2). Näiden 

lisäksi henkilöstön käytössä oli eri Intranetit (kts. alaluku 6.2.3). 

 

Esille tuli uusi, koko toimialan kattava tiedonorganisoinnin ja -hallinnan järjestelmä, joka 

oli manuaalinen eli niin kutsuttu mappijärjestelmä. Se ohjeisti, miten kaikki työhön liit-

tyvät dokumentit piti arkistoida, jotta toinen työntekijä pystyi tarttumaan työtehtäviin, jos 

sellainen akuuttitarve ilmeni. Haastateltava arvioi, että osaltaan tämä uusi tiedonhallinnan 

menetelmä auttoi siinä, että työtehtäviä väliaikaisesti hoitava henkilö löysi tarvittavat do-

kumentit, kun ne olivat tietyssä järjestyksessä. 

 

”…Mut et sä oot ihan oikees tossa …et ennen toimialaa …siitä et miten [kukin] 

säilöö ne paperinsa niin ei siitä ollu ehkä semmosta, et tee tämmönen mappi ja tee 

tommonen mappi, et ei meillä ollu semmosta. Mut nyt meillä on. …Mut se on ihan 

totta..., että ku sä jäät …lomille tai kukkaruukku putoo sun päähän tos kadulla niin 
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kollegan pitäs pystyy tarttuu, …kaivaa sen ihmisen paperit tosta noin jatkaa. …” 

(E1) 

 

Haastateltava kertoi, että mitä joustamattomammat työvälineet olivat, sitä enemmän aikaa 

kului erilaisiin operatiivisiin töihin. Tämä aika oli pois laajemmasta alan tiedosta. 

 

”…Siin on …semmonen epäsuhta, …et …mitä kankeemmilla välineillä, enemmän 

aikaa menee …tämmösen arkiseen, operatiiviseen ni se on siitä kaikesta pois. Se on 

just nimenomaan semmosesta siitä laajemman kehän tiedostoa pois.” (E1) 

 

 

Yhteinen verkkoasema ja henkilökohtainen levytila työntekijöille 

 

Organisaatio oli tarjonnut kaikkien käyttöön yhteisen verkkoaseman ja tarkkaan määri-

tellyt levytilan määrät työtekijöille [”Sitten organisaatiohan on tiukkana siitä, että levyti-

laa on tietty määrä.” (B1)]. Sinne voi voi tallentaa tietoa mutta sen tarjoama levytila ei 

aina ollut riittävää [”Ei, siis meillä välillä on tullu sitä, että just se Y-asema, jonne nyt on 

siis tallennettu tätä tietoo niin alkaa olla tosi täynnä ja sieltä pitää tyhjentää.” (C1), 

…Sieltä tulee heti …”naks”, et nyt pitää …siivota vanhoja pois” (B1)].  

 

Kyseiseltä asemalta eniten tilaa vievät suuret kuvatiedostot [”Siellä on jollakin ollu jotain 

hillittömiä tiedostoja kuvatiedostoja ja sellasia …” (C1)] ja niistä oli tullut siivouspyyn-

töjä [”Sellasista on tullu …selkeesti välillä tulee ohjeita et nyt …pitää siivota.” (C1)]. 

ICT-yksikkö linkin pääsääntöisesti antanut siivousohjeet [”…Et ne on ollu …meillä 

ICT:n itse asiassa antamia ohjeita välillä et nyt täytyy tehdä jotakin. …” (C1)]. Lisäksi 

yhteiselle verkkoasemalle tallennettiin yksikön tilaukset, josta jokainen pystyi katso-

maan, mitä oli tulossa 

 

”Mut …että silti siitä yhteisestä asemasta on tavattomasti hyötyy ja tota esmes kun 

me vaikka tilataan joka viikko niin me tallennetaan sinne …kenttä voi sieltä kattoo 

…ja se on ihan brutaalii exceliä tälleen näin. Mut että se, että siit yhteisestä ase-

masta on tavattomasti hyötyy …mut ohjeistuksia lähinnä. Pääosin.” (E1) 
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Haastateltavan mukaan yhteiselle verkkoasemalle voi tallentaa tietoa ja sieltä voi jakaa 

tiedostoja sähköpostilla esimerkiksi lisäämällä linkin kyseiseen tiedostoon [”… yhteiselle 

asemalle tallennetaan kaikenlaista …nimenomaan ohjeita. ...yhteisen aseman etu on, 

…myös hyötyy …että voit jakaa isoja fileitä lähettämättä niitä mailiin, paat vaan linkin 

herran tähden.” (E1)].   

 

Sähköpostissa oli haastateltavan mukaan kuormittavia tekijöitä. Tällainen oli esimerkiksi 

suurien liitteiden lähettäminen. 

 

”Et siinä mailis on paljon semmosiin huonon viestinnän tapoja, jotka turvottaa sitä 

…Yks sellaanen legendaarinen se …että mitä varmaan kirjasto ei oo koskaan op-

pinu et sieltä tulee kolmetoista megaa …liitetiedosto, tavallaan se et …liitetiedosto 

kakssataa megaa, niin siellä ihmiset tekee yhä tämmösii näin. …” (E1) 

 

Haastateltava oli tarkka, ettei hän itse kuormittanut muiden sähköposteja. Esimerkiksi 

skannaamalla tiedosto pdf-muotoon oikeilla asetuksilla saattoi pienentää tiedoston kokoa. 

Tämän tyyliset pienet asiat vähensivät sähköpostin kuormitusta. 

 

”PDF:stä tulee helvetin raskasta tosi nopeesti. Mut jos sä skannaat sen mustavalko-

sena ja kuussataa dpi tarkkuus niin se on todella pieni. …Et ne, kai tää on semmosta 

…millä sitä yrittää …muiden kuormistusta vähentää. …” (E1) 

 

 

Yhteisen verkkoaseman hakutoiminnot 

 

 Esille tuli, että hakutoiminto ei toiminut kirjaston yhteisellä asemalla [”Ja Y-asemalla 

…siellä hakutoiminto ei toimi ollenkaan. ”(D1)]. Ongelman arvioitiin johtuvan muutok-

sesta, jossa mikrotuki (ICT)-yksikkö oli muuttanut verkkoasemien hakuominaisuuksia. 

Tämän johdosta haastateltava oli muistettava isosta määrästä kansioita tiedon tallennus-

paikka. Haastateltava koki tämän erittäin huonona asiana, mikä oli vaikeuttanut hänen 

työntekoaan. 
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”…Tota, tää on mun suuri huononnus, …meillähän on henkilökohtaset asemat 

…jonne voidaan tallentaa …gigatolkulla …omaa kansiotietoa …Windowsiin 

…Jostain syystä, kun toimiala tuli, ict teki sen offline-haettavaks. ...mutta mitä he 

eivät huomanneet, sieltä meni hakutoiminto pimeeks. Sä et voi hakee fileitä ni-

mellä. Mulla on kuustuhatta tiedostoo siellä. …Elikkä …mun pitäs muistaa mihin 

kansioon mä oon tallentanu jonku ties minkä. Se on ihan käsittämätön huononnus 

ja se on sabotoinu mun työkulkua ihan loputtomasti.” (E1) 

 

Haasteltava koki, että Windows 10:n tarjoamat hakuominaisuudet olivat huonontuneet. 

Hän ei esimerkiksi löytänyt kansioita niiden nimillä, mikä vaikeutti hänen työtään.  

 

”…Kyllä teknologia vaikuttaa paljon. Ja sitten toi Windows 10:ssähän on se jotenki, 

että se ei eti niitä kansioita enää tai jotenki silleen niitten nimillä. Se on eril, eri, se 

toimii vähä eri tavalla kuin aikasemmat Windowsit. …Elikkä …siinä on ne ha-

kuominaisuudet Windows 10:ssä huonontunu. …Se on vähä vaikeuttanu.” (B1) 

 

 

6.3.2 Ohjeet ja koulutukset 

 

Henkilöstökoulutuksia oli tarjolla paljon ja tämä liittyi myös tiedonhallintaan [”Vaikka 

mitä. Meillä on tietysti ihan koulutusta.” (B1)]. Esimerkiksi esimiehille suunnatusta kou-

lutussarjasta löytyi osio, joka koski esimiehen vastuulla olevista henkilöstöasioista sekä 

tarjottiin apua lähteiden löytämiseen (DOK4). Tämän lisäksi oli kehotettu, että haastatel-

lut työntekijät lukisivat hallinto- ja tukipalveluilta tulevat viestit niin kutsut Hatu-viestit 

kuukausittain. (kts. alaluku 6.2.2 Sähköpostiviestit ja tiedotteet) [”…kyllä mä tiedän, että 

on kehotuksii esimerkiksi, että, et kun tulee näitä hatu-viestejä tottakai on kehotuksia, että 

kaikki esimiehet ne lukee. …” (D1)].  

 

Näissä esimiesviesteissä oli monesti tiedotusluontoisesti eri esimiestyöhön liittyvistä asi-

oista ja joissakin näissä oli lyhyesti kerrottu, kuinka tehdä jokin asia tai tästä oli linkki 

erilliseen tiedostoon tai sivustoon. Näitä asioita olivat esimerkiksi palkanlaskennan muu-

tos (DOK1), e-työterveysportaalin käyttöön ottamisesta lyhyt ohje (DOK2), lyhyt 
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toimintaohje, kuinka tutustua tai lukea uuteen työterveyskyselyyn (DOK4). Myös uudesta 

henkilöstöasioiden neuvonnasta kerrottiin (DOK6) tai lyhyt ohje sairaus- ja työtapatur-

malomista (DOK7).  

 

 

Arkistointiohje 

 

Organisaatio on antanut ohjeita arkistoinnista ja henkilötietojen arkistoinnista [”Onhan 

meillä ohjeita arkistoinnista. Esimerkiksi justiin henkilötietojen arkistointi.” (B1)] sekä 

työvuorojen säilyttämisestä ja poistamisesta [”Siis onhan meillä tietyt ohjeet …tietynlai-

sen tietojen poistamisesta. Että jos nyt puhutaan vaikka että …esimerkiksi työvuorojen 

säilyttämisestä tai tai työsopimusten säilyttämisestä” (D1)]. 

 

Joissakin prosesseissa on tarkat ajat tai velvoitteet, kuinka pitkään papereita on säilytet-

tävä, esimerkiksi [”…tilauksia pitää arkistoida kymmenen vuotta, lähetteitä vuos.” (B1)]. 

Velvoitteet ovat myös sanktioiden alaisia [”Kylhän meillä on siis ihan suoranaisii velvot-

teita. …Mut et silti …tavallaan osa meidän velvotteista on semmosii että …se on pakko 

löytyy sen tiedon et se on …ihan …tulee sanktioita, jos se ei …se homma toimi.” (E1)]. 

 

 

Delegointiohje 

 

Delegointiohjeesta kertoi esimiesviesti, jossa mainittiin uudesta toimintasäännöstä, jolla 

toimialajohtaja määräsi toimintavaltuuksiinsa kuuluvista ja toimialaa koskevista asioista. 

Kyseisessä toimintasäännössä määriteltiin muun muassa henkilöstöhallinnan delegoin-

nista. Samassa yhteydessä oli maininta henkilöstöhallinnon delegointipäätöksestä. 

(DOK1.) Toisessa esimiesviestissä oli annettu ohjeet, kuinka tulee toimia, kun työntekijä 

siirretään tai perustetaan uusi vakanssi. Tämän lisäksi oli listattu, miten delegointi tässä 

asiassa toimii. (DOK3.) 

 

Organisaation tarjoama delegointiohje kohdistui myös työtehtävien tekemisen hallintaan 

ja kuormituksen ehkäisemiseen. Esille tuli, että eräs haastateltava joutui ajoittain 
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tarkistamaan, mitä asioita tai päätöksiä hän voi tehdä. Toisaalta hän piti ohjeistusta hy-

vänä asiana organisaatiouudistuksessa. 

 

”No kyllähän siis …oon joutunu tarkistamaan, että …saako tehdä jonku päätöksen 

vai onko se joku esimies ja tavallaan se, …että miten sen tällä kertaa tehdään, mikä 

on se vallitseva ohjesääntö ja …pystyyks sen päättelemään et näin se menee. …Ja 

tavallaan se, että ohjeistuksia on tullu, se on hyvä mut sit toisaalta taas tavallaan, 

koska käytännöt on muuttunu osin niin sitten taas se joutuu …validoimaan sen, että 

vamasti meneeks tää näin vai voiks mä tehä näin, okei hyvä, voin tehä, tää on tällä 

selvä. …” (E1) 

 

Jos omaan toimenkuvaan liittyvät valtuudet eivät riittäneet, hyväksyntä tai allekirjoitus 

oli haettava ylemmältä tasolta   

 

”…Mä oon välitaso[lla], mä saan siunata tiettyjä asioita ja tehä paperit mut joitain 

asioita en, jolloin mä joudun hakemaan sen ylemmän siihen. …jos se on uus asia, 

enkä mä muista onko mulla siihen oikeudet ja tsekkaan saanko mä sen tehdä ja 

sitten mä joudun kaivamaan sen ylemmän esimiehen jostakin ja yleensä ylempi esi-

mies on jossain koulutuksessa tai lomilla, jolloin mä taas joudun etsii esimiehen 

joka taas …sijaistaa häntä. …” (E1) 

 

Haastateltava piti hyvänä, että kaikki toimivat samalla tavalla [”…ja tota mut et on hyvä, 

että se on ohjeistettu erikseen näille uuteen yhteiseen toimialaan tulleille virastoille, koska 

nyt me tehään samalla tavalla. …” (E1)]. Joissakin tapauksissa haastateltava oli joutunut 

etsimään esimiehiä [”Ja se on tietysti …se on fiksu käytäntö mut se et se teettää sen, että 

mä joudun jahtaamaan niitä esimiehiä kun on kiirre. …” (E1)].  

 

 

Tiedon oikeellisuus 

 

Esille tuli, että oikean tiedon tallentaminen ja välittäminen oli tärkeä asia kirjastossa. Esi-

merkiksi käynnissä olleen kehittämisprojektin yhteydessä oli sovittu tarkasti, miten siitä 
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viestittiin ja kerrottiin muille kirjastolaisille, jotta ei jaettu väärää tietoa. Kehittämispro-

jekti liittyi kaupunginkirjaston uuteen kirjastojärjestelmään, jossa otettiin käyttöön myös 

kellutus. Kirjastokierrokset liittyivät uuden järjestelmän käyttöönottoon 

  

”…projektissa sovitaan, et miten viestitään ettei tuu virheellistä tietoa.  Nyt kun me 

ollaan täällä kirjastokierroksilla, niin me ollaan aika tarkkaan …mietitty ja sovittu 

että mitä me puhutaan, ettei me jaeta mitään virheellistä tietoo täällä siit järjestel-

mästä ja mitä sillä voi tehdä.” (B1) 

 

Myös median kanssa toimimiseen oli sovittu yhteiset pelisäännöt. Tässäkään yhteydessä 

kirjasto ei halunnut levittää virheellistä tietoa. 

 

”No sit meillä on sellasia sovittuja asioita, että esimerkiksi median kanssa. Aika 

ajoin pulpahtaa, toimittaja soittaa. Niin mä mielellään …sellaset isommat kysymyk-

set ohjaan yksikönpäällikölle koska hän sit …vastaa siitä. Että mä en rupee ite 

…Hesarin toimittajan kanssa jutustelemaan tekoälystä vaan …että mä ohjaan ne 

meijän pomolle ja sit mietitään, käytetään asiantuntijoita vähä, otetaan pari tuntia 

miettimisaikaa ja vastataan. Et se tieto on oikeellista. …” (B1) 

 

 

6.4 Henkilökohtaiset tiedonhallinnan menetelmät 

 

Henkilökohtaiset tiedonhallinnan menetelmät koskevat henkilön omia tapoja käsitellä ja 

tallentaa tietoa. Ne voivat erota työnantajan tarjoamista menetelmistä. Tässä alaluvussa 

kuvaan esille tulleita tiedonhallinnanmenetelmiä tiedon järjestelyyn (6.4.1), tiedon tallen-

tamiseen (6.4.2) ja tiedon uudelleenlöytämiseen (6.4.3). Lisäksi kuvaan esille tulleita tie-

donhallinnan manuaalisia menetelmiä (6.4.4) sekä tietosuojaa (6.4.5).   
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6.4.1 Tiedon järjestely 

 

Aikaisemman tutkimuksen mukaan tieto oli järjestelty levytilalla kansioihin esimerkiksi 

kirjastojen mukaan (Chaudrey & Al-Mahmud 2015, Chaudrey 2013, Bergman 2013), 

tieto oli myös luokiteltu aiheen tai asiasanan mukaan (Chaudrey 2013, Bergman 2013) 

sekä tietoa pyrittiin järjestelemään myös teemoittain tai ihmisittäin (Chaudrey 2013, 

Bergman 2013) (ks. s. 18–21). Aineiston analyysi osoittaa, että haastatellut olivat koh-

danneet tiedon järjestelyssä myös ongelmia, kuten se, että organisaation verkkoasemalla 

hakutoiminto ei toiminut tai että haastateltava ei omaksunut käyttöjärjestelmien oletus-

kansioiden käyttämistä. Myös tiedostojen järjestyksessä pitämisen koettiin vaikuttavan 

työskentelyyn. 

 

Haastateltava kertoi järjestelevänsä tietoa kirjastojen toimipisteiden ja kansioiden mukai-

sesti [”Et kyl mä levytilalle jo teen aika hyvin järjestelen kirjastot silleen ja kansiot, mistä 

sitä tietoo sitten löytyy.” (B1)]. Tärkeäksi koettu tieto oli järjestelty myös asiasanan mu-

kaan kansioihin [”Mut et …tavallaan kyl mä …oon pyrkiny laittamaan semmosen tiedon, 

mitä mä katson, että se on tosi tärkeetä niin …sinne …järjestellä asiasanan mukaan sinne 

kansioihin” (D1)]. Lisäksi esille tuli sisällön järjestäminen tiedon aiheen mukaan ja haas-

tateltu voi lisätä saman tiedon mentoroimansa tiimin kansioon. Pääasia oli, että tieto oli 

luokiteltu ja oli haettavissa, vaikka tietoa saattoi olla monessa eri paikassa.  

 

”Mä …luokittelen sen sopiviin kansioihin, et vaikkapa no perehdytys tulee pereh-

dytykseen ja sitten jos se liittyy jonkun tiimin, mitä mä mentoroin niin mä tallennan 

sen myös sen tiimin kansioon joko meidän verkkoasemalle ja tai vielä Teamsiin tai 

jonnekki. Että mä voin tallettaa sen saman moneen paikkaan jossa se on vaikka 

erilailla luokiteltu. Mutta et se on pääasia että se on luokiteltu ja jotenki tunnistet-

tavissa ja haettavissa.” (A1) 

 

Tietoa pyrittiin jäsentämään teemoittain tai ihmisittäin niin sähköisesti kuin fyysisesti 

[”Tuota, …mä yritän jäsentää sen …tota …teemoittain tai ihmisittäin sähkösessä tai fyy-

sisessä muodossa. Ja tuota ja välillä siin onnistuu ja välillä ei.” (E1)].  
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Organisaation käytössä olevien verkkoasemien hakutoiminto oli muutettu offline-haetta-

vaksi, ja tästä johtuen haku ei enää toiminut (kts. s. 83–84). Tästä johtuen haastateltava 

tallensi tietoa ulkoiselle kovalevylle ja kantoi tästä huolta, koska joku voi ulkoisen kova-

levyn varastaa. Hakutoiminnon toimimattomuus oli aiheuttanut sen, että haastateltava ei 

voinut vastata nopeasti, jos joku esitti kysymyksen. H-asema oli työntekijän henkilökoh-

tainen asema organisaation verkossa. 

 

”…Ja se et se H-aseman hakutoiminto tuhottiin, se on ihan valtava ongelma. 

…Vuos, nyt on vuos menny ja …mä oon vuoden sinnitelly ja tota toi ulkonen ko-

valevy on laulanu. …Musta, koen koko ajan ahdistusta siitä, et joudun tämmöseen 

konstiin turvautuu ja plus et toi on tietosuojajätettä ja ties mitä ja joku voi sen tuosta 

nyysii. …Joo, mut se että …tän tyyppiset asiat on …musta yllättävän isoi. Ja jotenki 

ja mä en tiedä oisko ne voinu jättää sen H-aseman offline indeksoimatta …mut se 

tuhos tavallaan mun töiden …semmosen revolverin, nopeesti vetämisen lonkalta 

ampumisen, ne tuhos ihan täysin. Ällistyttävää.” (E1) 

 

Toisaalta omien tiedostojen järjestyksessä pitäminen vaikutti haastatellun mukaan työs-

kentelyyn. Oma levytila ja sähköposti täyttyivät helposti [”Kyllä se vaikuttaa ja. Meillä-

hän tulee levytila säännöllisesti täyteen. Ja sitten sähköposti tulee täyteen. Mulla just maa-

nantaina luki sähköpostissa, että nyt se ylittyy.” (B1)]. Levytilan ollessa täynnä sitä oli 

pakko tyhjentää ja siten tehtävä lisää tilaa [”Ja mul meni …reilu tunti kun mä …siivosin 

sitä. Elikkä sillon se on …pakko. Meillä on tää …pakkosiivous. Ilmotetaan että nyt sun 

levytila on kohta täynnä. Ja sit sun pitää ruveta …raivaamaan sieltä.” (B1)]. 

 

 

6.4.2 Tiedon tallentaminen 

 

Tietoa tallennettiin projektikohtaisilla muovitaskuilla sekä käyttämällä muistikirjaa (kts. 

alaluku 6.4.4 s. 94) ja valokuvausta, jonka perusteella saatettiin tehdä itselle muistio. Tie-

toa tallennettiin henkilökohtaiselle verkkoasemalle (Chaudrey 2013), verkkoaseman täyt-

tyessä tietoa siirrettiin ulkoiselle kovalevylle. Myös sähköposti toimi tiedon tallentamisen 
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välineenä. Lisäksi hyödynnettiin kirjanmerkkejä ja suosikkeja (Chaudrey 2013, Chaudrey 

& Al-Mahmud 2015). 

 

Tietoa tallennettiin myös sähköisesti omalle henkilökohtaiselle verkkoasemalle [”No siis 

onhan mulla niinku se oma kansio. Joo, missä mulla on …tallennettuna ja …tota siellä 

toki sitä on.” (C1), ”Kansiossa” (A1), ”…Siis kyllä ne on niin pitkälle kuin mä oon niitä 

ehtiny kansioihin laittaa …” (D1), ”Ohjemappi ja sitten …ihan kansiot on levytilalla ot-

sikoituna. Et mulla on tietysti jokaiselle vähä se …oma. Et mulla on …siellä asiakoko-

naisuudet, esimerkiksi nyt tää kellutus ja logistiikka.  …” (B1), ” mutta mä kyllä …niin 

aika paljon ihan omalle työpaikan verkkoasemalle arkistoin jotain täysin olennaisia asi-

oita ja ne on …luokiteltu sinne.” (A1)]. 

 

Myös ulkoisen kovalevyn käyttö tuli esille [”Sit mulla on ulkonen kovalevy. Mä siirrän 

sit sinne …arkistoin tavaraa. Se on se tapa.” (B1)]. Esimerkiksi hän siirsi ottamiaan kuvia 

työprosesseista ulkoiselle kovalevylle henkilökohtaisen verkkoaseman täyttyessä. Huo-

nona puolena haastateltava mainitsi, että tieto jäi ulkoiselle kovalevylle  

 

”No sitten tietysti nää kuvien tallentaminen ja dokumentointi. Mä otan aika paljon 

kuvia eri prosesseista. Niin sitten tulee se levytila vastaan et jossain vaiheessa …sa-

notaan tuolla että ”hei, et nyt sun täytyy …harventaa tai tyhjentää sitä.” Sitten sä 

siirrät ne kovalevylle ja sinnehän ne jääkin. …Niin, ne pitäs olla yhessä paikkaa.” 

(B1) 

 

Ajoittain haastateltu vastasi asiakkaiden tiedusteluihin ja palautteisiin. Mikäli hän kirjoitti 

pitemmän vastauksen, hän otti tämän talteen, jota voi käyttää sitä tarvittaessa uudelleen   

 

”…Toki sit on semmosta mitä …tallentaa ihan tietosesti, esim meillähän asiakkaat 

kysyy meiltä katalogista ja luettelointitiedosta ja nimekkeistä mitä me ollaan os-

tettu. …Niin jos mä oon kirjottanu jonku hirvittävän pitkän …kirjelmän niin sit tai 

mä tallennan niin kaikki tekstit ittelle mä voi tarvittaessa copy-pastaa niitä edelleen. 

…” (E1) 
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Tiedon tallentamisen yhteydessä ongelmaksi nousi tiedon harmaa-alue. Vaikka tiedostot 

oli nimetty hyvin, tästä huolimatta osa tiedosta ei koskenut yhtä asiaa ja tiedon löytäminen 

on vaikeaa. Tässä yhteydessä hakutoiminto oli välttämätön 

 

”…Mä voin …nimetä mun kansiot fiksusti mut et silti …on asioita, jotka menee 

rinnakkain, ne on katveessa, ne ei oo, ne ei oo aata taikka beetä vaan ne on a pilkku 

b:tä. Ja sit tavallaan se, että missä kansiossa ne nyt oli niin ei hemmetti sentään. Ei 

oo kakstuhatta lukua, että mä klikkaan jotain kansioita auki; ei se ollukkaa toi kan-

sio, ei se ollukkaa toi kansio, ei se ollukkaa toi, en mä löydä sitä. Se on pakko olla 

haku.” (E1) 

 

Haastateltava saattoi tehdä isoista asiakokonaisuuksista tai valokuvaamistaan dokumen-

teista itselleen pikamuistion. Tietoa tuli paljon ja tieto hävisi, kun mieleen tuli uusi asia.   

 

”Joskus on joku isompi juttu, mä saatan tehä ittelle semmosen …pikamuistion. Et 

muista nämä. Mä laitan ransikset ja kirjotan wordin. Ja mä tiedän …että tota, koska 

tietoo tulee niin paljon, se häviää sun päästä saman tien kun sä keksit jonku jutun 

niin …teen …tän tyyppisiä juttuja.” (B1) 

 

”Ja toi mikä se on, sitä mä käytän kännykällä, että mä kuvaan. Et mä kuvaan …do-

kumentteja jonkin verran. Tai sitten jos mä oon seminaarissa, mä kuvaan niitä 

…PowerPointteja. Ja sitten tota mä saatan kuvata …meijän viikkopalaverin listan. 

Mä laitan sen sinne seinälle ihan manuaalisesti kirjotan ja mä kuvaan sen sitten 

itelleni, sit mä muistan ja teen siitä muistion. …” (B1) 

 

 

6.4.3 Tiedon uudelleenlöytäminen 

 

Haastateltava kertoi, että hän nimesi tiedostot informatiivisesti, esimerkiksi lisäämällä 

tallennuspäivämäärän. Sen perusteella hän näki uusimman tiedon.  
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”Mulla on yleensä niin myös, että mulla on vaikka tiedostojen nimet on silleen in-

formatiivisia ja niihin mä laitan aina myös sen tallennuspäivämäärän …sinne pe-

rään. Niin sitten mä voin silleenki järjestää niitä et ”hetkinen, noi on nyt uusin tästä 

aiheesta” (A1) 

 

Lisäksi sähköposti toimi henkilökohtaisen tiedonhallinnan välineenä. Sen käyttö tähän 

tarkoitukseen ei kuitenkaan ollut ongelmatonta [”Sit mulla on sähköposti kyllä …on ihan 

älyttömän täynnä. Et se on vähän …ongelmallinen itse asiassa sieltä …se hakeminen.” 

(C1)].  

 

Sähköpostissa oli rajallinen levytila käytössä ja sen hakutoiminto toimi. Tallennustilan 

loppuessa haastateltava siirsi sähköpostit ulkoiselle kovalevylle, jonne hän oli myös siir-

tänyt henkilökohtaisen verkkoaseman sisällön. Tämä mahdollisti, että tiedostoja voi ha-

kea ulkoiselta kovalevyltä hakutoiminnolla.  

 

”…sä voit hakea maileista ja se toimii. Se on erinomasta. …Niin maili vetää vaan 

tietyn määrän, et sitten se rupee piippaamaan et maili menee täyteen. Niin mä tal-

lennan ne ulkoselle kovalevylle …fileinä. Sama juttu se henkilökohtainen asema. 

Mä en voi ettii sieltä niin jos mä kopsin sen H-aseman ulkoselle kovalevylle, sitä 

voi hakee. ” (E1) 

 

Yksi haastateltu ei ollut omaksunut Windowsin tarjoamia oletuskansioiden käyttöä. Tä-

män vuoksi hän käytti Windowsin työpöytää tallennustilana.  

 

”…Tuota, mä en oo koskaan ymmärtäny miks Windowsissa on oletuskansiot ja 

Windows olettaa, että mun päässä niin ne oletuskansiot on ne, mitkä ne on Win-

dowsissa. Ja se on johtanu siihen, että mä käytän … […] työpöytää, Windowsin 

desktoppia, tallennusalustana, koska se on vaan se kansio, johon mä tallennan kai-

ken.” (E1) 
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Jos haastatellun kannettava tietokone pimeni, niin kyseiset tiedostot hävisivät. Haastateltu 

tiedosti, että hänen omaksumansa käytäntö oli huono mutta palasi tähän käytäntöön ta-

kaisin, koska se oli hänestä kätevin. 

 

”Ongelmana on se, että jos läppäri menee pimeeks niin ne kaikki tiedot hävis sillon. 

…Se on tosi huono käytäntö. Mä oon välillä aina pyrkiny siitä …pois mut et nyt 

mä oon taas palanu siihen …takasin. …Mut jollain tapaa se on kaikkein kätevintä.” 

(E1) 

 

Haastatellun mukaan kansioita ei tarvinnut etsiä. Se nopeutti työntekoa [”…mun mielestä 

se nopeuttaa siis elämää. Mun ei tarvi plärätä kansioita, mä heitän ne tohon noin. …” 

(E1)].  

 

Eräs haastateltava kertoi, löytääkseen tiedon uudelleen hän merkitsi sen selaimessa suo-

sikiksi [”Tai sitten tosiaan jonkun suosikiksi merkitseminen internetissä …” (A1)]. Toi-

nen haastateltava toi esille, että käytetyt palvelut olivat selainpohjaisia ja tallennettu se-

laimen kirjanmerkiksi niihin pääsyn nopeuttamiseksi [”Kun …meillä on erilaisii …byro-

kraattisii intran systeemejä, niin nehän on kaikki selainpohjasii. Sinne mennään selaimen 

bookmarkin kautta.” (E1)] 

 

Aikaisemmin haastateltavalla oli mahdollisuus käyttää Firefox-selainta USB-versiona, 

jossa pystyi hakemaan kirjanmerkkejä näppäinyhdistelmällä. Firefox-selain ei ollut enää 

käytössä ja siksi kirjanmerkkien hakeminen ei onnistunut yhtä hyvin kuin aikaisemmin.  

 

”…siis mun mielestä …selaimen kirjanmerkkien …pyörittäminen on äärimmäisen 

tärkeetä. Et täs on …kans tämmönen …taas muutos, mikä on musta huonompaan. 

…Mulla oli aikoinaan …Firefox-selain oli …ulkosen kovalevyn kautta, …tämmö-

senä usb-versiona. Ja miks mä sitä käytin? Siks, että jos painoi ctrl+b, sulla oli suora 

haku sun kirjanmerkkeihin. …Meillä on kybässä vielä erikin, niin se tuntuu olevan 

kiven takana. …mutta meillä ei oo enää Firefoxia, me ei saada sitä. …Toimi-

alamuutos, meillä meni oikeudet tavallaan, siis me ei saada asentaa mitään, tieten-

kään, mikä tietysti on ihan hyvä. …Mut se, et …toi kirjanmerkkiasia, kaikki 
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käytetään selaimen kautta ja nyt kökösti, ne kirjanmerkkienhallinnointi on kökkö.  

(Niin?) Se on ongelma. Ihan arkityön kannalta. …Aina tulee uusi järjestelmä, tossa 

on osote, mee sinne niin, tuo taas uus kirjanmerkki. Niitä järjestelmiä on ihan kä-

sittämätön määrä.  …Ni …jos se niiden hallinnointi on kankeeta niin se on ihan 

hirvittävä riippa. … ”(E1) 

 

Haastateltavan mukaan kirjanmerkkien haun olisi ollut toimittavaa kuten Windowsissa 

toimii ohjelmien haku. Kirjoittamalla kirjanmerkin nimen hakukenttään kirjanmerkki il-

mestyy hakutuloksiin.  

 

”Elikkä tavallaan se, että bookmarkkia pystyy hakemaan ihan niin kuin window-

sissa, jos painaa windows-näppäintä ja kirjottaa ohjelman nimen, niin sä saat sen, 

puh, se tulee valikosta esiin, bookmarkkien pitäs toimia samalla tavalla. …” (E1) 

 

 

6.4.4 Manuaaliset tiedonhallinnan menetelmät 

 

Esille tuli myös kirjallisten, manuaalisten menetelmien käyttö tiedonhallinnassa. Tällai-

nen oli esimerkiksi muistikirja [”Sit mulla on ihan muistikirja. Ja vihko. Mä (…) kirjot-

taan ihan käsin asioita” (B1)].  

 

Eräs haastateltu hyödynsi esimerkiksi projektikohtaisia muovitaskuja, joissa oli ohjeita ja 

manuaaleja [”Ja sit mulla on muovitaskuja …et mulla oli […projekti, mulla oli liittyvä 

muovitasku missä mulla oli …manuaaleja, ohjeita, kirjastokeikkojen aikataulut. Sellasii 

oleellisii juttuja. ” (B1)].  

 

Esille nousivat myös muistilappujen hyödyntäminen. Näihin merkittiin päivän aikana 

suoritettavat tehtävät, jotka haastateltu teki aamuisin sähköpostiviestien perusteella 

 

”…et mä tykkään myös …kirjottaa lappuja ja sit ihan sellasen …listan. Mä teen 

sellasen listan aamulla kun mä tuun duuniin, nopeesti katon …sähköpostit ja sitten 
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henkilökunnan reagoinnit ja sit mä teen mitä asioita mun pitää tänään hoitaa. Rans-

kikset ja sit mä siitä pukitan …silleen.” (B1) 

 

Muistilappujen yhteydessä saatettiin hyödyntää eri värejä ja yliviivata hoidetut asiat [”Ja 

sit mä käytän paljon noita post-it lappuja. …päivittäin tulee joku juttu mä liimaan, mä 

käytän myös eri värejä, niitä on siinä mun pyödällä ja sitten ku mä oon käsitelly sen, 

vedän viivan yli ja heitän roskiin. …” (B1)]. 

 

Toinen haastateltu toi esille, kuinka hän pyrkii organisoimaan työtänsä esimerkiksi käyt-

tämällä tehtävälistoja, joista hän samalla tavoin yliviivasi hoidetut asiat. Tämä haastatel-

lun mukaan auttoi jäsentämään työpäivää. 

 

”No, siis parhaimpani mukaan pyrin estämään niitä järjestelemällä työni … niin, 

että …mä teen aina välillä niitä listoja, …niin sanottuja to-do-listoja et nyt pitää 

saada nää tehtyy ja …sit sieltä yliviivailen niitä ja …sellasina kun tietää, että on 

paljon juttuja, jotka täytyy niin …se niinku auttaa …jäsentämään sitä, et kun ne 

näkee paperilla, että mitkä kaikki nyt on tässä …agendalla. Et se et ne ei vaan oo 

semmosena kaaoksena tuolla päässä et sitten niitä putkahtelee yhtäkkiä niinku mie-

leen, että tää ja tää ja tää.” (D1). 

 

 

6.4.5 Tietosuoja 

 

Tulokset osoittavat, että kirjastolaiset olivat yleisesti ottaen olleet innostuneita tietosuoja-

asioista. Tietosuoja oli tärkeä asia erityisesti, koska kirjastossa oli useanlaista tietoa asi-

akkaista. 

 

”Et kirjastolaiset on aika innostuneita tosta tietosuojasta muutenkin niin se on 

meillä ehkä silleen korostunu ku meillä on niin paljon tietoa asiakkaista. Ja hyvin 

herkkää tietoa, et perintätiedot ja muut niin se on aika kurjaa jos niitä levitellään. 

Tai lainaustiedot, jos on jonku vähemmistön edustaja eikä halua, että tietää, että on 

niin...” (A1) 
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Tietosuoja oli ollut tarkkaa henkilökunnan ja asiakkaiden osalta [”Ja tietosuoja on tärkee. 

…Ja muutenkin siis se on …henkilöiden osalta …äärimmäisen …tiukka ollu. Sekä asi-

akkaiden että henkilökunnan.” (B1)]. Eräs haastateltava tiesi esimiehenä, ettei hän voinut 

puhua toisten asioista, ja tietosuojasta oltiin tarkkana [”No on meil tietysti tähän tietosuo-

jaan liittyvät asiat, että …kun mä oon esimies niin mä tiedän, että mä en voi puhua ihmis-

ten asioista enkä levittää sitä. Se on hyvin niinkun, ne on tarkat.” (B1)]. 

 

Myös voimaan tullut tietosuoja-asetus määritteli mitä tietoa saa säilyttää. 

 

”…Itseasiassa nyt tavallaan tota esmes se tietosuojahomma määrittelee uudelleen 

mitä saa säilyttää. Mitään terveystietoo sisältävää ei saa säilyttää niinku tyyliin her-

ran tähden. Siis on paljon semmosta tietoa, mitä ei saa säilyttää ja nyt kun on toi 

ulkoinen kovalevy tossa noin niin herran tähden siis se on viel …kahta pahempi.” 

(E1) 

 

Haastateltava kertoi, että oli tullut ohjesääntö, ettei pöydillä saanut olla papereita, koska 

huoneeseen saattoi tulla kuka vain ja ottaa papereita mukaansa. Työhuoneissa oli lukolli-

set kaapit, joissa mapit piti säilyttää. 

 

”Meillä on, taitaa olla jokin ohjesääntö, että ettei sais olla papereit tässä näin taval-

laan …mitää tulenarkaa missään niin se on yks. …Me ollaan lukkojen takana mut 

silti …tavallaan teoriassa joku vois käydä nyysimässä tästä mitä vaan niin se ei oo 

hyvä käytäntö. Meillä on lukkokaapit tossa …niin mappikaapit on lukolliset. Niin 

tota tosiaan se periaatteessa …kuuluu asiaan et ne ois myös lu. Ne onki itseasiassa 

lukossa, ainakin toinen.” (E1) 

 

Haastateltu ei mielellään säilyttänyt henkilöiden henkilökohtaisia tietoja vaan laittoi ne 

tietoturvaroskakoriin. Hän piti työtehtävissään tärkeänä sitä, ettei jättänyt työntekijöiden 

asioita säilöön mappeihin: 

 

”Mut sitten tota tos pitää muistaa se tietosuoja. Et mulla on pikkasen …tullu justiin 

niistä tulostusasioissa se, että mä en kauheen mielelläni säilytä, …Mutta mä 
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mielellään pistän turvaroskikseen aika nopeesti ihmisten henkilökohtaisii tietoja. 

…Et niitä ei jää lojumaan. Et se on musta tärkeetä tässä …tiedonkäsittelyssä se 

…esimiestasolla, että älyää sen, että sä et jätä lojumaan ihmisten asioita sun map-

peihin.” (B1) 

 

Ulkoinen kovalevy oli tietosuojaongelma, koska sen oli työpöydällä ja siten se oli mah-

dollista varastaa. Haastateltava myös koki, ettei sitä voinut piilottaakaan.   

 

”Mut ongelma on... Joku ketku kävelee tosta sisään, nyppäsee sen seinästä ja vie 

sen pois. Herran tähden. Ja tota, en mä voi oikeen sitä pulttaa pöytään, tota kovale-

vyy, mä en voi oikeen jemmaa sitä mihinkää. Mä en tiiä mitä mä voisin sille tehä. 

…Siis tavallaan se et se on tieto, mun mielestä se on tietosuojaongelma... vaikuttaa 

pikku asialta mut se on ihan katastrofi.” (E1) 

 

 

6.5 Tiedonhallintamenetelmien yhteys informaatioylikuormituksen ehkäisyyn 

 

Tässä alaluvussa tarkastelen tiedonhallintamenetelmien yhteyttä informaatioylikuormi-

tuksen ehkäisyyn. Menetelmissä korostuvat tiedon jäsentäminen (6.5.1) sekä skannaus ja 

suodattaminen (6.5.2). 

 

 

6.5.1 Tiedon jäsentäminen 

 

Tulokset osoittavat, että haastateltujen käyttämät tiedonhallintamenetelmien oli koettu jä-

sentävän tietoa [”Jäsentää, kyl se tietysti jäsentää …” (C1)]. Tähän liittyi myös se, että 

tieto oli jollakin tavalla järjestyksessä, esimerkiksi silloin, kun se käsitteli samaa asiaa 

(Chaudrey 2013, Bergman 2013).  

 

”Kyllä ne nyt auttaa kun niitä jonnekkin laittaa …järjestykseen …ja muuta …ja 

varsinkin jos on …ite osannu jotenki …kansionsa sun muut …nimetä silleen et 
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…vaikkei ne oliskaan ne mitä sieltä löytyy sieltä kansiosta niin niistä ei heti nää 

mut tietää et ne on kaikki samaa asiaa niin joo, totta kai auttaa.” (D1) 

 

Lisäksi haastateltavat kokivat, että heidän käyttämänsä tiedonhallintamenetelmät olivat 

auttaneet käsittelemään tietoa. Esimerkiksi haastateltu oli kokenut käyttämänsä pikakan-

sion hyödylliseksi [”Joo, se on hyvä.” (B1)].  Tästä oli mahdollista nähdä henkilöiden 

vastuualueet tai laskun tiliöinnin [”Talousasioissa mulla on sellanen pikakansio, siinä 

mun pöydällä. Mä nään nopeesti jonku laskun tiliöinnin. Tai jonku henkilön …vastuu-

alueet. …” (B1)]. Haastatellun manuaali pikatietoon oli nopein tapa löytää vastaus tois-

tuviin kysymyksiin.    

 

”Sellaseen pikatietoon mulla on manuaali siit …se ohje siinä pöydällä.  Mä huo-

maan, että se on kaikista nopein tapa; joku soittaa mulle tai tai henkilökunta kysyy 

niin mä avaan sen ja sit mä katon tosta et ”se on toi”.  Koska ne kysymykset toistuu 

monesti. …” (B1) 

 

Sähköposti korostui herätteiden käsittelyn yhteydessä keskeisenä paikkana, jonne kaikki 

herätteet saapuivat. Esille tuli, että herätteet voivat olla myös rasite. Esimerkiksi erilai-

sista hyväksyttävistä anomuksista tuli heräte.  

 

”…herätteet sieltä tietotulvanlähteistä …nekin voi olla rasite et sit on koko ajan 

joku pimputtaa… [Työntekijät] joutuu hyväksymään koulutushakemuksii ja kai-

kenlaisii anomuksii, lomia, liukumavapaita, saldo plussista, kaikkee mahollista. 

…meille tulee heräte, me joudutaan jotain tekemään. …Elikkä tavallaan se …et me 

ollaan jatkuvasti niiden herätteiden ja kirjautumisen …riippummat, mut sentään, et 

ne sentään tulee edes sinne mailiin jotenki. Jos niitä ei tulis ja ne joutuis tsekkaa 

niin se ois ehkä pahinta.” (E1) 
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6.5.2 Skannaus ja suodattaminen 

 

Haastatteluista tuli esille, että joskus tietoa joutui skannaamaan ja suodattamaan. Esimer-

kiksi haastateltava sai tietoa muista toimialan toiminnoista, joita hän ei kokenut tarvitse-

vansa mutta tätä ei voinut täysin sivuuttaa. Tieto saattoi liittyä esimerkiksi kirjastojen 

aukioloon [”Kyl sitä, ja jos aattelee, että mulle tulee just sellasta tietoa näistä muista …toi-

mialan toiminnoista, mitä mä en tarvi. Mut mun pitää kuitenki …vähä vilkasta ja skan-

nata, et liittyyks tää meihin.  …” (B1)]. Joskus tietoa joutui osittain torjumaan, esimer-

kiksi haastateltava ei lukenut entisen liikuntaviraston asioita [”Niin tota väistämättä tulee 

sellasii …tilanteita että sä vaan …skippaat, …et sä rupee …lukemaan …entisen liikunta-

viraston sisäisii asioita. Ennen meillä oli jokaisella virastolla oma intra.” (B1)].   

 

Osa haastatelluista koki, että tietoa jaetiin huomattavan paljon enemmän. Samalla tärkeä 

tiedon erottaminen tietotulvasta oli tullut haastavaksi. Lisääntyneiden kokoiskutsujen ta-

kia tietoa oli alettu ohittaa (Wheland & Teigland 2013, Miller 1960; tässä Wheland & 

Teigland 2013) (kts. taulukko 9 s. 37) ja tästä tietomäärästä oli vaikea erottaa oleellinen 

tieto.   

 

”...Mut ku meille on tullu niin paljo näitä kokouskutsuja, osallistamista ja siihen 

liittyvää tietoa että alkaa …vaan …skippaamaan niitä pois. Et sen oleellisen tiedon 

…erottaminen. …” (B1). 

 

Hyödylliseksi oli myös koettu itselle kuulumattoman tiedon poistaminen ja sen puntaroi-

misen pois jättäminen [”Ja sitten se, että laittaa yksinkertasesti sitä tietoa roskiin. Elikkä 

ihan …putsaa sähköpostista sellasta …pois ja …jättää käsittelemättä. Että …ei ota sella-

sia asioita käsittelyyn, mitkä ei kuullu sulle. Eikä rupee niitä vatkaamaan ja miettimään. 

…” (B1)].  
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6.6 Informaatioylikuormituksen aiheuttamat tuntemukset 

 

Tässä alaluvussa käsittelen kirjastohenkilöstön tuntemuksia (oireita), joita he kokivat, jos 

organisaation tarjoamat ja heidän itsensä käyttämänsä tiedonhallinnanmenetelmät eivät 

auttaneet tietomäärän käsittelyssä. Lisäksi kuvailen, kuinka usein tuntemuksia aiheuttavia 

tilanteita oli sekä olivatko työntekijät oppineet tunnistamaan tilanteita, joissa tuntemuksia 

esiintyi. 

 

 

6.6.1 Ärtymys, keskittymiskyvyttömyys ja riittämättömyyden tunne 

 

Aineiston analyysi osoittaa, että kun tietoa joutui työssään vastaanottamaan paljon, mutta 

sitä ei ehtinyt riittävästi käsittelemään, syntyi ylikuormitusta osoittavia tunteita. Eräs 

haastateltava esimerkiksi määritteli, että kymmenen asiakokonaisuutta on sellainen 

määrä, jonka pystyy päivän aikana käsittelemään [”Ja mä sanon, että kymmenen on sel-

lanen minkä sun pää pystyy päivässä …sulattaa ja tekemään. Voihan sitä tietoo olla mutta 

ethän sä enää huomaatkaa etkä lue mitään, koska se tulva on niin iso. …” (B1)].   

 

Tiedontulvan ja samanaikaisesti tapahtuvien asioiden määrän käydessä suureksi esille tuli 

kokemus, ettei pysynyt mukana. Tällöin kärsimättömyys lisääntyi ja keskittymiskyky 

kärsi.  

 

”…mut sitten vaan ku se …informaatiotulva ja kaikki siihen liittyvät kasvaa …liian 

isoks ja tuntuu ettei itse pysy perässä ollenkaa niin kyl mä huomaan, että sit musta 

tulee tosi kärsimätön ja semmonen …se oma …keskittymiskyky ja semmonen 

…kärsii siinä sit aika paljo.” (D1)   

 

Haastateltu kertoi ärtymyksestä, keskittymiskyvyn puutteesta ja turhautumisesta [”Se tu-

lee se …semmonen ärtymys …keskittymiskyvyn puute ja just semmonen turhautuminen 

sitten…” (D1)]. 
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”Huomaan. Mä ärsyynnyn. Mulla on pinna kireempi. Mä …tuolla tänään just huo-

mas kun oli …paljon kaikkii asioita päällekkäin välillä (…) niin yks kysy jo mun 

henkilökunnasta, et ”onko kiire.” (B1)   

 

”Joo, mustahan tulee ihan hirveen pahantuulinen sillon ku ei enää mikään mee pe-

rille ni. Sitten alkaa kiehuu päässä ja sitten …mä käyn ylikierroksilla kun tuntuu, 

että pitäs muistaa tuhat asiaa ja ei oikein muistakkaa. Enkä omaksu.” (D1)  

 

Samalla tavoin stressaantuminen tuli esille ylikuormitusta ilmentävänä tekijänä [”…No 

kyl se voi olla tietysti et välillä on stressaantunu. Tuntuu että sitä tulee niin paljon, että 

nyt riittää. Joo, kyllä, ehkä siinä mielessä kyllä ehkä voi sanoo ärtymyksen välillä. …” 

(C1)]. 

 

Työpäivän ilmapiiri muuttui kiireiseksi [”No siis kyllähän se aiheuttaa kiireen tuntuu.” 

(D1, B1)]. Tämän lisäksi kerrottiin, että työtehtäviä hoidettiin yrittäen tehdä useita tehtä-

viä samanaikaisesti, mistä työnlaatu kärsi [”…hössöttää siellä. Ja …yrittää …multitaskata 

monta asiaa päällekkäin. Niin, sählää. …Että tuota siin pitää …yrittää pysäyttää ittesä ja 

rauhottaa ja yrittää keskittyy mutta kyl siinä niinku se työnlaatu kärsii.” (B1)]. 

 

Esille tuli myös riittämättömyyden tunne työtehtävien hoitamiseen.   

 

”...mutta kyllähän se sitten …vaan tulee sitä tavaraa niin …emmä tiedä välttämättä 

kiireen tuntuu mutta ehkä semmosta …tietynlaista riittämättömyyden tunnetta. Et 

tota …emmä tiedä onkse kiirettäkää oikeestaan vaan …et en vaan …pysty tähän 

kaikkeen ja sitten …sen huomaa siinä vaiheessa viimestään, et kun ihan oikeesti 

…kerta kaikkiaan vaan unohtaa asioita.” (D1) 

 

Haastatteluista ilmeni myös, että tuntemuksia voivat aiheuttaa muutkin kuin tiedon 

määrä. Eräs haastateltava toi esille, että tiedon määrä ei välttämättä ollut ongelma. Sen 

sijaan viestien sisältö saattoi aiheuttaa ärtymystä. 
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”Mutta silti mä sanosin et en mä kuitenkaan itsellä koe sitä ehkä sitä määrää niin 

ongelmalliseksi …ja sitten …voi tietysti olla välillä …et se sisältö myös ärsyttää. 

Et siinä on joku sellanen juttu mikä tulee, se voi tulla meiltä kaupungintaholta tai 

näin joka tuntuu, …että tämmönen tehtävä tai tämmönen, tää ei oo nyt oleellinen ja 

(miks?) tämmöseen käytetään aikaa. Se voi olla myös sellanen.” (C1) 

 

Organisaatiohierarkian ylemmältä tasolta tulevissa toimeksiannoissa saattoi olla kireät ai-

kataulut ja samaan aikaan saattoi olla muitakin asioita hoidettavana. Tällöin kärsivälli-

syys oli koetuksella.   

 

”…Kun …tuolta ylhäältä päin tulee esim kauheesti tietoo ja toimeksantoja …ja niis 

on ihan hirveen kireet aikataulut. Ja sit ku tulee näitä …ja …tulee …muut jutut, että 

…kaikilla on aina sitten kauheesti asiaa ja jotenki tuntuu just sillon porukkaa tulee 

ja menee niin mä huomaan semmosessa, että …se oma kärsivällisyys on …koetuk-

sella. Et ku välillä tekis sitte vaan …mieli tota vetästä ovi kiinni päiväks. Ja että mä 

teen nyt vaan tätä.” (D1) 

 

 

6.6.2 Keskustelut 

 

Esille nousi, että keskustelut ja muut keskeytykset voivat aiheuttaa kuormittavuuden tun-

netta. Tämä enemmänkin johtui siitä, että jokaisen asia ei voi odottaa. 

 

”Mut sit taas jos ajatellaan semmosia keskusteluja ja muita kaikki …ne keskeytyk-

set ja ne työasiat niin ne saattaa sit taas …enemmän aiheuttaa sitä kuormittavuutta. 

Koska …kaikkien se oma asia kun ne tulee niin on, totta kai, niin tärkeetä ettei se 

voi odottaa sekuntiakaan ni.” (D1).  

 

Myös työhuoneen jakaminen kollegan kanssa ovat vaikuttaneet ylikuormituksen tuntemi-

seen. Työhuoneessa voi käydä useitakin ihmisiä. Tässä yhteydessä haastateltu vetäytyy 

ja korostaa oman työn organisointia 
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”Kyl se, meillä on yhteinen työhuone [henkilön] kanssa. Aina siinä pälpättää joku. 

Vaikuttaa joo. Mut sit meidän pitää vaan …vetäytyä, että se on itsestä kiinni, et 

miten sitä …työtä organisoi. Joskus mä laitan oven kiinni, jos mä haluan käsitellä 

jonkun asian rauhassa. …Mä saatan sanoo …ihmiselle, että mä hoidan tän asian nyt 

loppuun, voinks mä palata kohta sun kanssa asiaan.” (B1). 

 

Myös sosiaalisuus voi olla kuormittava tekijä. Haastateltu ja hänen kollegansa ovat sosi-

aalisia. Haastateltu kertoi, kuinka hän jäi helposti keskusteluihin kiinni. Haastateltu pitää 

tärkeänä, että kyselee henkilökunnan kuulumisia ja hän voikin välillä olla tästä kuormit-

tunut  

 

”…sitten me ollaan molemmat puheliaita [henkilön] kanssa. Mä oon ite sosiaalinen 

niin helposti jää niihin keskusteluihin ja …tota niin esimiehen pitää, sehän on myös 

…sitä esimiestyötä kysellä niit kuulumisia ja jaat tietoa, saat sitä. Mutta tota, välillä 

kyllä on aika kuormittunu, että illalla on vähä …silleen, että miehelle sanoo ”älä 

sano mulle mitää”. Onneks se on (…) samalla alalla niin me ei jakseta puhuu toi-

sillemme. ” (B1). 

 

Tämän johdosta haastateltu kertoi, että hänestä voi tulla ärsyyntynyt eikä hän ole vapaa-

ajallaan kovin sosiaalinen [”Tulee vähä sellaseks …ärsyynteneeks ja sitten …vapaa-ajalla 

ei oo niin sosiaalinen.” (B1)].  

 

 

6.6.3 Työtehtävien hoitamisen hidastuminen 

 

Tulokset osoittavat, että informaatioylikuormitus hidasti työtehtävien hoitamista. Jos saa-

tua tietoa ei pystynyt käsittelemään, asian hoitaminen voitiin siirtää seuraavaan päivään 

[”Mä siirrän sen seuraavaan päivään. Mä teen ihan silleen, että okei, mä palaan tähän 

myöhemmin. Tiedon siirto.” (B1)]. Samalla tavoin, jos asiakokonaisuus vaati keskitty-

mistä, sen hoitamiselle etsittiin sopivampi ajankohta [”Joo, se on …silleen et jos se on 

iso …asiakokonaisuus ja se vaatii keskittymistä. Mä siirrän sen sellaseen aikaan, et mä 

ehdin keskittyä siihen. Se on niinku sellasta …töiden organisointii.” (B1)]. 
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Eräs haastateltava kertoi omien opintojensa suorittamisen viivästymisestä ja opintosuori-

tuksen suorittamatta jättämisestä, koska töiden takia ei ole jaksanut tehdä ylimääräisiä 

asioita. Vaikka haastatellun mukaan kyse ei ollut ylikuormituksesta, hän kuvasi asiaa, että 

”nuppi ei vetäny enää” tai ”kapasiteetti oli sillai täynnä” (E1). 

 

”Mun suurin oire on varmaan se, että mun ois pitäny suorittaa joku …työn ohella 

…opintokokonaisuus, joka jäi täysin kaatopaikalle. […] siksi …et vaan kävi töissä 

ja sai …hommasa tehtyy niin …nuppi ei enää vetäny enää …Ja se on aika konk-

reettinen, se on hyvin konkreettinen. Siis sinänsä et ei oo niinku, öitäni en valvo ja 

en oo ylikuormittunu mut se vaan et ei pysty enempää vetämää niinku tai enää lisää 

niinku lisää kivii ja tota. …Kapasiteetti oli sillai …täynnä. Et ei enää.” (E1) 

 

 

6.6.4 Ylikuormitusta aiheuttavien tilanteiden esiintyvyys ja tunnistaminen 

 

Kun organisaation eri tahoilta tuli pyyntöjä ja käskyjä hoitaa asioita kärsivällisyyden yl-

läpitämisen haaste oli yhteinen kokemus. 

 

”Ja et sitten kaikki suoltaa sitä hoida, hoida, hoida, hoida. Tiedota, tiedota, tiedota, 

tiedota. Niin …tota sillon …musta tuntuu, että se on tällanen yhteinen kokemus tää 

pinnojen kiristyminen. Se ei oo yksilöasia. Sitä mätetään niin paljon niitä asioita 

menemään.” (B1) 

 

Erään haastatellun mukaan tällaisia tilanteita saattoi ilmetä kerran kuukaudessa. Nämä 

tilanteet saattoivat myös rytmittyä, esimerkiksi ennen kesää oli saatava kaikki valmiiksi. 

 

”…Mä sanosin …että kerran kuukaudessa voi olla sellanen viikko tai silleen, et 

tuntuu, et kaikki asiat pitää saada valmiiks ja monestihan se rytmittyy …Nyt ennen 

kesää pitää kaikki asiat saada valmiiksi. …Niin tiivistä sitä. Ennen lomaa. Ennen 

juhlapyhiä, niinku se sykli …kiihtyy.” (B1) 
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Esille tuli, että myös kokemus, jonka mukaan tämän tyyppisiä tilanteita oli jopa pari ker-

taa kuukaudessa [”No ei kauheen usein mutta. Joo, no jos nyt aattelee vaikka pari kertaa 

kuussa voi olla, että on sellanen tulee jotain sellasta.” (C1)]. Toisaalta kuitenkin, eräs 

haastateltu koki, että kuormitusta aiheuttavia tilanteita ei juuri ollut [”No ei sitä välttä-

mättä ihan hirveen usein. …” (D1)]. 

 

Aineiston analyysi osoittaa, että ylikuormitusta aiheuttavien tilanteiden tunnistamisen 

olevan vaikeaa, koska niitä tuli oman työn ulkopuolelta [”…Vaikeeta, koska niitä tulee 

…tavallaan ulkopuolelta, et ku ne ei …itse tule pyytämään että kysymään niin ei sitä 

oikeestaan pysty niinku se. Ei sille voi oikeen mitään. ” (C1)].   

 

Tilanteet tai asiat saattoivat olla sidoksissa muihin asioihin, joiden hoitamiselle oli kireät 

aikataulut. Tällöin pyrittiin organisoimaan omaa työtä [”Joo, oon, oon. …Et tota noin ni 

…sit ne on monen muuhun asiaan …sidoksissa, se että kun on tietyillä asioilla on tietyt 

aikataulut mitkä pitää olla tehtynä …Ja mä yritän aikatauluttaa silleen, että …ei jäis viime 

tippaan.” (D1)]. Joskus aikataulutus saattoi kuitenkin pettää. Tällöin keskityttiin hoita-

maan ne asiat, jotka oli saatava valmiiksi.  

 

”Mut kun välillä vaan kerta kaikkiaan käy niin, että ne jää viime tippaan. …Ja sel-

lasissa tilanteissa sit kun mä huomaan …että ”aha, tänään tai huomenna pitäis tää 

juttu olla hoidettu” ja sit niitä saattaa olla useempii syystä tai toisesta, että joskus 

on vaan kerta kaikkiaan niin paljon kokouksii ja palaverii pitkin viikkoa ettei saa 

niitä hoidettua niit hommii. Niin se voi sellasissa tilanteissa nimenomaan ja sit ku 

siihen liittyy kaikki muukin se että jos on nukkunu huonosti tai muuta tällasta. Et 

…oon oppinu tunnistamaan ne tilanteet kyllä ja sit …mä vaan …mä oon päättäny 

et jos must nyt kerta kaikkiaan …että …mä …teen ne …hommat mistä mä tiedän, 

että ne pitää olla tehtynä. …Niin sit mä priorisoin, nää mä teen, muut saa jäädä.” 

(D1) 

 

Esille tuotiin myös tilanne, jossa tietoa ei välttämättä pystynyt käsittelemään sen konteks-

tin takia [”Joo ja ku sit voi tietysti olla jokin muu, joka vaikuttaa sitten tuntuu nyt niinku 
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tää oli liikaa. ” (C1)]. Samalla tavoin mainittiin yhtäaikaiset hektiset tilanteet, joissa oli 

vaikea päättää miten työaikansa olisi jakanut niiden hoitamiseksi. 

 

”…Et joku seisoo ovella, haluu multa jonku tiedon, siis tälleen suullisesti. Sitten 

puhelin soi ja sitten sähköposti rallattaa. Niin sitten siinä ei oo oikein tiedä, et mihin 

sitä …jakais itseensä. Tietysti siihen fyysisesti joku on siinä ovella, sä keskustelet 

sen asian loppuun. Sit sä vastaat siihen puhelimeen, silleen että sä soitat sille ihmi-

selle, joka on sulle soittanu. Ja sitten sä palaat sähköpostiin niin. Kyllä sellasia ti-

lanteit on.” (B1) 

 

Haastateltava koki samanaikaiset ja hektiset tilanteet painostavana, erityisesti palkkaan 

liittyvissä asioissa. Haastateltu ei hermostunut ihmisiin, enemmänkin tieto- ja viestintä-

teknisiin laitteisiin. Jos järjestelmä vitkutteli, se hidasti asioiden hoitamista. Tällöin oli 

vaikeaa jakaa itsensä eri tehtäviin ja päättää työn priorisoinnista.  

 

”Kyl se siis jos neljä ihmistä tulee peräkkäin kaikilla joku akuutti asia, joka on ihan 

oikeesti akuutti …Niin sit se on paha, tavallaan sit …sul on puol tuntia aikaa, sun 

pitäs mennä johonki kokoukseen missä pitäs lukee joku nuotti ja sit on neljä ih-

mistä, jolla on akuutti asia tavallaan se, niin sit se pitää ratkasta jollain tavalla. Sitten 

pitää delegoida tai lykätä, lykätä tai ratkaista… Mut tosiaan se, että …onhan se siinä 

et jos tietää jos ne ihmiset jää jotenki pulaan niin onhan se tietysti painostavaa siinä, 

että eihän nyt ketään voi …mihinkään hätään jättää …Mut et …siin kans just et 

mitkä sä priorisoit niin se on hankalaa. …Ja tota mul ei mee hermo enää ihmisiin 

mutta koneisiin voi mennä. …Tosiaan mä oon näitä heitelly näppäimistöö mut et 

se, että kieltämättä siis silleen et jos …noi lyö klappia noi systeemit, verkko sutii 

tuolla noin …ja pitäs akuutisti tehä jotain niin onhan se tuskallista. Koska tavallaan 

se, että …se ihmiset tosiaan saa palkkansa ja niillä on sopimukset et ja niin ees päin 

ja …tavallaan niin se, että se on. …” (E1)  

 

Lisäksi mainittiin, että erilaiset työkuormitustilanteet olivat yksilökohtaisia ja omien voi-

mavarojen mukaan hoidettavia. Tällöin pitkä työkokemus auttoi tilanteiden tunnistami-

sessa.  
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”On se, se on ihan yksilö ja sit tietysti omien voimavarojen mukaan, …että tota 

tällaset …vähän ennen lomaa muutama viikko kun se työkuormitus on ollu pitkään 

sellasta ni ehkä sellasta alkaa olla pinnan kiristymistä. Sit taas jaksaa välillä parem-

min. Mutta tota, en mä sano, ehkä se pitkä …työkokemus on hyvä siinä, että osaa 

myös …tuntee itsensä ja sitten ku alkaa mennä vähä läikkyy yli, jättää ne paperit 

(siihen?) ja lähtee himaan.  Turha jäädä sinne …kiukuttelemaan.  Et sitten vaan 

lopettaa sen.” (B1)  

 

 

6.7 Informaatioylikuormituksen ehkäiseminen ja hoitaminen 

 

Tässä alaluvussa tarkastellaan erilaisia tapoja, joita kirjastohenkilöstö käytti ylikuormi-

tustilanteiden ehkäisemiseksi sekä ylikuormitustilanteiden aiheuttamien oireiden hoita-

miseksi. Ehkäisyssä esille nousivat oman työn organisointi. Oireiden hoitamisessa nousi 

esille sosiaalisuus työssä sekä oman fyysisen hyvinvoinnin ja kunnon ylläpitäminen.  

 

 

6.7.1 Oman työn organisointi ylikuormituksen ehkäisemiseksi 

 

Tulokset osoittavat, että tiedontulvaan tai ylikuormituksen käsittelyyn erilaisilla tiedon-

hallinnanmenetelmillä ei välttämättä ollut apua. Sen sijaan korostettiin oman työn orga-

nisoinnin merkitystä.  

 

”…niinku mä sanoin, että pitäs pystyy …organisoimaan omaa työtänsä ja sitä te-

keeki. Mutta sitten on se informaatiotulva ja sitten on se, et kun ihan hirveesti ei 

joka asiaan pysty itse vaikuttamaan edes millään …tiedonhallinnanjärjestelmillä 

omillansa tai millään muullakaan …Enemmänki mä …ajattelisin, että se on kyse 

…siitä oman työn organisoinnista millä pystyy järjestelemään, niinku siihen vai-

kuttaa.” (D1)  

 



108 

 

Pari haastateltavaa kertoi hyödyntävänsä muistilappuja (kts. alaluku 6.4.4 s. 94–95) oman 

työnsä organisoinnissa. Näihin kirjoitettiin päivän aikana tehtävät asiat, jotka valmistut-

tuaan yliviivattiin. Lisäksi näiden yhteydessä voitiin hyödyntää eri värejä.  

 

Esille tuli myös ajatus, että työhön liittyvä kiire oli pitkälti itse aiheutettua. Koska työssä 

oli käytössä asianmukaiset laitteet, ajateltiin, että kyse oli enemmänkin oman työn orga-

nisoinnista.  

 

”Mä oon edelleenkin sitä mieltä, että …kaikesta huolimatta …kiirehän on pitkälti 

itse aiheutettua, jos ei osaa organisoida omaa työtänsä tarpeeks hyvin ja jakaa. Siis 

…välineitähän meillä kaikilla on, että jos ei itse …pidä huolta siitä, että jakaa sitä 

työtänsä niin, että …nää …pystyis tekemään, niin osittain on omaa vikaakin.” (D1) 

 

 

6.7.2 Sosiaalisuus työyhteisössä ylikuormituksen hoitamiseksi 

 

Hyödyllisenä ja rentouttavana koettiin työhön kuulumaton sosiaalistuminen. Eräs haasta-

teltava pyrki laittamaan näitä tilanteita joka päivään.  

 

”Siis …tämmöset, jos puhutaan jutustelusta ja muusta että se on …sitä semmosta 

enemmänki ei työasoihin liittyvää sosiaallistumista ja, totta kai. Se rentouttaa ja 

…niitä mä pyrin joka päivään …niitä hetkii, vaikka ne ois lyhyitäkin, …laittamaan. 

Ne vaikuttaa rentouttavasti ja ne vaikuttaa hyvin. Ja mun mielestä se ei oo …se ei 

oo mistään pois, päinvastoin.” (D1). 

 

Erään haastateltavan mukaan oman osaston henkilökunnan kanssa keskustelu helpotti. 

Hän piti myös työtiimiparin kanssa tapahtuvaa keskustelua hyvänä. Molemmat olivat ko-

keneet, että toiselta sai apua. 

 

”No siis mun mielestä ne itseasiassa helpottaa. …Mun mielestä ne helpottaa, koska 

sitten voi …heti tosiaan oman osaston esimerkiksi henkilökunnan kanssa, riippuen 

just vähän mikä tehtävä jollakin on …tai se tehtävänkuva niin vähän sit sen 
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asianomaisen kanssa ni kyllä se monesti helpottaa hirveesti. …Keskustelu auttaa ja 

sit se …johtotiimiparin kanssa keskustelu kans on ihan hirveen hyvä. Et kyl me 

ollaan kumpiki ni puolin ja toisin koettu, että se on tosi hyvä, et saa apua toiselta. 

…” (C1). 

 

Kollegiaalinen nauru ja työstä kumpuava sarkastinen huumori koettiin olevan työyhteisön 

voimavara. Oman alan hullunkurisuuden näkeminen oli positiivinen näkökulma työhön.  

 

”Kyl se, että on yhteisö …siis et yhteisö on huumorintajunen, se on ihan äärimmäi-

sen tärkeä. …Siis työelämässähän parasta on kollegiaalinen nauru. …Se on yks par-

haita asioita mitä on. …Jossain papereissa aikoinaan luki …semmosena negatiivi-

sena oireena sanottiin, et, et väsymyksestä kumpuava sarkastinen huumori. Mä luin 

sen paperin ja mä olin et hitto, täähän on justiinsa se resurssi. Et väsymyksestä 

kumpuava sarkastinen huumori, sehän on usein …kaikkein parasta et silleen me 

mennään. …Ja se auttaa kyl jaksamaan. Se on ihan selvä.” (E1). 

 

Kehittämispäivien pitäminen työpaikan ulkopuolella nähtiin positiivisena. Näiden päi-

vien pitäminen työpaikalla sen sijaan koettiin negatiiviseksi.  

 

”Plus et mehän …en tiiä onks tää hullunkurista mutta me pidetään kehittämispäivii. 

Ja niis kehittämispäivil me aina me poistutaan täältä, aina, siis fyysisesti mennään 

jonnekki ihan muualle. Se on tärkeetä. …Siis herran tähden kuitenki et, et jotenki 

se on epäterveellistä et me ollaan tässä harmaassa virastossa …istutaan joka päivä 

samassa toimistossa niin se on tavallaan ihan hulluutta. Se on jotain ihan luonno-

tonta, meidän on pakko …jotenki, meidän pitää käydä jossain muualla tai jotenki. 

…Niin tavallaan on tämmösii pienii nyansseja mitä silleen aina ku et jotenki tosiaan 

et jos pidetään kehittämispäivät niin poistutaan, lähetään jonnekkin muualle. 

…Siinä on pienii juttuja tavallaan mitkä auttaa jaksamaan. …” (E1). 

 

Oireet tai tuntemukset saattoivat liittyä kyseisissä työnkuvassa edellytettyyn tehtävään, 

joka saattoi aiheuttaa ärtymystä. Tällaisissa tilanteissa keskustelu työtiimiparin kanssa oli 

auttanut. 
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”…kun se voi olla myös et se kyl liittyy johonki [tässä roolissa] edellytettävään 

tehtävään. Se voi olla joku sellanen, jossa kyllä sitten just tulee sitä ärtymystä mutta 

sitten …ku meillä on just se mitä mä aikasemmin sanoin tää …tiimi sitten siinä 

voidaan parin kanssa vähän jakaa sitä. Että sit sitä …kokemusta ja myöskin ihan 

sitten käytännön, et miten se tehdään joku juttu.” (C1) 

 

Tilannetta voidaan purkaa juttelemalla johtotiimiparin kanssa sekä kotona 

 

”No, yks on tosiaan …johtotiimiparin kans keskustelu. Niin se on …yks sellanen 

…ja sitten kyllä tota mä puran kotona kyllä. Et kyllä se siis puolison kanssa kes-

kustelu on itse asiassa mulle ollu tosi tärkee. …Et kyllä ne melkeen …sellasella 

sitten on jotekin hoidettava, että …tavallaan sillon kanssakäyminen jonkun kanssa 

niin se on …se. …Ja toki sit se voi olla myös henkilökunnasta joku. …Ja semmonen 

joka nyt koskettaa meidän …tehtävii niin selkeesti ni sehän onki sit monesti et joi-

denki kanssa puhutaan ja mites nyt tähän tehdään ja miten me reagoidaan johonkin 

asiaan johonki just johonki tulee sen tietoon niin kyllähän se on kans ilman muuta. 

…” (C1).  

 

Tuntiessaan ylikuormituksen tunteita, haastateltu kertoi esimerkiksi pitävänsä tauon ja 

käyvänsä juttelemassa toisten kanssa. Mikäli työpäivän työt oli jo tehty, haastateltu saat-

toi lähteä kotiin aikaisemmin. 

 

”Niin, no sit mä yleensä …pidän tauon. Mä lähden koneen äärestä pois, mä unohdan 

sen asian vähäks aikaa, menen vähäks aikaa juttelee tonne …ja tai sitten jos näyttää, 

että työpäivä alkaa olla …suht pulkassa. Et yleensä sitä saldoo kuitenki on. Jos 

näyttää siltä, että tän päivän kohdalta …nyt loppu kerta kaikkiaan aivotoiminta sit 

mä sanon, että mä lähen kotiin. ” (D1) 
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6.7.3 Oman fyysisen hyvinvoinnin ja kunnon ylläpitäminen 

 

Tulokset osoittavat, että liikuntaa ja urheilua pidettiin keinona informaatioylikuormituk-

sen hoitamisessa. 

 

”Treenaamalla.  Sit mulla on tää urheilu ja tän omat harrastukset ja mä vedän ma-

ratonia.  Siinä ei ehi miettii yhtään. Viimesellä kympillä en muista kuule, työdoku-

mentit ei yhtään. …Urheilu on hyvä.” (B1) 

 

”Mä sanon kuntoilu. …Se on ja sen suurin syy on se …kehon ohella niin muisti 

…et se mieli on melkein tärkeempi kuin keho. …Se tasottaa kaikkee heilahteluu 

…kun on kunnossa. …Siis se on …ihan viivasuora keino kyl, ihan kylmästi laskel-

moituu että kun on jonkilaisessa kondiksessa niin ne tavallaan lepattaa korvien väli 

paljon vähemmän. Tää on täysin tietoinen niinku veto.” (E1) 

 

Fyysisen kunnon ylläpidon nähtiin vaikuttavan stressinsietoon sekä epävarmuuden sietä-

miseen ja mielenrauha tasapainoon.  

 

”… kyl se, et jos pystyy fyysistä kuntoo ylläpitämään, vähä nostaa käsipainoja, jotai 

punnertelee…niin ehdottomasti siitä on hyötyä. Siitä on semmoseen …stressin-

sietoo. Tai sellaseen …epävarmuuden ja kaiken sietämiseen. …Se on …rauha, mie-

lenrauha pysyy …paljon tasasempana. Ja mieli ei silleen ailahtele …” (E1) 
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7 YHTEENVETO, POHDINTA, TOIMENPIDESUOSITUKSET JA JATKO-

TUTKIMUSEHDOTUKSET  

 

Tässä luvussa esitän aluksi lyhyen yhteenvedon tutkielmani tuloksista suhteessa aikai-

sempaan tutkimukseen (7.1). Tämän jälkeen pohdin tuloksia asettamieni tutkimuskysy-

mysten valossa sekä tutkimusprosessin toteutusta ja tulosten luotettavuutta (7.2). Lopuksi 

teen toimenpidesuosituksia ja esitän jatkotutkimusehdotuksia (7.3). 

 

 

7.1 Tutkielmani tulosten yhteys aikaisempaan tutkimukseen  

 

Teen yhteenvetoa seuraavissa alaluvuissa tässä pro gradu -tutkielmassa esille tulleista tie-

donhallinnan menetelmistä, joita vertaan aikaisempaan tutkimukseen. Ensin käsittelen 

tiedon määrää omissa työtehtävissä (7.1.1). Sen jälkeen käsittelen käytettyjä tiedonläh-

teitä (7.1.2). Sen jälkeen esittelen etsimiseen (7.1.3) sekä järjestelyyn ja tallentamiseen 

myöhempää käyttöä varten (7.1.4) käytettyjä menetelmiä. Lopuksi esittelen tuloksia, 

jotka kuvaavat informaatioylikuormituksen kokemista sekä sen mahdollisia hallinnan 

keinoja (7.1.5). 

 

 

7.1.1 Tiedonmäärä omissa työtehtävissä 

 

Haastatteluista ilmeni, että tiedonmäärään oli koettu lisääntyneen toimialamuutoksen jäl-

keen. Erityisesti koko toimialaa koskeva tieto oli lisääntynyt, kuten erilaiset tapahtuma- 

ja kokouskutsut. Lisäksi omaan työhön kuulumaton tieto on lisääntynyt. Myös omissa 

työtehtävissä koettiin liikkuvan tietoa liikaa, erityisesti Intranetin kautta, jossa liikkui kir-

jaston lisäksi myös kulttuuriin, liikuntaan ja nuorisoon liittyvää tietoa. Esille nousi myös, 

että sähköpostiviestiliikenteen määrä oli lisääntynyt toimialamuutoksen jälkeen. Kaupun-

gin ja kaupunginkirjaston viestintäkulttuuri pohjautui sähköpostiin. Benselin ja Ragsdel-

lin (2016) tutkimuksessa käytetyin tiedonlähde oli sähköposti.  
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Esille nousikin, että tärkeän tiedon erottaminen oli tullut haastavaksi eikä kaikkea tietoa 

voinut myöskään täysin sivuuttaa. Tieto saattoi liittyä esimerkiksi kirjaston aukioloihin, 

jotka vaikuttavat esimerkiksi kuormien aikatauluihin. Lisäksi lisääntyneen tietomäärän 

vuoksi tietoa joutui analysoimaan ja käsittelemään, joka vastavuoroisesti oli hidastanut 

oman työn tekemistä sekä käytettävissä oleva aika ei riittänyt työtehtäviin. Tämä oli pois 

jostain muusta, esimerkiksi kehittämisestä tai suunnittelusta. Esimerkiksi Bensel ja Rags-

dell (2016) olivat löytäneet viitteitä siitä, että informaatioylikuormitus oli aiheuttanut al-

haista työntehokkuutta. 

 

 

7.1.2 Tiedonlähteet 

 

Haastatetuilla oli käytössään erilaisia tiedonlähteitä. Yksi näistä oli Intranet-sivustot, joita 

heillä oli käytössään kolme. Chaudrey (2013) toi esille erilaisten sivustojen ja sisäisten 

sivustojen käytön tiedonlähteinä. Sekä Chadryn ja Al-Mahmudin (2015) tutkimus toi 

esille institutionaaliset ja organisaationaliset sivustot tiedonlähteinä. Tämän pro gradu -

tutkielman haastatteluilla oli mahdollista esimerkiksi seurata kirjastolaisten keskusteluja 

sekä jakaa tietoa tai käyttää kaupungin Intranet-sivustoja työhönsä liittyvän tiedon etsin-

tään.  

 

Haastatteluista tuli ilmi, että kaupunginkirjaston ja kaupungin viestintä perustui sähkö-

postille ja sitä kautta jaettuun tietoon. Esimerkiksi eräs haastateltu jakoi kokousten jäl-

keen tärkeimmät asiat alaisilleen sähköpostin välityksellä. Lisäksi erilaisia tiedotteita ja 

kuukausittaisia kirjeitä jaettiin sähköpostitse. Myös Chaudrey (2013) ja Chaudrey ja Al-

Mahmud (2015) toivat esille sähköpostin kautta jaetun tiedon merkityksen. Näiden lisäksi 

tietoa jaettiin viikkopalavereissa ja kokouksissa. 

 

Kollegojen merkitys tiedonlähteenä korostui myös. Kollegan apuun turvauduttiin esimer-

kiksi hallinnollisen tiedon yhteydessä tai hyödynnettiin samassa työhuoneessa olevan 

kollegan kanssa voi pohtia, kuinka jokin asia oli aikaisemmin hoidettu tai kuinka jokin 

lomake oli täytetty. Chaudry ja Al-Mahmud (2015) toivat kollegat tiedonlähteenä.  
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Sosiaalisen median käyttö ei tullut ilmi laajana tiedonlähteenä tuloksissani. Ainostaan 

yksi haastateltu kertoi sosiaalisen median käytöstä, koska sen kautta saattoi saada jonkin 

tiedon nopeammin kuin esimerkiksi Intranetin välityksellä. Myös Chaudry ja Al-Mahmud 

(2015) toivat esille sosiaalisten sivustojen käytön tiedonlähteenä.  

 

 

7.1.3 Etsiminen 

 

Tiedon etsimiseen eräs haastateltu kertoi käyttävänsä työpöydällä pitämäänsä pikakan-

siota (Barreus & Nardi 1995), josta oli helppo etsiä vastaus usein esiintyvälle tiedolle, 

esimerkiksi koskien laskun tiliöintiä. Hyödyksi käytettiin myös muovitaskuja (Hwang 

2016), johon oli laitettu yhden asiakokonaisuuteen kuuluvat asiat. Esille nousivat myös 

kollegat (Chaudrey & Al-Mahmud 2015), joiden kanssa pystyi käymään läpi hallinnol-

lista tietoa tai kysymään neuvoa, kuinka jonkin tapauksen kanssa oli edettävä.  

 

Eräs haastateltava nosti ongelmaksi tiedon etsimisen kohdalla sen, että ICT-yksikkö 

muutti verkkoaseman offline-haettavaksi, jonka takia hakuominaisuutta ei voinut käyttää 

verkkoasemalla. Tästä syystä haastateltava oli joutunut siirtämään tiedostonsa ulkoiselle 

kovalevylle, koska tämä mahdollisti hakutoiminnon (Bergman 2013) käyttämisen.   

 

 

7.1.4 Järjestely ja tallentaminen myöhempää käyttöä varten 

 

Tiedon pitämiseksi henkilökohtaista käyttöä varten haastatellut kertoivat tallentavansa 

tietoa henkilökohtaisiin- ja verkkokansioihin. Tämä tuli esille myös Chaudryn (2013) ja 

Chaudryn ja Al-Mahmudin (2015) tutkimuksissa. Kaupunginkirjastossa haastatelluilla oli 

käytössään Y- ja H-asemat, joihin saattoi tallentaa kaikille yhteistä tietoa tai henkilökoh-

taista tietoa. Kaksi haastateltavaa kertoi tallentavansa tietoa myös ulkoiselle kovalevylle 

ja yksi kertoi tallentavansa tietoa Windowsin työpöydälle. Tietoa tallennettiin myös map-

peihin. Yksi haastateltu kertoi, kuinka heidän käyttämänsä järjestelmät ovat selainpohjai-

sia ja niihin mennään kirjanmerkkien kautta. Tämä tuli esille myös Chaudryn ja Al-Mah-

mudin (2015) ja Chaudryn (2013) tutkimuksessa.  
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Esille tuli muistiinkirjoittamisen menetelmiä (vrt. McKenzie ym. 2014), joita hyödynnet-

tiin haastateltavien kesken. Esimerkiksi yksi haastateltu kertoi käyttävänsä myös muisti-

vihkoja ja -kirjoja. Eräs haastateltu kirjoitti itselleen pikamuistioita, esimerkiksi tärkeistä 

muistettavista asioista tai viikkopalaverin asialistasta. Samainen haastateltu kertoi myös 

suosivansa valokuvaamista, esimerkiksi ottamalla seminaarien esityskalvoista kuvia. 

Eräs haastateltava kertoi, että hän kirjoitti asioita muistiin muistikirjaansa. Kaksi vastaa-

jaa kertoi käyttävänsä post-it -lappuja, joihin he kirjoittivat päivän aikana hoidettavat 

asiat. Toinen haastatelluista kiinnitti post-it -laput pöydälle. McKenzien ym. (2014) toivat 

tutkimuksessaan esille post-it -lappujen kiinnittäminen eri pintoihin. 

 

 

7.1.5 Informaatioylikuormitus 

 

Haastatellut kokivat, että heidän käyttämänsä tiedonhallintamenetelmät olivat auttaneet 

käsittelemään tietoa. Osa myös koki, että ne ovat jäsentäneet tietoa ja että tieto oli jollakin 

tavalla järjestyksessä, kun tieto käsitteli samaa asiaa. Hyödylliseksi koettiin myös se, että 

poistaa itselle kuulumattoman tiedon ja jättää sen puntaroinnin pois.   

 

Eräs haastateltava nosti esille, että ylikuormitusta aiheuttavia tilanteita voi olla vaikea 

tunnistaa, koska niitä tulee ulkopuolelta tai tietoa ei pysty käsittelemään sen kontekstin 

takia. Esille tuli myös, että erilaiset työkuormitustilanteet olivat yksilökohtaisia ja omien 

voimavarojan mukaan hoidettavia, jolloin oma pitkä työkokemus auttoi niiden tunnista-

misessa. Erään haastatellun mukaan tiedon määrä ei välttämättä ollut ongelma vaan vies-

tin sisältö saattoi aiheuttaa ärtymystä. Tuntemukset saattoivat liittyä myös omassa työ-

tehtävässä edellytettävään tehtävään, mikä saattoi aiheuttaa ärtymystä.   

 

Eräs haastateltava kertoi ylikuormitustilanteita esiintyvän kerran kuukaudessa. Tilanteet 

saattoivat ajoittua kiireellisiin ajanjaksoihin, esimerkiksi ennen lomia tai juhlapyhiä, jol-

loin kaikki piti saada hoidettua pois alta. Toisen haastatellun mukaan tilanteita voi olla 

parikin kertaa kuukaudessa. 
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Yksi haastateltu kertoi, kuinka hänellä oli liikaa ylityötunteja, mikä hänen mielestään ker-

toi siitä, että töitä oli liikaa tai ne oli huonosti organisoitu. Toinen haastateltu kertoi, 

kuinka joutui orientoitumaan tulevaan työviikkoon sunnuntaina lukemalla sähköpostit. 

Benselin ja Ragsdellin (2016) tutkimuksessa informaatioylikuormituksen yhdeksi seu-

raukseksi mainittiin muun muassa ajanhallintaongelmat.  

 

Lisäksi tämän pro gradu -tutkielman haastatellut kertoivat seuraavista informaatioyli-

kuormituksen tuntemuksista: ärtyneisyys, keskittymiskyvyn puute ja stressaantuneisuus. 

Nämä tulokset ovat samansuuntaisia kuin Benselin ja Ragsdellin (2016) tutkimuksessa. 

Näiden lisäksi esille tulivat kireä pinna, pahantuulisuus, kyvyttömyys omaksua tietoa, 

turhautuneisuus, kiireen tuntu, kyvyttömyys pysyä mukana, jolloin kärsimättömyys li-

sääntyi ja keskittymiskyky kärsi, riittämättömyyden tunteminen sekä työnlaadun kärsi-

minen, kun joutui tekemään useita työtehtäviä samanaikaisesti.  

 

Saman aikaiset hektiset tilanteet koettiin vaikuttavana tekijänä, jolloin oli vaikea päättää, 

miten työaikansa jakoi niiden hoitamiseksi. Nämä tilanteet koettiin myös painostavaksi, 

erityisesti palkkaukseen liittyvissä tilanteissa. Tällöin eräs haastateltava koki vaikeaksi 

työtehtäviensä priorisoinnin.  

 

 

Ylikuormituksen ehkäiseminen ja hoitaminen 

 

Informaatioylikuormituksen hoitamisen ja ehkäisemisen keinoiksi nousi muun muassa 

liikunta ja urheilu vapaa-ajalla. Myös työhön kuulumaton sosiaalistuminen nähtiin myön-

teisenä asiana, jonka avulla pystyi rentoutumaan. Työparin kanssa keskustelu koettiin 

myönteisenä asiana molemmin puolin. Erään haastatellun mukaan omasta työstä kum-

puava kollegiaalinen nauru ja sarkastinen huumori sekä kehittämispäivien pitäminen työ-

paikan ulkopuolella nähtiin positiivisena asiana.  
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7.2 Tutkimusprosessin toteutus ja tulosten luotettavuus 

 

Aineiston analysointia tehdessäni esiin nousi huomio, että osa teoriasta kaipasi lisätietoa 

ja oman tietämykseni lisäämistä. Mikäli olisin tehnyt tämän kunnolla, olisi se kenties aut-

tanut haastattelukysymysten laatimisessa. Tutkimuskysymykset ovat relevantteja ja avaa-

vat käsiteltävää aihetta ja ongelmaa hyvin. Haastatteluiden kautta sain hyvin tietoa haas-

tateltavien käyttämistä ja käytettävissä olevista tiedonlähteistä sekä tiedonhallinnan me-

netelmistä, joilla he tallentavat ja käsittelevät tietoa.  

 

Litterointi- ja analyysivaiheessa huomioni kiinnittyi myös siihen, että haastattelukysy-

mysten määrä on iso. Asetetuilla kysymyksillä pyrin selvittämään teemoja kenties tur-

hankin tarkasti ja tästä syystä oli syntynyt päällekkäisiä kysymyksiä. Tämä tuli esille esi-

merkiksi etsimistä käsittelevissä kysymyksissä (kts. liite 1) 2.16 ” Millä tavoin keräät 

työssäsi tarvitsemaasi tietoa?”  ja 2.17 ” Millaisilla menetelmiä sinulla on etsiä työssäsi 

tarvitsemaa tietoa?”. Kenties olisi riittänyt, että olisin laatinut esimerkiksi viisi pääkysy-

mystä jokaiselle pää- ja alateemalle ja haastattelun edetessä olisi esitetty tarkentavia ky-

symyksiä.  

 

Toisaalta kysymysten aiheiden päällekkäisyys voi johtua siitä, että henkilökohtaiset tie-

donhallinnan menetelmät voivat olla samoja kuin organisaation tarjoamat menetelmät. 

Haastattelutilanteessa näiden kahden menetelmän ero jäi kertomatta. Kenties tällä olisi 

voinut olla vaikutusta siihen, miten kysymykset ymmärrettiin.   

 

Käsiteltävinä aihealueina olisi todennäköisesti riittänyt käytetyt tiedonlähteet, tiedonhal-

linnan menetelmät, informaatioylikuormitus ja kuinka omat menetelmät ovat auttaneet 

ehkäisemään informaatioylikuormitusta. Lisäksi tiedustelu haastateltavien omasta käsi-

tyksestä informaatioylikuormituksesta olisi antanut paremman pohjan analysoinnissa tai 

ainakin olisi siinä auttanut. 

 

Vaikkakin osallistujamäärä on pieni ja täten tuloksista ei voida vetää suuria johtopäätök-

siä, osittain on löytynyt vastaavuuksia aikaisempiin tutkimuksiin. Tulokset ovat 
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samansuuntaisia esimerkiksi käytettyjen tiedonlähteiden ja tiedon tallentamisen myö-

hempää käyttöä varten kanssa.  

 

 

7.3 Toimenpidesuositukset ja jatkotutkimusehdotukset  

 

Kaupunki on organisaationa iso, joten mahdolliset toimenpiteiden toteuttaminen vaatii 

suunnittelua ja aikaa. Toimiala voisi miettiä eri kriteerejä, joilla toimiala pystyisi kohdis-

tamaan kokouskutsut tai viestit oikein. Myös toimialojen alla toimivat yksiköt (kirjasto, 

kulttuuri, liikunta ja nuoriso) voisivat hyödyntää tätä kriteeristöä. Myös tiedotteiden otsi-

kointia voisi miettiä tiedottavammaksi, jotta otsikon perusteella pystyisi päättämään kuu-

luuko kyseinen tieto vastaanottajalle, mikäli vastaanottajakuntaa ei ole pystytty rajaa-

maan. Myös kokouskutsujen asialistat voisi merkitä tiedottavammin, mikäli kokouksen 

aihetta ei pysty päättelemään esimerkiksi otsikon tai saatetekstin perusteella. Mikäli saa-

tetekstiä ei jaeta kokouskutsun mukana, sen voisi tehdä pakolliseksi. Saatetekstistä tulisi 

saada selville mitä ja ketä kokous koskee. Mitä tarkemmin asiat pystyisi kuvaamaan, sitä 

paremmin tieto myös löytäisi oikeille lukijoilleen. 

 

Käytössä olevat Intranetit voisi jäsentää paremmin. Esille tuli, että nykyisissä Intra-

neteissä toimialan eri yksikköjen viestit kulkevat samassa Intranetissä. Jokaiselle yksi-

kölle voisi olla omat alueensa, jossa jaetaan vain yhden yksikön tietoa. Mikäli mahdol-

lista, Intranetissä pitäisi olla myös moderointia eli hallintaa, joka tarvittaessa poistaisi 

sinne kuulumattoman tiedon tai huomauttaisi väärin jaetusta tiedosta. 

 

Jatkotutkimusaiheina voisi olla viesti- ja informaatioylikuormituksen tutkiminen; miten 

viestiylikuormitus eri sähköisistä lähteistä koetaan informaatioylikuormitukseen nähden. 

Lisäksi olisi mahdollista tutkia sitä, että kuinka tägääminen toimii informaatioylikuormi-

tuksen yhteydessä. Auttaako tägääminen vähentämään ylikuormituksen tunnetta, kun 

tieto on mahdollista luokitella tai järjestellä monipuolisemmin.  

 

Esille nousi se, että käytettyjen tiedonhallintamenetelmien koetaan auttavan tiedonkäsit-

telyssä sekä järjestelevän tietoa, tästä huolimatta informaatioylikuormitusta koettiin. 
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Tämä on mielenkiintoinen tulos. Esille tuli, että ylikuormitusta koettiin monesti esimer-

kiksi lomien yhteydessä, jolloin piti saada paljon asioita valmiiksi. Toisaalta haastatte-

luista sai myös käsityksen, että ylikuormituksen tunteita koettiin myös edellä mainittujen 

tapahtumien lisäksi. Tämä herättää kysymyksen: Miksi on näin, vaikka menetelmien ko-

ettiin olevan kunnossa? Tätä voisi tutkia tulevaisuudessa paremmalla kysymysasettelulla 

sekä mikäli mahdollista pyrkiä vertaamaan kiireistä ajankohtaa rauhallisemman ajankoh-

dan kanssa. 
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Liite 1. Haastattelurunko 

 

 

HAASTATTELURUNKO 

 

Päiväys: 

 

Haastattelu alkoi:   Haastattelu päättyi: 

 

Nimesi? 

 

Työtehtäväsi? 

 

 

1. TEEMA: INFORMAATIO 

1.1. Millaista tietoa tarvitset työssäsi? 

1.2. Millaisia vaatimuksia sinulla on tälle työssäsi tarvitsemalle tiedolle? 

1.2.1. Kuinka suuri osa vastaanottamastasi tiedosta vastaa näitä kritee-

rejä? 

1.2.2. Ovatko kriteerisi samat myös tiedolle, jota sinä itse luot ja jaat 

muille? 

1.3. Millainen merkitys tiedon selkeydellä on sinulle? 

1.3.1. Jos tieto on vaikeaselkoista, pyritkö selvittämään sisällön merki-

tyksen itse? Vai kysytkö työtoverilta/-tovereilta apua? Miten hel-

posti tätä apua kysyt?  

1.4. Kuinka suuri osa saamastasi tiedosta ei käsittele varsinaisia työtehtäviäsi? 

1.4.1. Miten käsittelet tällaista tietoa? 

1.4.2. Kuinka paljon aikaa käytät tällaisen saamasi työhön kuulumatto-

man tiedon tarkasteluun? 

1.4.3. Kuinka pian tiedon saatuasi tunnistat sen olevan epärelevanttia?  

 

2. TEEMA: ORGANISAATION JA HENKILÖKOHTAISEN TIEDONHAL-

LINTA 

2.1. Millaisia menetelmiä ja välineitä työpaikallasi käytetään tiedon jakamiseen? 

Mitä näistä menetelmistä ja välineistä käytät itse? Ovatko jotkin tarjotuista 

menetelmistä ja välineistä sinulle parempia kuin toiset? Osaatko sanoa, miksi 

näin on? 

 

2.2. Kuinka paljon tietoa sinulle jaetaan? 

2.3. Jos jaat uutta tietoa, muokkaatko sitä jollakin tavalla? Esim. siksi, että se olisi 

helposti ymmärrettävää/ymmärrettävässä muodossa? 

2.4. Onko organisaatiosi asettanut joitakin menetelmiä, välineitä, ohjeita tai sään-

töjä, kuinka menetellä uuden tiedon kanssa? Olipa tieto sitten saatua tai itse 

luotua. 

2.5. Jos tieto tulee suullisesti, tallennetaanko tieto muiden käytettäväksi? Jos näin 

tehdään, niin miten se tapahtuu? 

 



128 

 

2.6. Tuleeko jostakin työnantajasi käyttämästä välineestä tai kanavasta tietoa jo-

takin toista enemmän? 

2.7. Kuinka tärkeätä sinulle on, että työssäsi tarvitsemasi tieto löytyy vaivatto-

masti tai nopeasti? 

 

2.8. Millainen tieto vaikeuttaa sen käyttämistä tai jakamista? 

2.8.1. Esim. tieto on vaikea ymmärtää. 

2.8.2. Tuleeko tällaista tietoa? Kuinka usein? 

2.9. Kuinka helppoa sinun on käsitellä työssäsi saamaasi tietoa? 

2.10. Millä tavoin/keinoin sinä parantaisit organisaatiosi menetelmiä, välineitä ja 

käytäntöjä käsitellä, luoda ja jakaa tietoa? 

2.10.1. Miten tämä mielestäsi parantaisi tällä hetkellä käytössä olevia ta-

poja? 

2.11. Millaisia tapoja työnantajasi on tarjonnut tiedon organisointiin? 

2.12. Millä tavoin käsittelet itselle tärkeän moniselitteisen tiedon? 

2.13. Työantajasi lähettää esimiesviestejä. Onko näistä ollut hyötyä työhösi liitty-

vän tiedon käsittelemisessä? Jos on, miten tämä ilmenee käytännössä? 

 

ETSIMINEN 

2.14. Millaisia menetelmiä sinulla on tiedon äärelle pääsemiseen? 

2.14.1. Ja kuinka helppoa se on? 

2.14.2. Jos löytäminen on huonoa, kuinka se vaikuttaa työsi suorittamista? 

2.14.3. Miten toimit tässä tilanteessa? 

2.15. Mitä menetelmää käytät etsiessäsi tietoa? Esim. muistat missä se sijaitsee? 

2.16. Millä tavoin keräät työssäsi tarvitsemaasi tietoa? 

 

2.17. Millaisilla menetelmiä sinulla on etsiä työssäsi tarvitsemaa tietoa? 

2.18. Millaisia menetelmiä/tapoja sinulla on löytää tieto uudelleen? 

2.19. Millaisia keinoja on olemassa, joilla varmistetaan, että tieto on uudelleenlöy-

dettävissä? Esim. tallennatko sen/etsit tietystä paikasta? 

2.20. Onko sinulla muita tapoja löytää uudelleen tietoa myöhempää käyttöä varten? 

2.20.1. Kumpaa tapaa käytät mieluummin: organisaatiossasi yleisesti käy-

tettyä vai omaa tapaa? 

2.20.2. Miksi käytät jompaakumpaa? 

2.20.3. Jos kyseinen oma tapasi olisi käytössä kaikilla, nopeuttaisiko/te-

hostaisiko se kaikkien työtä? 

 

JÄRJESTELY 

2.21. Millä menetelmillä hallitset luomaasi tai vastaanottamaasi tietoa? 

2.22. Millaisia menetelmiä sinulla on pitää työhösi liittyvä tieto järjestyksessä?  

2.23. Miten järjestelet tietokoneella olevan tiedon? 

2.24. Millaista menetelmää suosit tiedonkäytössä: esim. tulostatko mieluiten tär-

keän tiedon paperille? 

2.25. Jos suosit tulosteita, miten pidät ne järjestyksessä? Pinoat, arkistoit? 

2.26. Kuinka isoja tietomääriä joudut järjestelemään? 

2.27. Jos hallittava tietomäärä on iso, kuinka tämä vaikuttaa järjestyksen ylläpitä-

miseen? 

2.27.1. Miten olet ratkaisut mahdolliset ongelmat? 
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2.28. Millaisia muita tapoja sinulla on järjestellä tietoa, edellä mainittujen lisäksi? 

2.28.1. Onko tieto järjestelty tietyllä tavalla? 

2.28.2. Voitko kertoa miksi järjestät tiedon näin? 

2.29. Kuinka paljon aikaa sinulla kuluu omien tiedostojen järjestyksessä pitämi-

seen? 

2.29.1. Vaikuttaako tämä jollain tavalla työskentelyysi? 

 

PITÄMINEN 

2.30. Millä perusteella säilytät tiedon? 

2.31. Millä tavalla toteutat tiedon pitämisen ts. tallennat tiedon? 

2.32. Tallennatko työssäsi tarvittavaa tietoa omalle koneelle yhteisistä tietoresurs-

seista? 

2.32.1. Jos tallennat, miksi teet näin? Esim. nopeuttaako se jotakin työpro-

sessia? 

2.33. Jos suosit tulosteita, miten organisoit näitä tietoja? Aiheen mukaan jne.? 

2.34. Kuinka usein sinulla tulee poistettua tietoa (ts. siivoat esim. oman tietoko-

neesi tiedostoja)? 

2.34.1. Missä yhteydessä huomaat, että tietoa ei enää tarvita? 

2.34.2. Onko organisaatio antanut tähän ohjeita? 

2.35. Onko sinulla ilmennyt ongelmia edellä mainittujen tapojen kohdalla? (järjes-

tys, etsiminen, pitäminen). Millaisia? Millä tavoin ne ovat vaikuttaneet työs-

kentelyyn? 

2.36. Vaikuttaako käytössä oleva teknologia tiedonhallintaan (jakaminen, luomi-

nen, vastaanottaminen, järjestäminen jne.)? Millä tavoin tämä ilmenee? 

 

2.37. Työantajasi on antanut ohjeet lomakepäätösten arkistoimiseen manuaaliseen 

kansioon. Miten kyseinen menetelmä on mielestäsi toiminut käytännössä? 

Miten tämä on tehty ennen toimialauudistusta?  Miten kyseinen menetelmä 

toimii tiedon etsimisen, pitämisen ja järjestämisen yhteydessä? Jos mene-

telmä toimii mielestäsi huonosti, miten sitä tulisi muuttaa, jotta se toimisi pa-

remmin?  

 

3. TEEMA: INFORMAATIOYLIKUORMITUS 

3.1. Saatko käytettävissäsi olevista tiedonlähteistä riittävästi tarvitsemaasi tietoa? 

3.1.1. Jos et, kuvailetko niitä asioita tai tilanteita, joissa saamasi tieto ei 

ole ollut riittävää? 

3.2. Vaikuttaako tietolähteiden määrä kykyysi käsitellä tietoa? 

3.2.1. Miten tämä ilmenee? 

3.3. Onko tiedon määrässä (saamasi tieto, luomasi tieto, jakamasi tieto) ollut mie-

lestäsi eroa toimialauudistuksen jälkeen? 

3.3.1. Jos on, tarkoittaako se nimenomaan sitä, että tietoa liikkuu organi-

saatiossanne nyt sinun työtehtäviesi näkökulmasta liikaa? 

3.3.2. Tuleeko tietoa edelleen enemmän? 

3.3.3. Osaatko kertoa, mistä asioista erityisesti saat tietoa liikaa? 

3.4. Oletko pystynyt käsittelemään saamaasi tietoa? 

3.4.1. Kuinka hyvin mielestäsi? 

3.5. Mikäli et ole pystynyt käsittelemään tietoa, miten tämä on vaikuttanut si-

nuun? 
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3.6. Onko saamallasi tiedonmäärällä ollut vaikutusta työsi suorittamiseen? 

3.7. Onko tiedon määrä jollain tavalla vaikuttanut työsi tulokseen, tuloksellisuu-

teen tai laatuun? 

 

3.8. Jos vastaanottamasi tieto on uutta, millä tavoin se vaikuttaa työsi suoritta-

mista? 

3.9. Kun vastaanotat paljon tietoa, huomaatko sen jollakin tavoin omassa käytök-

sessäsi? 

3.9.1. Osaatko kuvailla tätä tarkemmin? 

3.9.2. Jos työsi kannalta liiallinen tiedonmäärä aiheuttaa sinussa negatii-

visia tunteita, kuten esimerkiksi epätietoisuutta, kuinka usein tätä 

tapahtuu? 

3.10. Millaisia oireita sinulla on, jos et pysty käsittelemään saamaasi tietoa? 

3.10.1. Oletko oppinut tunnistamaan kyseisiä tilanteita? 

3.10.2. Mistä tiedät, että tämä tunne johtuu juuri siitä, ettet pysty käsittele-

mään saamaasi tietoa? 

3.11. Vaikuttavatko useat samanaikaiset hektiset tilanteet ylikuormituksen tunte-

miseen? Millä keinoin pääset edellä kuvaamistasi oireista eroon? 

3.12. Millä tavoin pyrit ehkäisemään tällaisia kuormittuvuustilanteita? 

 

3.13. Vaikuttaako käytettävissä oleva aika tietomäärän käsittelyyn? 

3.13.1. Miten tämä ilmenee? 

3.14. Jos vastaanotat tietoa, joka ei kuulu varsinaiseen työtehtävääsi, vaikuttaako 

tämä ylikuormituksen tuntemiseen? 

3.15. Kuvailit erilaisia menetelmiä, joita käytät tiedonhallintaan. Ovatko ne autta-

neet käsittelemään saamaasi tietoa? 

3.15.1. Millä tavoin ne ovat auttaneet? 

3.15.2. Jos eivät, osaatko sanoa mistä tämä voisi johtua? 

3.16. Miten moniselitteinen tieto (ts. tieto, mikä ei ole luokiteltavissa yhteen kate-

goriaan) vaikuttaa siihen, miten käsittelet tietoa? 

3.17. Miten useasti päivän aikana tapahtuvat jutustelut ja keskustelut (lyhyet tai 

pitkät) vaikuttavat ylikuormituksen tuntemiseen/käsittelyyn?  

3.17.1. Miten tämä ilmenee? 

3.18. Kuinka paljon tietoa sinulla kertyy lomakepäätös kansioon esim. kuukauden 

aikana? Jos tietoa kertyy paljon ja joudut etsimään tietoa kansiosta, vaikut-

taako se etsittävän tiedon käsittelyyn? Jos vaikuttaa, miten tämä ilmenee? 

3.19. Jos tulostettavia lomakkeita on paljon, vaikuttaako niiden käsittely ja säilyt-

täminen käytökseesi jotenkin? Miten tämä ilmenee? Miten näissä tilanteissa 

toimit? 
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Liite 2. Yhteydenottoviesti 

 

Hei! 
  
Olen informaatiotutkimuksen opiskelija Oulun yliopistosta ja kerään […] kaupun-
ginkirjastossa aineistoa pro gradu -tutkielmaani varten. Työni aihe on tiedonhal-
linnan menetelmät informaatioylikuormituksen ehkäisemisessä organisaatiomuu-
toksessa. Lisäksi selvitän työntekijöiden tapoja välttää ylikuormitusta, jos tiedon-
hallinnan keinoja ei ole käytössä sekä mahdollisia ylikuormituksen oireita ja nii-
den hoitamista. 
  
Kerään aineistoni haastattelemalla viidestä kahdeksaan (5-8) […] kaupunginkir-
jaston [työntekijää]. Olen suorittanut osan haastatteluista toukokuussa 2018 ja 
loput haastattelut suoritan kahtena päivänä tammi-helmikuun vaihteessa (28.1.-
1.2.2019). Haastatteluun on hyvä varata 1,5 tuntia (90 min) aikaa. Analysointivai-
heessa haastatteluaineisto anonymisoidaan antamalla vastaajille esim. koodi H1, 
jolloin vastauksia ei voi yhdistää tiettyyn henkilöön. Aineisto käsitellään täysin 
luottamuksellisesti. 
  
Valmis pro gradu -tutkielmani julkaistaan kevään 2019 aikana Oulun yliopiston 
Jultika-palvelussa (http://jultika.oulu.fi) sekä kopiot työstä toimitetaan tapaustut-
kimusorganisaatiolle. 
  
Annan mielelläni lisätietoa. 
  
Ystävällisin terveisin, 
  
Juha-Pekka Kinnunen 
xxxx.xxxxxxxx@student.oulu.fi 
 

  

http://jultika.oulu.fi/
mailto:xxxx.xxxxxxxx@student.oulu.fi
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Liite 3. Informointikirje 

 

Informointikirje  

 

Pro gradu –tutkielman haastatteluaineiston keruu […] kaupunginkirjas-

tossa 

 

Haastattelut liittyvät Oulun yliopiston humanistisen tiedekunnan informaatiotutki-

muksen opiskelijan Juha-Pekka Kinnusen pro gradu -tutkielmaan. Tutkielman ai-

heena on organisaation ja sen työtekijöiden tiedonhallinnan menetelmät infor-

maatioylikuormituksen ehkäisemisessä organisaation muutosprosessissa. 

 

Haastattelumenetelmällä kerään tietoa organisaation tarjoamista tiedonhallinnan 

keinoista sekä työntekijöiden itsensä käyttämistä tiedonhallinnan tavoista infor-

maatioylikuormituksen ehkäisemiseksi. Myös mahdollisia ylikuormituksen oireita 

sekä niistä selviämisen keinoja käydään haastattelussa läpi. 

 

Aineiston keruussa ja käsittelyssä noudatetaan ihmistieteiden eettistä ohjeis-

tusta. Haastateltavalla on mahdollisuus keskeyttää tai lopettaa haastattelu. Li-

säksi haastateltavalla on mahdollisuus kysyä lisätietoa tutkimuksesta, kerätyn ai-

neiston käytöstä sekä sen analysointitavasta. 

 

Haastattelun alussa kysytään henkilön työtehtävät ja vastuualueet. Analyysivai-

heessa haastatteluaineisto anonymisoidaan siten, haastateltavat saavat koodin, 

esimerkiksi H1, jota työssä käytetään. Koodia ja työtehtäviä ei täten pystytä yh-

distämään toisiinsa. Haastatteluaineisto tallennetaan muistitikulle, joka suojataan 

salasanalla. Kerätty haastatteluaineisto säilytettään pro gradu –tutkielman tekijän 

hallussa kuusi (6) kuukautta tutkielman tarkastamisen ja hyväksymisen jälkeen. 

Säilytysajan jälkeen aineisto tuhotaan. 

 

 

Juha-Pekka Kinnunen  
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Liite 4. Haastattelurungon käsitteet ja teemat 

 

Kursiivilla tarkoittaa alakysymystä. 

 

Käsite Teema Kysymykset 

Infor-

maatio 

Informaatio Millaista tietoa tarvitset työssäsi? 

  Millaisia vaatimuksia sinulla on tälle työssäsi tarvitsemalle tiedolle? 

  Kuinka suuri osa vastaanottamastasi tiedosta vastaa näitä kriteerejä? 

  Ovatko kriteerisi samat myös tiedolle, jota sinä itse luot ja jaat muille? 

  Millainen merkitys tiedon selkeydellä on sinulle? 

  Jos tieto on vaikeaselkoista, pyritkö selvittämään sisällön merkityksen 

itse? 

  Vai kysytkö työtoverilta/-tovereilta apua? Miten helposti tätä apua kysyt? 

  Millaisia vaatimuksia sinulla on tälle työssäsi tarvitsemalle tiedolle? 

  Kuinka suuri osa vastaanottamastasi tiedosta vastaa näitä kriteerejä? 

  Kuinka suuri osa saamastasi tiedosta ei käsittele varsinaisia työtehtäviäsi? 

  Miten käsittelet tällaista tietoa? 

  Kuinka paljon aikaa käytät tällaisen saamasi työhön kuulumattoman tie-

don tarkasteluun? 

  Kuinka pian tiedon saatuasi tunnistat sen olevan epärelevanttia?  

Tiedon-

hallinta 

Organisaation ja  

henkilökohtai-

sen 

tiedonhallinta 

Millaisia menetelmiä ja välineitä työpaikallasi käytetään tiedon jakami-

seen?  

Henki-

lökoh-

tainen 

tiedon-

hallinta 

Mitä näistä menetelmistä ja välineistä käytät itse?  

  Ovatko jotkin tarjotuista menetelmistä ja välineistä sinulle parempia kuin 

toiset?  

  Osaatko sanoa, miksi näin on? 

  Kuinka paljon tietoa sinulle jaetaan? 

  Jos jaat uutta tietoa, muokkaatko sitä jollakin tavalla? Esim. siksi, että se 

olisi helposti ymmärrettävää/ymmärrettävässä muodossa? 

  Onko organisaatiosi asettanut joitakin menetelmiä, välineitä, ohjeita tai 

sääntöjä, kuinka menetellä uuden tiedon kanssa? Olipa tieto sitten saatua 

tai itse luotua. 

  Jos tieto tulee suullisesti, tallennetaanko tieto muiden käytettäväksi? 

  Jos näin tehdään, niin miten se tapahtuu? 

  Tuleeko jostakin työnantajasi käyttämästä välineestä tai kanavasta tietoa 

jotakin toista enemmän? 

  Kuinka tärkeätä sinulle on, että työssäsi tarvitsemasi tieto löytyy vaivat-

tomasti tai nopeasti? 

  Millainen tieto vaikeuttaa sen käyttämistä tai jakamista? 

  Esim. tieto on vaikea ymmärtää. 

  Tuleeko tällaista tietoa? Kuinka usein? 

  Kuinka helppoa sinun on käsitellä työssäsi saamaasi tietoa? 

  Millä tavoin/keinoin sinä parantaisit organisaatiosi menetelmiä, välineitä 

ja käytäntöjä käsitellä, luoda ja jakaa tietoa? 

  Miten tämä mielestäsi parantaisi tällä hetkellä käytössä olevia tapoja? 

  Millaisia tapoja työnantajasi on tarjonnut tiedon organisointiin? 

  Millä tavoin käsittelet itselle tärkeän moniselitteisen tiedon?  

  Työantajasi lähettää esimiesviestejä. Onko näistä ollut hyötyä työhösi liit-

tyvän tiedon käsittelemisessä?  

  Jos on, miten tämä ilmenee käytännössä? 
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 Etsiminen Millaisia menetelmiä sinulla on tiedon äärelle pääsemiseen? 

  Ja kuinka helppoa se on? 

  Jos löytäminen on huonoa, kuinka se vaikuttaa työsi suorittamista? 

  Miten toimit tässä tilanteessa? 

  Mitä menetelmää käytät etsiessäsi tietoa? Esim. muistat missä se sijaitsee? 

  Millä tavoin keräät työssäsi tarvitsemaasi tietoa? 

  Millaisilla menetelmiä sinulla on etsiä työssäsi tarvitsemaa tietoa? 

  Millaisia menetelmiä/tapoja sinulla on löytää tieto uudelleen? 

  Millaisia keinoja on olemassa, joilla varmistetaan, että tieto on uudelleen-

löydettävissä? Esim. tallennatko sen/etsit tietystä paikasta? 

  Onko sinulla muita tapoja löytää uudelleen tietoa myöhempää käyttöä var-

ten? 

  Kumpaa tapaa käytät mieluummin: organisaatiossasi yleisesti käytettyä 

vai omaa tapaa? 

  Miksi käytät jompaakumpaa? 

  Jos kyseinen oma tapasi olisi käytössä kaikilla, nopeuttaisiko/tehostaisiko 

se kaikkien työtä? 

 Järjestely Millä menetelmillä hallitset luomaasi tai vastaanottamaasi tietoa? 

  Millaisia menetelmiä sinulla on pitää työhösi liittyvä tieto järjestyksessä? 

  Miten järjestelet tietokoneella olevan tiedon? 

  Millaista menetelmää suosit tiedonkäytössä: esim. tulostatko mieluiten 

tärkeän tiedon paperille? 

  Jos suosit tulosteita, miten pidät ne järjestyksessä? Pinoat, arkistoit? 

  Kuinka isoja tietomääriä joudut järjestelemään? 

  Jos hallittava tietomäärä on iso, kuinka tämä vaikuttaa järjestyksen yllä-

pitämiseen? 

  Miten olet ratkaisut mahdolliset ongelmat? 

  Millaisia muita tapoja sinulla on järjestellä tietoa, edellä mainittujen li-

säksi? 

  Onko tieto järjestelty tietyllä tavalla? 

  Voitko kertoa miksi järjestät tiedon näin? 

  Kuinka paljon aikaa sinulla kuluu omien tiedostojen järjestyksessä pitä-

miseen? 

  Vaikuttaako tämä jollain tavalla työskentelyysi? 

 Pitäminen Millä perusteella säilytät tiedon? 

  Millä tavalla toteutat tiedon pitämisen ts. tallennat tiedon? 

  Tallennatko työssäsi tarvittavaa tietoa omalle koneelle yhteisistä tietore-

sursseista? 

  Jos tallennat, miksi teet näin? Esim. nopeuttaako se jotakin työprosessia? 

  Jos suosit tulosteita, miten organisoit näitä tietoja? Aiheen mukaan jne.? 

  Kuinka usein sinulla tulee poistettua tietoa (ts. siivoat esim. oman tietoko-

neesi tiedostoja)? 

  Missä yhteydessä huomaat, että tietoa ei enää tarvita? 

  Onko organisaatio antanut tähän ohjeita? 

  Onko sinulla ilmennyt ongelmia edellä mainittujen tapojen kohdalla? (jär-

jestys, etsiminen, pitäminen). 

  Millaisia?  

  Millä tavoin ne ovat vaikuttaneet työskentelyyn? 

  Vaikuttaako käytössä oleva teknologia tiedonhallintaan (jakaminen, luo-

minen, vastaanottaminen, järjestäminen jne.)? 

  Millä tavoin tämä ilmenee? 

  Työantajasi on antanut ohjeet lomakepäätösten arkistoimiseen manuaali-

seen kansioon. Miten kyseinen menetelmä on mielestäsi toiminut käytän-

nössä? 

  Miten tämä on tehty ennen toimialauudistusta?   

  Miten kyseinen menetelmä toimii tiedon etsimisen, pitämisen ja järjestä-

misen yhteydessä?  
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  Jos menetelmä toimii mielestäsi huonosti, miten sitä tulisi muuttaa, jotta 

se toimisi paremmin? 

Infor-

maatio-

yli-

kuor-

mitus 

Informaatioyli-

kuormitus 

Saatko käytettävissäsi olevista tiedonlähteistä riittävästi tarvitsemaasi tie-

toa? 

  Jos et, kuvailetko niitä asioita tai tilanteita, joissa saamasi tieto ei ole ollut 

riittävää? 

  Vaikuttaako tietolähteiden määrä kykyysi käsitellä tietoa? 

  Miten tämä ilmenee? 

  Onko tiedon määrässä (saamasi tieto, luomasi tieto, jakamasi tieto) ollut 

mielestäsi eroa toimialauudistuksen jälkeen? 

  Jos on, tarkoittaako se nimenomaan sitä, että tietoa liikkuu organisaatios-

sanne nyt sinun työtehtäviesi näkökulmasta liikaa? 

  Tuleeko tietoa edelleen enemmän? 

  Osaatko kertoa, mistä asioista erityisesti saat tietoa liikaa? 

  Oletko pystynyt käsittelemään saamaasi tietoa? 

  Kuinka hyvin mielestäsi? 

  Mikäli et ole pystynyt käsittelemään tietoa, miten tämä on vaikuttanut si-

nuun? 

  Onko saamallasi tiedonmäärällä ollut vaikutusta työsi suorittamiseen? 

  Onko tiedon määrä jollain tavalla vaikuttanut työsi tulokseen, tulokselli-

suuteen tai laatuun? 

  Jos vastaanottamasi tieto on uutta, millä tavoin se vaikuttaa työsi suoritta-

mista? 

  Kun vastaanotat paljon tietoa, huomaatko sen jollakin tavoin omassa käy-

töksessäsi? 

  Osaatko kuvailla tätä tarkemmin? 

  Jos työsi kannalta liiallinen tiedonmäärä aiheuttaa sinussa negatiivisia 

tunteita, kuten esimerkiksi epätietoisuutta, kuinka usein tätä tapahtuu? 

  Millaisia oireita sinulla on, jos et pysty käsittelemään saamaasi tietoa? 

  Oletko oppinut tunnistamaan kyseisiä tilanteita? 

  Mistä tiedät, että tämä tunne johtuu juuri siitä, ettet pysty käsittelemään 

saamaasi tietoa? 

  Vaikuttavatko useat samanaikaiset hektiset tilanteet ylikuormituksen tun-

temiseen? 

  Millä keinoin pääset edellä kuvaamistasi oireista eroon? 

  Millä tavoin pyrit ehkäisemään tällaisia kuormittuvuustilanteita? 

  Vaikuttaako käytettävissä oleva aika tietomäärän käsittelyyn? 

  Miten tämä ilmenee? 

  Jos vastaanotat tietoa, joka ei kuulu varsinaiseen työtehtävääsi, vaikut-

taako tämä ylikuormituksen tuntemiseen? 

  Kuvailit erilaisia menetelmiä, joita käytät tiedonhallintaan. Ovatko ne aut-

taneet käsittelemään saamaasi tietoa? 

  Millä tavoin ne ovat auttaneet? 

  Jos eivät, osaatko sanoa mistä tämä voisi johtua? 

  Miten moniselitteinen tieto (ts. tieto, mikä ei ole luokiteltavissa yhteen 

kategoriaan) vaikuttaa siihen, miten käsittelet tietoa? 

  Miten useasti päivän aikana tapahtuvat jutustelut ja keskustelut (lyhyet tai 

pitkät) vaikuttavat ylikuormituksen tuntemiseen/käsittelyyn?  

  Miten tämä ilmenee? 

  Kuinka paljon tietoa sinulla kertyy lomakepäätös kansioon esim. kuukau-

den aikana? 

  Jos tietoa kertyy paljon ja joudut etsimään tietoa kansiosta, vaikuttaako 

se etsittävän tiedon käsittelyyn?  

  Jos vaikuttaa, miten tämä ilmenee? 
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  Jos tulostettavia lomakkeita on paljon, vaikuttaako niiden käsittely ja säi-

lyttäminen käytökseesi jotenkin? 

  Miten tämä ilmenee?  

  Miten näissä tilanteissa toimit? 
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Liite 5. Tietosuojailmoitus 

 

 

TIETOSUOJAILMOITUS OPINNÄYTETYÖTUTKIMUKSEEN OSALLISTUVALLE 
EU:N YLEINEN TIETOSUOJA-ASETUS 12-14 ART. 
PÄIVÄYS:  [   21.1.2022         ] 

 

Tietoa opinnäytetyötutkimukseen osallistuvalle 
 
Olet osallistumassa Oulun yliopiston opinnäytetyön tekijän Juha-Pekka Kinnusen tekemään tut-
kimukseen. Tässä selosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään tutkimuksessa.  
 
Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Sinuun ei kohdistu mitään negatiivista seuraa-
musta, jos et osallistu tutkimukseen tai jos keskeytät osallistumisesi tutkimukseen. Jos keskeytät 
osallistumisesi tutkimukseen, ennen keskeytystä kerättyä aineistoa voidaan kuitenkin käyttää 
tutkimuksessa. Tämän ilmoituksen kohdassa 13 kerrotaan tarkemmin, mitä oikeuksia sinulla on 
ja miten voit vaikuttaa tietojesi käsittelyyn. 

 

1. Tutkimuksen nimi ja kestoaika  
 

Tutkimuksen nimi: Tiedonhallinta ja informaatioylikuormitus organisaatiomuutoksessa 
 
Tutkimuksen kestoaika (kuinka kauan henkilötietoja käsitellään):  
 
Henkilötietoja käsitellään pro gradututkimuksen tekemisen aikana. Pro gradu -tutkielman teke-
minen on aloitettu 01/2018. Työstäminen on ollut riippuvainen pro gradu -tutkielman tekijän 
työajoista. Tutkielma on valmistunut 01/2022. Tutkielman hyväksymisen jälkeen haastatteluai-
neistoa sekä henkilötietoja säilytetään kuusi (6) kuukautta tutkimuksen valmistumisen jälkeen, 
esimerkiksi oikaisupyyntöjä varten. 
 

2. Rekisterinpitäjä  
 

Rekisterinpitäjä: Juha-Pekka Kinnunen 
Osoite: xxxxxxx, xxxxxx xxxx  
Puhelinnumero: xxx xxx xxxx 
Sähköpostiosoite: xxxxxxxxx.xxxxxxxx@student.oulu.fi 
 

 

mailto:xxxxxxxxx.xxxxxxxx@student.oulu.fi
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3. Kuvaus opinnäytetyöstä/tutkimushankkeesta ja henkilötietojen kä-
sittelystä 

 

Pro gradu -tutkielmaan haastatellaan yhteensä viisi (5) kaupunginkirjaston työntekijää. Heiltä on 
kerätty kirjallinen suostumus aineiston käyttämiseen. Haastattelut on nauhoitettu ja haastatte-
luiden alussa haastatelluilta on kysytty heidän nimi ja työnimikkeensä. Haastattelunauhoituksia 
sekä näihin liittyviä litterointeja säilytetään erillisellä muistitikulla. Analysointivaiheessa haasta-
teltavien nimiä ei mainita vaan he ovat saaneet kirjain ja numerotunnuksen, esimerkiksi A1, B1. 
Tutkimuskysymykset koskevat: 

1) Onko organisaatiomuutoksella ollut vaikutusta jaetun ja vastaanotetun tiedon mää-
rään? 

2) Millaisia organisaation tarjoamia tiedonhallinnan menetelmiä on käytössä? 
3) Millaisia henkilökohtaisia tiedonhallinnan menetelmiä ja keinoja kirjaston työnteki-

jät käyttävät? 
4) Mikäli käytetyt edellä mainitut tiedonhallinnan menetelmät ja keinot eivät auta, mil-

laisia oireita ylikuormitus aiheuttaa työntekijöille? 
5) Miten työntekijät hoitavat informaatioylikuormituksen oireita?  
6) Millaisilla muilla kuin tiedonhallinnan keinoilla he pyrkivät välttämään ylikuormi-

tusta? 

 

Tutkimuksen suorittajat 

Juha-Pekka Kinnunen. Aineisto on analysoitu tutkielman ohjaajan, prof. Maija-Leena Huotarin 
ohjauksessa. 
 

4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste 
 

Henkilötietoja käsitellään seuraavalla yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan mukai-
sella perusteella:  

 

☒  tutkittavan suostumus 

☐ yleistä etua koskeva tieteellinen tai historiallinen tutkimus, tilastointi tai julkisen vallan käyttö 

☐ rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu (jos oikeutettu etu niin mikä: ) 
 

5. Arkaluonteiset henkilötiedot 
 

Tutkimuksessa ei käsitellä arkaluonteisia henkilötietoja. 
 

6. Mitä henkilötietoja tutkimusaineisto sisältää  
 

Haastatteluvastaukset. Aineisto on kuitenkin tutkielmassa anonymisoitu. 
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7. Mistä lähteistä ja millä tavalla henkilötietoja kerätään 
 
Haastattelut, joissa tutkittavat itse antavat tiedot. 

 

8. Henkilötietojen siirto tai luovuttaminen tutkimusryhmän ulkopuo-
lelle 
 

Ei siirretä. 

 

9. Henkilötietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
 
Ei siirretä. 

 

10. Automatisoitu päätöksenteko 
 
Automaattisia päätöksiä ei tehdä. 

 

11. Henkilötietojen suojauksen periaatteet 
 

☒ Tiedot ovat salassa pidettäviä. 
 
Manuaalisen aineiston suojaaminen:  
 
Tietojärjestelmissä käsiteltävät tiedot: 
 

☒ käyttäjätunnus ☒ salasana ☐ käytön rekisteröinti     ☐ kulunvalvonta  

☐ muu, mikä: 
 
Suorien tunnistetietojen käsittely: 

☒ Henkilötiedot anonymisoidaan 

☐ Suorat tunnistetiedot poistetaan analysointivaiheessa 

☐ Aineisto analysoidaan suorin tunnistetiedoin, koska (peruste suorien tunnistetietojen säilyt-
tämiselle):  

 

12. Henkilötietojen käsittely tutkimuksen päättymisen jälkeen 
 

☒ Henkilötietosi hävitetään 

☐ Henkilötietosi arkistoidaan: 

☐ ilman tunnistetietoja  ☐ tunnistetiedoin 
 
Mihin aineisto arkistoidaan ja miten pitkäksi aikaa:  
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13. Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen? 
  
Tietosuojalainsäädännön mukaisesti tutkittavalla on tiettyjä oikeuksia, joilla tutkittava voi var-
mistaa perusoikeuksiin kuuluvan yksityisyyden suojan toteutumisen. Mikäli haluat käyttää 
tässä kohdassa 13 mainittua oikeuttaan, otathan yhteyttä kohdassa 2 mainittuun tutkimuksen 
yhteyshenkilöön  
 
Suostumuksen peruuttaminen (tietosuoja-asetuksen 7 artikla) 
Sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus, mikäli henkilötietojen käsittely perustuu suos-
tumukseen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen pe-
ruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen. 
 
Oikeus pyytää pääsyä tietoihin (tietosuoja-asetuksen 15 artikla) 
Sinulla on oikeus pyytää tietoa siitä, käsitelläänkö henkilötietojasi tutkimuksessa ja mitä henki-
lötietojasi tutkimuksessa käsitellään. Voit myös halutessasi pyytää jäljennöstä käsiteltävistä hen-
kilötiedoista. 
 
Oikeus pyytää tietojen oikaisemista (tietosuoja-asetuksen 16 artikla) 
Jos käsiteltävissä henkilötiedoissasi on epätarkkuuksia tai virheitä, sinulla on oikeus pyytää nii-
den oikaisua tai täydennystä. 
 
Oikeus pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista, oikeus vastustaa käsittelyä pyytää 
tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen (tietosuoja-asetuksen 17, 18, 20, 21 artiklat) 
Voit myös pyytää tutkimuksessa käytettyjen henkilötietojesi poistamista tai niiden käsittelyn ra-
joittamista sekä voit vastustaa käsittelyä tai pyytää tietojesi siirtämistä järjestelmästä toiseen. 
 
Oikeuksista poikkeaminen 
Edellä tässä kohdassa 13 Mitä oikeuksia sinulla on ja oikeuksista poikkeaminen mainitut oikeu-
det eivät ole ehdottomia eivätkä siten päde jokaisessa tapauksessa ja näistä oikeuksista saate-
taan poiketa tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti esim. silloin kuin oikeudet estävät 
tieteellisen tai historiallisen tutkimustarkoituksen tai tilastollisen tarkoituksen saavuttamisen tai 
vaikeuttavat sitä suuresti. Tarvetta poiketa oikeuksista arvioidaan aina tapauskohtaisesti. 

 

14. Valitusoikeus 

 
Sinulla on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetun toimistoon, mikäli katsot, että hen-
kilötietojesi käsittelyssä on rikottu voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

Yhteystiedot: 
 
Tietosuojavaltuutetun toimisto 
Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki 
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki 
Vaihde: 029 56 66700 
Faksi: 029 56 66735 
Sähköposti: tietosuoja@om.fi 

 

mailto:tietosuoja@om.fi

