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TIIVISTELMÄ

TEHTÄVÄPERUSTEINEN TIEDONHANKINTA YLEISESSÄ KIRJASTOSSA:
Tehtävän monimutkaisuuden vaikutukset kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan
Tämän pro gradu -tutkielman tavoitteena oli selvittää tehtävän monimutkaisuuden
vaikutusta kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan. Tavoitteena oli ymmärtää
tehtävän suorittamisessa tapahtuvia tiedonhankinnan prosesseja, ja monimutkaisuuden
vaikutuksia niihin. Työn näkökulmana on tehtävän koettu monimutkaisuus. Tästä
johdettu tutkimuskysymys kuuluu: miten tehtävän koettu monimutkaisuus vaikuttaa
kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan?
Tutkimuskohteena sekä toimeksiantajana toimi Oulun kaupunginkirjasto.
Tutkimuksessa hyödynnettiin niin määrällistä kuin laadullista tutkimusta. Aineisto
kerättiin kahdessa osassa: syksyllä 2020 tehtiin kyselytutkimus ja kesällä 2021
järjestettiin haastatteluita, joiden yhteydessä täytettiin yksi tai useampi tehtävän
monimutkaisuus -lomake. Kyselyyn saatiin 50 vastausta, haastateltavia oli 11.
Analyysissa on hyödynnetty muun muassa ristiintaulukointia sekä teoriaohjaavaa
sisällönanalyysiä. Tutkimuksessa ei pyritä yleistämään, vaan ymmärtämään tehtävän
monimutkaisuuden vaikutuksia kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan.
Tulokset osoittivat, että tehtävän monimutkaisuudella on useita vaikutuksia kirjaston
työntekijöiden tiedonhankintaan. Tehtävän monimutkaisuus vaikutti niin lähteiden
määrään kuin niiden laatuunkin. Tehtävän monimutkaistuessa tarvittujen tietotyyppien
määrä kasvoi. Hyvien esitietojen havaittiin vaikuttavan alentavasti tehtävän
monimutkaisuuteen. Tutkimuksessa havaittiin myös, että monimutkaisuuden lisäksi
tehtävän luonteella on omat vaikutuksensa tehtävän suorittamisessa tarvittavien
tiedonhankinnan prosessien muodostumiseen.
Tulokset tukevat aikaisempaa tutkimusta: niin lähteiden kuin tietotyyppienkin määrän
kasvu sekä monimuotoistuminen tehtävän monimutkaistuessa on havaittu aiemminkin.
Tutkimuksessa nousi esiin, että tehtävän monimutkaisuuden lisäksi tehtävän luonteella
on vaikutuksia tehtävän suorittamisen prosessin muodostumiselle, ennen kaikkea
lähteiden käytön osalta. Uutta tutkimuksessa oli erilaisten työroolien ja niiden
tiedontarpeiden yhdistäminen tehtävän suorittamisen prosessiin. Tehtäviä saatiin
kaikkiin viiteen monimutkaisuuden tasoon erittäin yksinkertaisesta erittäin
monimutkaiseen. Aiemmassa tutkimuksessa on varsin harvoin tavoitettu näin laajalti eri
tehtävätyyppejä.

Avainsanat: tehtäväperusteinen tiedonhankinta, tehtävän monimutkaisuus, tehtävän
kompleksisuus, ammatillinen tiedonhankinta
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1

JOHDANTO

Tehtäväperusteisen tiedonhankinnan ydin rakentuu tehtävän ja sen suorittamise n
ympärille. Byströmin ja Hansenin (2005, 1050) mukaan tehtävä on saanut vuosien
varrella yhä suurempaa roolia tiedonhankintatutkimuksessa. Saastamoinen ja Järvelin
(2017, 1111) puolestaan toteavat, että vaikka tehtäväperusteisen tiedonhakututkimukse n
tärkeys onkin tunnustettu, ovat luonnolliset, oikean elämän tutkimukset yhä harvinais ia.
Haasion, Harviaisen ja Savolaisen (2019, 174–175) mukaan teknologian kehittyminen ja
yhteiskunnan automatisoituminen johtavat ihmiset opiskelemaan uudenlaisia työtehtäviä
ja ammatteja alati kehittyvissä informaatioympäristöissä.

Leckien, Pettigrew’n ja

Sylvainin (1996, 180) mukaan erilaisilla työrooleilla on suuri merkitys tehtävän
suorittamisessa

tarvittavan

tiedonhankinnan

prosessin

muodostumisessa.

Tehtäväperusteinen tiedonhankintatutkimus voi olla suurena hyötynä selvitettäessä
tulevaisuuden työtehtävien oppimisprosesseissa syntyviä tiedontarpeita, -hankintaa ja käyttöä.

Tutkimuksen näkökulmana on tehtävän monimutkaisuus ja sen vaikutukset tehtävän
suorittamiseen, ennen kaikkea siinä tapahtuvaan tiedonhankintaan. Byströmin (1999)
mukaan tehtävän monimutkaisuudella on useita vaikutuksia tehtävän suorittamise n
prosessiin. Yleisen kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaa ei ainakaan Suomessa ole
tästä näkökulmasta aiemmin tutkittu. Kirjasto on hyvin tietointensiivinen työympäristö,
joten se soveltuu hyvin tämänkaltaiseen tutkimukseen. Työnkuvat ja työtehtävät ovat
monipuolisia,

ja

niissä

on

hyvin

monenlaisia

tiedontarpeita.

Tutkimukse n

kohdeorganisaationa sekä toimeksiantajana toimii Oulun kaupunginkirjasto, joka on
myös kirjoittajan työnantaja.

Aiheesta luodaan ensin kirjallisuuskatsaus,

jonka keskiössä on tehtäväperuste ine n

tiedonhankinta sekä erityisesti tehtävän monimutkaisuus. Keskeisimpiä lähteitä ovat
Campbell (1988), Leckie ym. (1996), Byström (1999) sekä Byström & Hansen (2005),
joiden lisäksi näkökulmia tuovat muun muassa Savolainen (2017), Kuhlthau (2004) sekä
Saastamoinen & Järvelin (2017).
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Tutkimukseni

käynnistyi

syksyllä

2020, kun

tein

Tutkimusmenetelmät-kur ss in

yhteydessä kyselytutkimuksen kirjaston henkilökunnalle (Liite 1). Kyselyssä selvitettiin
kirjaston työntekijöiden työtehtäviä, niiden koettua monimutkaisuutta sekä käytettyjä
tiedonlähteitä. Saatuja tuloksia täydennettiin ja täsmennettiin kesällä 2021 järjestetyillä
haastatteluilla (Liite 2) sekä niiden yhteydessä täytetyillä päiväkirja -tyyppisillä tehtävän
monimutkaisuus

-lomakkeilla (Liite 3). Tutkimuksessa on siis hyödynnetty

niin

määrällistä kuin laadullistakin tutkimusta. Tutkimuskysymykseni kuuluu: Miten tehtävän
koettu monimutkaisuus vaikuttaa kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan?
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2

TEHTÄVÄPERUSTEINEN TIEDONHANKINTA

Tehtäväperusteinen tiedonhankinta on osa ammatillisen tiedonhankinnan tutkimusta
(Haasio, Harviainen & Savolainen 2019, 103, 116). Toisaalta, Tomsin (2001, 44) mukaan
tehtävän sinänsä voidaan nähdä kumpuavan myös arkielämän tiedontarpeista. Oleellista
on, että tehtäväperusteisen tiedonhankinnan keskiössä on nimenomaan tehtävä ja sen
suorittaminen, suorittajaa unohtamatta.

Tässä työssä käytetään termiä tehtäväperusteinen tiedonhankinta, joka on vakiintune in
käännös englanninkieliselle termille

task-based information seeking. Siinä missä

englanninkielinen termi on hyvin vakiintunut, suomen kielellä on käytössä myös ainakin
käännökset tehtäväperustainen (Tanni 2008, 87) ja tehtävälähtöinen tiedonhankinta
(Savolainen 2010, 80).

Käyn ensimmäisenä läpi tiedonhankintatutkimuksen yleistä teoriaa. Sitten kohdennan
fokuksen kohti tehtävää ja tehtäväperusteista tiedonhankintaa, sekä erityisesti tehtävän
monimutkaisuutta. Lopuksi tarkastellaan vielä aiempaa tutkimusta.

2.1

Tiedonhankinta

Tiedonhankinnan voi yleistää tarkoittavan tapahtumaketjua, jossa yksilöllä on herännyt
tiedontarve, jonka hän täyttää hankkimalla tietoa hyödyntäen erilaisia tiedonlähteitä ja kanavia. Tiedonhankinta voidaan nähdä prosessina, joka sisältää tiedontarpeita, hankintaa, ja -käyttöä. Tiedonhankinnan prosessilla ei ole itseisarvoa, vaan se saa
merkityksensä
opiskelutehtävän,

toimiessaan

apuna

suorittamisessa.

tietyn
Eräs

tehtävän,

kuten

varhaisimmista

vaikkapa

työ-

tai

tiedonhankintaprose ss in

malleista on Brenda Dervinin (1983) Sense-making -teoria. (Haasio ym. 2019, 35–36.)

Dervinin (1983, 9) Sense-making -teorian peruskivi on kolmiyhteys tilanne-kuilu-käyttö
(situation- gap-use) (Kuvio 1). Siinä tiedonhankinnan lähtökohtana on tilanne, joka
ratkaistaan rakentamalla silta yli kuilun. Toisin sanoen, tietyssä tilanteessa syntynyt
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tiedontarve

(kuilu)

ratkaistaan rakentamalla

informaatiosilta

(information

bridge)

etsimällä, löytämällä ja käyttämällä tietoa. (Naumer, Fisher, & Dervin 2008, 2–3; Haasio
ym. 2019, 135–136.)

Kuvio 1. Dervinin malli kolmiona. (Naumer, Fisher, & Dervin 2008, 2)

Carol Kuhlthaun (2004) tiedonhankinnan prosessimallin seitsemän vaihetta ovat aloitus,
aiheenvalinta, tunnustelu, muotoilu, kerääminen, esittäminen sekä arviointi (Kuvio 2).
Aloitusvaiheessa tekijä tulee tietoiseksi tiedontarpeistaan. Aiheenvalinnan vaiheessa aihe
tunnistetaan

yleisellä

vaikeuksia,

esimerkiksi

tasolla.

Tunnusteluvaiheessa tiedon

oikeiden

Muotoiluvaiheessa hakeminen

hakusanojen

hakeminen

käyttö voi olla vielä

alkaa sujua ja tehtävälle

muodostuu

aiheuttaa
hakusessa.
näkökulma.

Keräämisen vaiheessa kerätään tietoa, jonka tarve on tunnistettu edellisten vaiheide n
avulla. Esittämisen vaiheessa tehtävä on valmis ja suorittaja on valmis jakamaan
keräämänsä tiedon muille. Arviointivaiheessa pohditaan onnistumista tiedonhankinna n
prosessissa, sekä oman ymmärryksen

kasvamista

tehtävän suorittamisen

myötä.

(Kuhlthau 2004, 44–51; Haasio ym. 2019, 113–116.)
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Kuvio 2. Tiedonhankinnan prosessi (Kuhlthau 2004, 45; Haasio ym. 2019, 113)

Wilsonin

(1997, 566–569) tiedollisen

käyttäytymisen

yleismallissa

puolestaan

tiedonhankintakäyttäytymistä analysoidaan nimenomaan tietyssä tilanteessa, huomio ide n
tilanteessa oleva yksilö. Tiedonhankintaprosessista voidaankin tunnistaa tilanteellisia tai
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tilannetekijöitä

(situational

factors).

Ennen

kaikkea

käyttäjäkeskeisessä

tiedonhankintatutkimuksessa tilannetekijät on huomioitu laajalti (Haasio ym. 2019, 73).
Savolaisen (2010, 88–89) mukaan tilanteelliset tekijät, kuten ajan puute, määrittä vät
tiedontarpeita.

Tilanne voidaan jakaa eri elementteihin kuten tehtäviin,

tehtävän

suorittajiin tai organisaatioihin. Tietyt tekijät ovat tilanteellisia luonnostaan. Tällais ia
ovat esimerkiksi aika tai poliittinen paine. Tilannetekijät voivat olla varsinaise sta
tehtävästä riippumattomia tai siihen sidonnaisia. Ajan puute on yleisin ja eniten tutkittu
tilannetekijä. (Byström 1999, 27–28.)

Tilannetekijöiden lisäksi tehtäväperusteinen tiedonhankintatutkimus huomioi yksilölliset
ja kontekstuaaliset tekijät. Yksilöllisiä tekijöitä ovat muun muassa kokemus, osaaminen,
motivaatio ja kulttuuri. Yksilölliset tekijät voivat vaikuttaa myös tilannetekijöihin –
esimerkiksi ajan puute voi vaihdella eri henkilöiden yksilöllisten ominaisuuk s ie n
(kokemus,

osaaminen)

ammatillisen

perusteella.

tiedonhankinnan

Kontekstuaaliset tekijät voidaan

yhteydessä

nähdä

myös

varsinkin

(työ)ympäristönä

tai

tehtäväalueena. Abstraktilla tasolla ympäristö tarkoittaa esimerkiksi arvoja tai normeja,
kuten eettiset ohjeet, joita tulee noudattaa. Konkreettisesti käsitettynä kontekstuaaliset
tekijät

puolestaan

viittaavat

käytettävissä

oleviin

resursseihin,

kuten

tiedonhankintakanaviin. (Byström & Hansen 2005, 1052–1053.)

Leckie, Pettigrew & Sylvain (1996) ovat esittäneet ammatillisen tiedonhankinna n
prosessiksi mallia (Kuvio 3), jossa työroolilla ja -tehtävällä on suuri merkitys. Työrooli
ja -tehtävä

vaikuttavat

suuresti

tiedontarpeiden

muodostumiseen.

Tiedontarpeet

puolestaan käynnistävät varsinaisen tiedonhankinnan prosessin. (Leckie ym. 1996, 180.)
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Kuvio 3. Ammatillisen tiedonhankinnan prosessi (Leckie ym. 1996, 180).

Leckien ym. (1996, 181) mukaan työelämässä toistuu viisi tyypillistä työroolia :
palveluntarjoaja (service provider), hallinnoija/johtaja (administrator/manager), tutkija
(researcher), opettaja (educator) ja oppilas (student). Erilaisissa rooleissa on erilais ia
työtehtäviä, joten niissä on myös erilaisia tiedontarpeita. Erilaiset tiedontarpeet johtavat
erilaisten lähteiden ja erilaisen tiedon äärelle. Näin ollen työrooleilla on suuri vaikutus
tiedonhankinnan prosessiin. (Leckie ym. 1996, 181–182.)

Tiedonhankinta käsitetään tässä tutkimuksessa laajana, koko tehtävän suorittamisen prosessin läpäisevänä asiana. Wilsonin (1997, 562, 569) informaatiokäyttäytymisen mallin
mukaan tiedonhankinta voi olla aktiivista, passiivista tai jatkuvaa. Esimerkiksi (kirjaston)
kehittämistyön laadukkaassa toteuttamisessa tarvitaan aktiivisen tiedonhankinnan lisäksi
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myös passiivista ja jatkuvaa tiedonhankintaa, kuten jatkuvaa tiedon kartoittamis ta tai aiheen ympärillä olevan keskustelun seuraamista. Vaikka tämän tutkimuksen fokus onkin
siis yksittäisen työtehtävän suorittamisen prosessissa ja siinä tapahtuvassa aktiivisessa
tiedonhankinnassa, on hyvä huomioida että tuon prosessin etenemiseen ja toteuttamisee n
vaikuttavat olennaisesti tehtävän suorittajan aiempi tietämys, taidot ja kokemus.

2.1.1

Tiedontarpeet ja tiedonkäyttö

Tiedontarve on informaatiotutkimuksessa yleensä käsitetty tekijänä, joka käynnistää
tiedonhankintaprosessin (Haasio ym. 2019, 39). Ingwersenin & Järvelinin (2005, 20)
mukaan tiedontarve tarkoittaa tietoisesti havaittua puutetta yksilön tiedoissa, mikä voi
johtaa hänet hankkimaan tietoa. Byströmin (1999) mukaan tieto on ikään kuin abstrakti
työkalu, joka mahdollistaa tehtävän suorittamisen. Niinpä tiedontarpeet voidaan nähdä
välttämättömättömänä tarpeena saada tuo työkalu haltuun. (Byström 1999, 45.)

Leckien ym. (1996, 182) mukaan työelämän tiedontarpeet nousevat tiettyihin tehtäviin
liittyvistä tilanteista, jotka kytkeytyvät tekijän työrooliin. Toisaalta tiedontarve ei ole
muuttumaton, ja siihen voi vaikuttaa useampikin tekijä, kuten henkilön ominaisuudet
(työrooli, kokemus, ikä), konteksti, ennustettavuus, tärkeys, monimutkaisuus, sekä se
onko tiedontarve täysin uusi vai jo olemassa ollut. (Leckie ym. 1996, 182–183.)
Saastamoinen & Järvelin (2017, 1116) tunnistivat tutkimuksessaan neljä eri tiedontarpeen
luokkaa,

jotka

ovat

järjestyksessä

yksinkertaisimmasta

monimutkaisimpaa n :

mittauksellinen (instrumental), tosiasiallinen (factual), tunnettu oleva asia (known item),
sekä aihesidonnainen (topical). Tutkimuksessa löytyi tämän tutkimuksen kannalta erittäin
mielenkiintoinen yhteys: mitä monimutkaisempi tiedontarve sitä monimutkaise mp i
tehtävän suorittamisen prosessi. (Saastamoinen & Järvelin 2017, 1116.)

Savolaisen (2017) mukaan tiedontarpeet voi jakaa kahteen pääluokkaan: tiedontarve voi
toimia

tiedonhankinnan

käynnistäjänä

(trigger)

tai

sekä

käynnistäjänä

että

tiedonhankintaa ylläpitävänä voimana (driver). Toimiessaan tiedonhankinnan prosessin
käynnistäjänä, tiedontarve itsessään on tiedonhankinnan aloittamisen pääasiallinen syy.
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Sen sijaan jälkimmäisessä se on toissijainen syy, ja tiedonhankinnan prosessin on voinut
käynnistää jokin tietty ongelma tai saatu (työ)tehtävä, joka on herättänyt tiedontarpeen.
(Savolainen 2017, 16–17.)

Haasion ym. (2019, 42) mukaan tiedonkäyttö tarkoittaa informaatiotutkimuksessa
yleisellä tasolla informaatiosisältöjen relevanssin arviointia. Karin (2010, 117) mukaan
tiedonkäyttö voidaan nähdä osana tiedonhankinnan prosessia, jossa tietoa etsitään ja
käytetään. Dervinin (1983, 9) Sense-making -teoriassa tiedontarve tyydytetään etsimä llä,
löytämällä ja käyttämällä tietoa. Tietoa etsitään, löydetään ja käytetään, kunnes tarve
täyttyy.

2.1.2

Tiedonlähteet

Tiedonlähteet voidaan nähdä tiedon haltijoina. Lähteitä käytetään, koska halutaan päästä
käsiksi tietoon, jonka niistä uskotaan löytyvän. Lähteiden käyttö ei kuitenkaan tarkoita,
että tietoa todella saataisiin tai hyödynnettäisiin kyseiseen tehtävään. Se ei myöskään
kerro, paljonko vaivaa tietyn lähteen käyttö on vaatinut. (Byström 1999, 47.) Lähteet
voidaan jakaa eri tyyppeihin, kuten dokumentteihin ja henkilöihin eli formaaleihin ja
informaaleihin lähteisiin. Tätä jakoa voidaan vielä tarkentaa alakäsitteisiin kuten
sähköisiin ja painettuihin dokumentteihin tai asiantuntijoihin ja tuttaviin. Tarkemmat jaot
räätälöidään yleensä tarkoituksenmukaisiksi kulloistakin tehtävää varten. (Haasio ym.
2019, 28–29.)

Yleisiä

ulottuvuuksia lähteiden luokittelemiseen ovat missä roolissa lähdettä on

konsultoitu ja sen sijainti. Esimerkiksi henkilölähteestä voidaan huomioida missä, ja
missä roolissa, hän työskentelee. Varsinkin ammatillisessa tiedonhankinnassa tehdään
jako (organisaation) sisäisiin ja ulkoisiin lähteisiin. Sisäiset lähteet ovat organisaatio n
itsensä tuottamia, ulkoiset organisaation ulkopuolisia. Tyyppiesimerkkeinä sisäisestä ja
ulkoisesta lähteestä voidaan pitää intra- ja internetiä, joista varsinkin jälkimmäinen toki
voidaan nähdä myös tiedonhankinnan kanavana. Tässä tutkimuksessa tiedonlähteet on
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jaoteltu sisäisiin

ja ulkoisiin,

dokumentteihin

ja henkilöihin

sekä sähköisiin

ja

painettuihin. (Byström 1999, 47; Haasio ym. 2019, 29–30).
2.2

Tehtävä

Kielitoimiston sanakirjan (2021) mukaan tehtävä on ”suoritettavaksi saatu, otettu tai
annettu työ, toimitettava tekeminen”.

Tehtävällä on tunnistettava alku ja loppu,

käytännön tavoite tai lopputulema sekä yleensä myös merkityksellinen tarkoitus tai syy.
Sillä on yleensä myös vaateita (task requirements), joista osa on ehdottomia, osa
ehdollisia. (Byström 1999, 24; Byström & Hansen 2005, 1051–1052.) Vaikka tehtävä siis
useimmiten onkin saatu tai annettu (työ, opiskelu), se voi myös olla otettu (harrastus). Jos
esimerkiksi kitaraa soittava musiikinharrastaja haluaa oppia huoltamaan tai korjaamaan
soitintaan, hän voi ottaa tehtäväkseen hankkia siihen liittyvää tietoa. Tavoitteena tässä
tehtävässä on saada kitara kuntoon ja tarkoituksena on, että se soisi paremmin.
Ehdottomana vaateena on kitaran soiminen vireisesti, ehdollisia voivat olla esteettisyys,
käytettävä puulaji tai osien valinnat.

Vakkarin (2003, 416) mukaan tehtävä suoritetaan, jotta saavutetaan asetettu tavoite.
Tehtävää voidaan lähestyä kahdesta näkökulmasta: abstraktina rakenteena, joka ei
huomioi suorittamista, ja toiminnallisena, suorittamisen huomioivana tapahtumaketjuna,
jossa tehtävän suorittaja pyrkii tiettyyn lopputulokseen. Jälkimmäinen, suorittamise n
huomioiva

tehtävä sisältää niin

fyysisiä

kuin kognitiivisiakin toimia.

Varsinkin

monimutkaisella tehtävällä voi olla myös useita alatehtäviä. (Vakkari 2003, 416–417.)

Ingwersen ja Järvelin (2005) jakavat tehtävän kolmeen erilaiseen tyyppiin. Arkielämän
tehtäviä (daily-life task) ovat kaikki tehtävät, jotka eivät ole työ- tai opiskelusidonnais ia.
Ne voivat olla luonteeltaan sosiaalisia tai kulttuurillisia, viihteellisiä tai vaikkapa vapaaajan harrastuksiin liittyviä, kuten aiemmin mainittu kitaran huoltaminen. Työtehtävä
(work task) on yleensä työ- tai opiskelutehtävä, mutta se voi kummuta myös arkielämä stä.
Työtehtävä voi olla luonnollinen, oikean elämän tehtävä tai simuloitu. Mikäli työtehtävää
ei pystytä helposti suorittamaan, tilanne voi johtaa tekijän epävarmuuteen (state of
uncertainty) ja kohti hakutehtävää. Hakutehtävä (search task) tarkoittaa niitä toimia,
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joilla suorittaja hankkii tietoa saadakseen tehtävän tehtyä. Ne voivat olla tiedonhankinta (seeking task) tai hakutehtäviä (retrieval task). Hakutehtäviin voi sisältyä tiedontarpeide n
luomista, vuorovaikutusta tiedon kanssa (information interaction) sekä hakutehtävä n
ratkaisua. (Ingwersen & Järvelin 2005, 19–20.)

Byström & Hansen (2005) puolestaan jakavat tehtävän kahteen alakäsitteesee n:
tiedonhankintatehtävään (information seeking task) ja tiedonhakutehtävään (information
search task), joista jälkimmäinen pitää sisällään myös tiedonkeruutehtävän (information
retrieval task). Tiedonhakutehtävä seuraa tiedonhankintatehtävää. Tehtävä voidaan
nähdä joko subjektiivisena tai objektiivisena. Subjektiivinen tehtävä on sellainen, joka
määräytyy

tehtävän

suorittajan

henkilökohtaisten

ominaisuuksien

Objektiivinen tehtävä puolestaan on suorittajastaan riippumaton.

perusteella.

Hyvä esimerkki

jälkimmäisestä on opiskelijoille annettu tehtävä, joka on kaikille sama. Toisaalta, vaikka
tehtävä itsessään onkin objektiivinen, se muuttuu subjektiiviseksi eli koetuksi (perceived)
kun yksilö suorittaa sen. Yksilöön vaikuttavat muun muassa hänen oma tietämykse nsä
aiheesta, ympäristö, sosiaaliset rakenteet tai konteksti ja annettu aika. Vaikka annettu
opiskelutehtävä onkin kaikille sama, suorittaa jokainen yksilö sen eri tavalla. (Byström
1999, 26–27; Byström & Hansen 2005, 1050–1051.)

2.2.1

Tehtävän suorittaminen

Tehtävä on totuttu näkemään melko puhtaasti sen lopputuotoksen kautta, mutta siinä
onnistuminen määräytyy nimenomaan koko tehtävän suorittamisen prosessin perusteella
(Toms 2011, 45). Tässä tehtävän suorittamisen prosessissa (task performance process)
tiedonhankinnan prosessi (tiedontarpeet, -hankinta, -käyttö) saa merkityksellisen ja
fokusoituneen kontekstin.
tehtävän.

Tiedontarve

Prosessit perustuvat siihen,

ohjaa tiedonhankintaa.

miten suorittaja havainno i

Tiedonhankinta

keskittyy

tiettyihin

informaatioympäristöihin, jotka voivat olla (ammatillisessa kontekstissa) organisaatio n
sisäisiä tai ulkoisia. Tiedonhankinnan tulosta käytetään, ja prosessi toistetaan kunnes se
kohtaa tehtävän vaateet, jonka jälkeen tehtävä on suoritettu. (Byström 1999, 33–34.)
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Tehtävän suorittamisen (task performance) voi nähdä sisältävän kolme keskeistä
vaihetta: tehtävän määrittäminen (task construction), tehtävän varsinainen suorittaminen
(actual performance) ja tehtävän päättäminen (task completion) (Kuvio 4).

Kuvio 4. Työtehtävän rakenne, tiedonhankinta- ja tiedonhakutehtävät ovat vaiheissa
osatekijöinä.

Kiinteät nuolet kuvaavat prosessin ideaalia kulkua alusta loppuun,

katkoviivat vaiheiden mahdollista toistuvuutta, pisteviivat yhteyksiä eri tekijöiden kesken
ja suhteessa prosessiin. (Byström & Hansen 2005, 1056.)

Ensimmäisessä, tehtävän määrittämisen vaiheessa tehtävän suorittaja ikään kuin rakentaa
tehtävän näköisekseen: hän määrittelee tavoitteen, rajat sekä suuntaviivat tiedontarpeille.
Mikäli tehtävä koetaan vaikeaksi tai aihe ei ole tuttu, saatetaan jo tässä vaiheessa tarvita
tiedonhankintaa ja -käyttöä. Toisessa, varsinaisen suorittamisen vaiheessa tehdään suurin
osa toimista, joita tehtävän suorittaminen edellyttää.
tehtävissä

Varsinkin tietointensiivis issä

tiedonhankintatehtävät ovat tässä vaiheessa hyvin

todennäköisiä,

jopa
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välttämättömiä. Jos tiedontarpeet ovat hyvin tiedossa, saatetaan tästä vaiheesta selviytyä
jopa yhdellä tiedonhankinnan prosessilla. Tällöin kaikki relevantit tiedontarpeet on
tunnistettu jo määrittämisen vaiheessa. Luonnollisesti vähemmän tutussa tai vaikeassa
aiheessa tarvitaan enemmän tiedonhankintaa. Lopuksi, kun suorittaja on mielestää n
kerännyt tarpeeksi tietoa hän siirtyy tehtävän päättämisen vaiheeseen. Vielä tässäkin
vaiheessa voidaan tehdä tiedonhankintaa, mutta välttämätöntä se ei ole. (Byström 1999,
35–37; Byström & Hansen 2005, 1053–1054.)

Malli pohjautuu Carol Kuhlthaun (2004) tiedonhankinnan prosessimalliin (ks. s. 8).
Byströmin & Hansenin määrittämisen vaihetta voidaan verrata Kuhlthaun neljään
ensimmäiseen kohtaan: aloitukseen,

aiheenvalintaan,

tunnusteluun

ja muotoiluun.

Varsinaisen suorittamisen vaihe puolestaan rinnastuu keruuvaiheeseen, ja päättämisen
vaihe esittämiseen ja arvioimiseen. (Byström 1999, 36-37; Kuhlthau 2004, 45; Byström
& Hansen 2005, 1053–1054; Haasio ym. 2019, 113–116.)

Tehtäväperusteisen

tiedonhankinnan

tutkimuksessa

tehtävän

suorittamise n

ominaispiirteistä tärkeäksi nousevat kolme piirrettä: tehtävän monimutkaisuus (task
complexity), tietotyyppien tarpeet (needs for information types) ja lähteiden käyttö (use
of sources) sekä niiden väliset suhteet. Tarvittavat tietotyypit heijastavat suorittajan
reaktioita tehtävän monimutkaisuuteen, lähteiden käyttö tehtyjä käytännön toimia.
(Byström 1999, 40–41.)

2.2.2

Tehtävän monimutkaisuus

Englanninkielisestä termistä task complexity käytetään ainakin kahta eri suomennus ta :
tehtävän kompleksisuus (Haasio ym. 2019, 116) sekä tehtävän monimutkaisuus
(Saastamoinen 2012, 27). Tässä työssä käytetään termiä tehtävän monimutkaisuus.

Tehtävän yleisen haastavuuden lisäksi tehtävän monimutkaisuus voi vaikeuttaa tehtävän
tekemistä. Tällaisen tehtävän kunnollinen suorittaminen voi vaatia varsin korkeaa
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taitotasoa. Toisaalta, tehtävä voi olla vaikea suorittaa myös siksi, että se vaatii palj on
vaivaa. Tässä tapauksessa myös yksinkertainen tehtävä voi olla vaikea suorittaa. Niinpä
tehtävän monimutkaisuus voidaankin nähdä myös alakäsitteenä tehtävän vaikeude lle.
(Byström 1999, 41–42.)

Campbellin

(1988, 40) mukaan

monimutkaisuutta

voidaan

lähestyä

kolmesta

näkökulmasta: subjektiivisena ja psykologisena kokemuksena, tehtävän ja sen suorittajan
välisenä vuorovaikutuksena, sekä objektiivisena tehtävän luonteenpiirteenä. Puhtaasti
subjektiivisessa näkemyksessä ei huomioida lainkaan tehtävän luonnetta. Tämänkalta ine n
ehdottomuus voi kuitenkin olla varsin vaikea toteuttaa, koska todellisuudessa tehtävällä
on aina jokin merkitys. Niinpä luontevampaa voisikin olla huomioida sekä subjektiivine n
että objektiivinen

monimutkaisuus,

mutta painottaa toista. Monimutkaisuus sekä

suorittajan että tehtävän välisenä vuorovaikutuksena puolestaan

huomioi

sekä

subjektiivisen että objektiivisen monimutkaisuuden. Tehtävälle voidaan määrittää tietty
monimutkaisuus objektiivisesti, mutta voidaan myös huomioida, että suorittajan taidot ja
tietämys

aiheesta

vaikuttavat

tehtävän

suorittamiseen.

Objektiivisessa

monimutkaisuudessa monimutkaisuus määräytyy pelkästään tehtävän ominaisuuks ista
riippuen. Tehtävän monimutkaisuudelle on pyritty löytämään tiettyjä, tyypillisiä piirte itä.
Näitä ovat muun

muassa

useat mahdolliset

suorittamistavat,

useat mahdolliset

lopputulokset, ristiriitaiset keskinäisriippuvuudet erilaisten suorittamistapoje n välillä,
sekä epävarmojen tai todennäköisten yhteyksien esiintyminen polkujen ja lopputulo ste n
välillä. (Campbell 1988, 41–44.)

Byström (1999) lähestyy tehtävän monimutkaisuutta kahdesta kulmasta. Ensimmäisessä
se

nähdään

vuorovaikutuksena

tehtävän

ja

sen

suorittajan

kesken.

Tällöin

monimutkaisuus määrittyy sekä tehtävän että sen suorittajan perusteella – toisin sanoen
suorittajan

osaamisella

määrittelyssä.

Tällöin

ja tietämyksellä
puhutaan

on suuri

merkitys

monimutkaisuude n

subjektiivisesta tai koetusta monimutkaisuudesta

(perceived task complexity). Koetun monimutkaisuuden näkökulmassa saman tason
objektiivinen monimutkaisuus voi kuulua eri tasolle koettua monimutkaisuutta. Tällöin
voidaan tutkia, miten ihmiset reagoivat erilaisilla koetun monimutkaisuuden tasoilla.
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Voidaan siis esimerkiksi selvittää mitä yhtäläisyyksiä tai eroja tehtävän suorittamisessa
on asiantuntijoiden ja aloittelijoiden välillä saman tason koetulla monimutkaisuude lla.
(Byström 1999, 41–42.)
Toisessa näkökulmassa tehtävä itsessään määrittää sen monimutkaisuuden, eli se nähdään
tehtävän objektiivisena luonteenpiirteenä. Tekijällä ei ole roolia monimutkaisuude n
määrittelemisessä tässä näkemyksessä. Tällöin kyseessä on objektiivinen monimutkaisuus
(objective task complexity). Objektiivisella ja subjektiivisella monimutkaisuudella on
myös yhteys: mitä korkeampi objektiivinen monimutkaisuus, sitä korkeampi koettu
monimutkaisuus. Molemmissa lähestymistavoissa on puolensa ja puolensa. Koettu
monimutkaisuus mahdollistaa tilanteellista ymmärrystä monimutkaisuuden vaikutuks ista
yleisesti, mutta kokemuksellisuuden moninaiset piirteet ovat usein vaikeita määrite llä.
Objektiivinen lähestyminen tarjoaa tehtävän monimutkaisuudelle tarkat määreet, mutta
se on vaikea viedä käytännön tutkimukseen. Niinpä usein objektiiviset tutkimuk set
ovatkin vain osittain objektiivisia – esimerkiksi kyselytutkimuksessa monimutkais uus
saatetaan määritellä vastausten perusteella. (Byström 1999, 41–42.)

Taulukko 1. Tehtävän monimutkaisuus (Campbell 1988, 41–44; Byström 1999, 41).
Objektiivinen monimutkaisuus

Subjektiivinen monimutkaisuus

Tehtävä määrittää

Suorittaja ja tehtävä määrittävät

Tekijällä ei roolia

Yksilön ominaisuudet vaikuttavat

Mahdollistaa tehtävän monimutkaisuuden
tarkan määrittelyn

Voidaan selittää asiantuntijoiden ja
aloittelijoiden eroja

Liun ja Lin (2012, 559) mukaan ”tehtävän monimutkaisuus on yhdistelmä mistä tahansa
tehtävän suorittamiseen olennaisesti vaikuttavista tehtävän ominaisuuksista.” Tässä
näkemyksessä tehtävän monimutkaisuus määrittyy voimakkaasti nimenomaan tehtävän
ominaisuuksien perusteella. Tehtävän ominaisuudet voivat joko lisätä tai vähentää
monimutkaisuutta.

Yksinkertaistettuna

näkemyksen voisi tiivistää: mitä enemmän

tehtävällä on erilaisia monimutkaisuutta lisääviä luonteenpiirteitä, sitä monimutkaise mp i
tehtävä. (Liu & Li 2012, 559–561.)
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Byströmin ja Järvelinin (1995) mukaan monimutkaisuudelle on ehdotettu useita eri
tehtävän luonteenpiirteitä, joista osa lisää ja osa vähentää sitä. Näitä ovat muun muassa
toisteisuus,

analysoitavuus,

etukäteinen

määriteltävyys,

erilaisten

suoritustapoje n

mahdollisuudet, uudet lopputulokset, tavoitteiden määrä sekä niiden mahdollises ti
ristiriitaiset keskinäisriippuvuudet, suorittamisen ja tavoitteiden väliset epävarmuudet,
panosten määrä, taidolliset ja kognitiiviset vaatimukset, sekä tehtävän suorittamisee n
tarvittava aika. (Byström & Järvelin 1995, 193.)

2.2.3

Tehtävätyypit

Campbell (1988, 46–48) jakaa tehtävät viiteen monimutkaisuuden tasoon: yksinkertais iin
tehtäviin (simple tasks), päätöstehtäviin (decision tasks), arviointitehtäviin (judgeme nt
tasks), ongelmatehtäviin

(problem tasks) sekä sekaviin

tehtäviin

(fuzzy

tasks).

Yksinkertaisessa tehtävässä ei ole mitään aiemmin mainittuja monimutkaisuude n
piirteitä. Näin ollen, tällaisten tehtävien kohdalla voidaan puhua yksinkertais ista
tehtävistä. Päätöstehtävälle luonteenomaista on, että valitaan tai löydetään lopputulos,
joka parhaiten kohtaa tehtävän vaateet. Tyypillistä on, että useista eri vaihtoehdo ista
valitaan paras mahdollinen. Arviointitehtävässä tehtävän suorittaja joutuu ensin etsimään
ja hyödyntämään useita eri lähteitä, joista hänen tulee arvioida parhaiten soveltuvat.
Tämän lisäksi hänen tulee arvioida tiedon relevanssia. Ongelmatehtävälle on tyypillistä,
että haluttuun

lopputulokseen

voi päästä useita

eri reittejä

pitkin.

Ne ovat

ongelmatehtäviä, koska niissä tulee valita juuri se paras reitti tehtävän suorittamisee n.
Sekavissa tehtävissä voi olla sekä useita eri reittejä että lopputuloksia. Tehtävän
suorittajaan ei juuri keskitytä, vaan paino on ennemminkin tehtävässä itsessään.
(Campbell 1988, 46–48.) Myös Byström (1999, 43–45) kategorisoi tehtävätyypit viiteen
monimutkaisuuden tasoon (Taulukko 2). Siinä missä yksinkertaisimmat tehtävät ovat
täysin automatisoitavissa, voivat monimutkaisimmat olla täysin uusia tai odottamattomia,
ja ne vaativatkin suorittajaltaan paljon panosta.
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Taulukko 2. Tehtävätyypit (Byström 1999, 43–45; Haasio ym. 2019, 117–118;
Marjoniemi 2022).
Tehtävätyyppi

Kuvaus

Esimerkki

Automaattinen
tietojenkäsittelytehtävä

Automatisoitavissa

Kuukausipalkka, aineiston
hyllyttäminen

Normaali tietojenkäsittelytehtävä

Lähes määriteltävissä

Veroprosentti, kausijulkaisun
tallentaminen

Normaali päätöstilanne

Melko määritelty, sisältää
harkintaa

Tentin arvostelu, kirjavinkkaus

Tunnettu aito
päätöksentekotilanne

Ei kovin hyvin
määriteltävissä

Tehtaan tai kirjaston
sijoittaminen,
kehittämistehtävät

Täydellisen aito
päätöksentekotilanne

Odottamaton, uusi

Koronaviruspandemian hoito,
uuden palvelun luominen

Automaattinen tietojenkäsittelytehtävä (automatic information processing task) voidaan
määritellä etukäteen tarkasti – se on siis ainakin periaatteessa mahdollista automatiso ida.
Tästä esimerkkinä käy työntekijän kuukausipalkan laskenta tai kirjastossa aineisto n
hyllyttäminen. Normaali tietojenkäsittelytilanne (normal information processing task) on
lähes kokonaan etukäteen määriteltävissä, mutta se voi vaatia tapauskohtaista harkintaa,
kuten

arviointia

kerätyn

informaation

riittävyydestä.

Esimerkiksi

veroprosentin

määrittely on säännönmukaisuudestaan huolimatta yksilöllistä (sivutulot, omaisuus tai
ay-jäsenmaksut voivat vaikuttaa). Kirjastossa kausijulkaisut tallennetaan tietyllä kaavalla
tiettyyn

pohjaan,

mutta

esimerkiksi

aikakauslehtien

mukana

tulevien

liitte ide n
18

tallentamisen

kohdalla

joudutaan

käyttämään

jo hieman

harkintaa.

Normaali

päätöstilanne (normal decision task) on melko strukturoitu, mutta tapauskohtaista
harkintaa on kuitenkin jo paljon. Esimerkkejä ovat opiskelijan tentin arvostelu, ohjeen
kirjoittaminen tai kirjavinkkaus. Tunnetuissa aidoissa päätöksentekotilanteissa (knowngenuine decision task) tehtävätyyppi ja tuloksen rakenne ovat etukäteen määriteltävissä,
mutta tarvittava tieto ja tehtävän suorittamistapa eivät ole aloitettaessa tiedossa. Niinpä
kyseistä tilannetta ei voikaan etukäteen määritellä kovin tarkasti kokonaisuudessaa n.
Esimerkiksi päätökset uuden tehtaan tai kirjaston sijoittamispaikasta ja niihin liittyvie n
suunnitelmien laatiminen ovat sellaisia. Myös kehittämistehtävät ovat tyypillises t i
tunnettuja aitoja päätöksentekotilanteita: tavoite kehittämiselle on yleensä olemassa jo
tehtävää aloittaessa, mutta keinot tuon tavoitteen toteuttamiseen eivät. Täydellisen aito
päätöksentekotilanne (unknown-genuine decision task) on odottamaton,

uusi ja

strukturoimaton. Niinpä mitään tehtävään liittyvää osa-aluetta ei voida määritellä ennalta.
Esimerkiksi maailmanlaajuinen koronaviruspandemia kokonaisuudessaan oli varsinkin
alkuun tällainen tilanne, koska ei tiedetty miten virus käyttäytyy tai miten se voitais iin
tuhota. Myös täysin uuden palvelun luominen voidaan nähdä tällaisena. (Byström 1999,
43–45, Haasio ym. 2019, 117–118.)

Saastamoinen & Järvelin (2017, 1115–1116) puolestaan jakavat tehtävät neljään tyyppiin:
kommunikointitehtäviin
editointitehtäviin

(communication

(editing

tasks)

Kommunikointitehtävät sisältävät
molempia.

Tyypillinen

esimerkki

sekä

tasks),

tukitehtäviin

älyllisiin

informointia,

tehtäviin

informaation

on sähköpostien

käsittely.

(support

tasks),

(intellectual

tasks).

vastaanottamista

tai

Tukitehtävät ovat

tyypillisesti hallinnollisia, mutta ne voivat olla myös mekaanisia työtehtäviä. Ne voivat
olla myös työtehtäviä,

joissa yhdistyy useita pieniä tehtäviä.

Tukitehtävät

ovat

tyypillisesti rutiininomaisia, mutta niiden ei tarvitse olla sitä. Editointi- ja älylliset
tehtävät ovat perusluonteeltaan luovia tehtäviä. Niiden erona on se, että siinä missä
älyllisissä tehtävässä luodaan jotain tyhjästä, on editointitehtävissä pohjalla jokin jo luotu
asia, esimerkiksi teksti. Editointitehtävän tavoitteena voi myös olla vain tuotoksen
viimeistely. Älylliset tehtävät ovat esimerkiksi raportin kirjoittamista tai päätösten
tekemistä. Editointitehtävissä saatetaan viimeistellä tai kommentoida tekstejä, tai antaa
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vaikkapa opiskelijoille huomautuksia heidän kirjoitelmiinsa. (Saastamoinen & Järvelin
2017, 1115–1116.)

Yllämainittujen

tehtävätyyppien

pohjalta

jaan tutkimuksessani

tehtävät

viiteen

monimutkaisuuden tasoon: erittäin yksinkertaiseen, yksinkertaiseen, keskitasoiseen,
monimutkaiseen sekä erittäin monimutkaiseen (Taulukko 3).
Taulukko 3. Tehtävätyypit kirjallisuuden pohjalta. (Campbell 1988, 46–48; Byström
1999, 43–45; Saastamoinen & Järvelin 2017, 1115–1116).
Campbell (1988)

Byström (1999)

Saastamoinen &
Järvelin (2017)

Tutkimukseni

Yksinkertainen
tehtävä

Automaattinen
tietojenkäsittelytehtävä

Tukitehtävä

Erittäin
yksinkertainen
tehtävä

Päätöstehtävä

Normaali
tietojenkäsittelytehtävä

Kommunikointitehtävä

Yksinkertainen
tehtävä

Arviointitehtävä

Normaali
päätöstilanne

Editointitehtävä

Keskitasoinen tehtävä

Ongelmatehtävä

Tunnettu aito
päätöksentekotilanne

Editointitehtävä,
älyllinen tehtävä

Monimutkainen
tehtävä

Sekava tehtävä

Täydellisen aito
päätöksentekotilanne

Älyllinen tehtävä

Erittäin
monimutkainen
tehtävä

Näitä tasoja käytän ensimmäisen kerran kyselytutkimuksessani (Liite 1). Perusteena
valitsemilleni

sanamuodoille

toimii

myös

ymmärrettävyys.

Kategoriat

ovat

yleisluonteisia ja siten käytettävissä useissa eri konteksteissa, riippumatta perspektiivistä
tai siitä, onko tehtävän monimutkaisuus määritelty subjektiivisesti vai objektiivises ti.
Käytettäessä koettua (subjektiivista) monimutkaisuutta, se mikä on aloittelijalle erittäin
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monimutkainen tehtävä, voi olla ekspertille keskitasoinen – tai jopa sitäkin helpompi.
(Byström 1999, 44–45.)

Kirjaston tehtävistä erittäin yksinkertaisena voidaan pitää hyllyttämistä, yksinkertaise na
kausijulkaisun

vastaanottamista,

keskitasoisena

kirjavinkkausta,

monimutkaise na

kehittämistehtäviä sekä erittäin monimutkaisena uuden palvelun luomista. Nämä ovat
esimerkkejä, ja vaikkapa kehittämistehtävä voi olla toki myös yksinkertainen tai erittäin
monimutkainen. Tyypillisin kirjastotehtävä, asiakastiedonhaku, voi olla mitä tahansa
erittäin yksinkertaisesta erittäin monimutkaiseen. Analysoidessani lopullisia vastauksia
hyödynsin niin Campbellin (1988), Byströmin (1999) kuin Saastamoisen ja Järvelinin
(2017) tehtävätyyppejä. Keskeisimpänä lähtökohtana näistä kuitenkin on Byströmin
lähestymistapa.

2.2.4

Tietotyypit

Byströmin (1999) mukaan tieto on ikään kuin abstrakti työkalu, joka mahdollistaa
tehtävän suorittamisen. Niinpä tiedontarpeet voidaan nähdä välttämättö mänä tarpeena
saada tuo työkalu haltuun. Tällöin sekä tieto että sen tarve nähdään tehtävän suorittajan
näkökulmasta. Tieto voidaankin täten jakaa kolmeen tyyppiin: ongelmatietoon (problem
information), tehtäväaluetietoon (domain information), sekä ongelmanratkaisutietoo n
(problem-solving information). Ongelman käsite voidaan kuitenkin korvata tehtävällä,
koska jokapäiväiset

työtehtävät

ovat yleensä

enemmänkin

rutiininomaisia

kuin

ongelmallisia. Tehtävä voi toki olla myös ongelmallinen, mutta sen ei tarvitse olla sitä.
(Byström 1999, 45.)

Taulukko 4. Tietotyypit (Byström 1999, 45–47).
Tehtävätieto

Tehtäväaluetieto

Tehtävänratkaisutieto

Fakta

Yleinen

Tarvitaan tehtävän
rakentamiseen ja
ratkaisemiseen
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Nimet, numerot

Laki, teoria

Kuvaa millaista tehtävä- ja
tehtäväaluetietoa tarvitaan

Tietotyypit voidaan luokitella kolmeen kategoriaan: tehtävätietoon, tehtäväaluetietoo n
sekä tehtävänratkaisutietoon (Taulukko 4). Tehtävätieto (task information) on juuri
kyseiseen tehtävään sidoksissa oleva tietoa. Se on yleensä faktatietoa, kuten nimet,
osoitteet, paikat ja numerot. Esimerkiksi lehtijutun tiedot koronavirukseen kuolleide n
määrästä Suomessa ovat tehtävätietoa. Kirjastossa tällaisena voidaan nähdä esimerk iks i
tieto kirjan kirjoittajasta. Tehtäväaluetieto (domain information) on yleistä tietoa, josta
voi olla hyötyä useissa erilaisissa tehtävissä. Tällaista ovat muun muassa tunnetut faktat,
lait ja teoriat. Tehtäväaluetieto voi olla todellista tai tulkittua. Esimerkiksi lehtijutussa
koronaviruspandemiasta voi olla taustatietona yleisiä syitä pandemioille, ja vaikkapa
maininta

jostain

viruksen

rajoitustoimeen

liittyvästä

lainkohdasta

(valmiuslak i,

perustuslaki). (Byström 1999, 45–46.) Kirjastossa hyvänä esimerkkinä toimii kirjastolak i,
joka määrittää melko lailla kaikkea tekemistä.

Tehtävänratkaisutieto (task-solving information) puolestaan on tietoa, jota tarvitaan
tehtävän ratkaisemisen lisäksi sen rakentamisessa – siis tehtävän rakenteen ja vaatimuste n
määrittelyssä.

Se myös kuvaa millaista

tehtävä-

ja tehtäväaluetietoa

tehtävän

suorittamiseen tarvitaan. Tehtävänratkaisutieto siis ikään kuin ohjaa ja auttaa tehtävän
suorittajaa, ja sitä voidaankin hyödyntää useammassa (eri) tehtävässä. (Byström 1999,
46–47.) Lehtijutussa

se kertoo miten tarina

rakennetaan, kuvataan ja miten sitä tutkitaan.

koronaviruspandemian

etenemise stä

Toisin sanoen: ketä haastatellaa n

(asiantuntijoita, poliitikkoja), millaisia kuvia käytetään (henkilöitä, suojaimia, tyhjiä
kaupunkeja) tai mihin näkökulmaan (terveys, talous) keskitytään. Kirjastossa tällais ia
ovat esimerkiksi tiedonhankintataidot (miten ja mistä tietoa haetaan) tai kirjallisuude n
tuntemus.

Kaikkia kolmea tietotyyppiä tarvitaan tehtävän suorittamiseen. Se, kuinka paljon kutakin
tarvitaan juuri kyseessä olevaan tehtävään, tulee selvittää ja määrittää perustuen tehtävän
suorittajan osaamiseen ja tietämykseen – siis asiantuntemuksen tasoon. Lisäksi on
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todennäköistä, että annetulla ajalla ja kontekstilla on vaikutuksensa tietotyypp ie n
tarpeeseen. (Byström 1999, 46–47.)

On myös hyvä huomata, että vaikka kaikkia kolmea tietotyyppiä tarvitaankin tehtävän
suorittamiseen,

ei niitä kaikkia tarvitse aina hankkia enää tehtävää suorittaessa.

Esimerkiksi tehtävänratkaisutieto on usein luonteeltaan sellaista tietoa, jota ei enää
tarvitse varsinkaan yksinkertaisempia tehtäviä suorittaessa hankkia, koska se on voitu
hankkia jo aiemmin esimerkiksi koulutuksen yhteydessä. Vaikkapa kirjaston työntekijä
on hankkinut koulutuksessaan varsin suurella todennäköisyydellä jokseenkin laajan
kirjallisuuden tuntemuksen. Näin ollen hänen ei tarvitse jokaisen venäläisiä klassikoita
kaipaavan asiakkaan kohdalla rakentaa tiedonhankintatehtävää alusta saakka.

Serola (2009, 63) puolestaan tunnisti

tutkimuksessaan

tiedonhankinnasta

tietotyyppiä:

kolme

pääasiallista

kaupunkisuunnittelijo ide n

ongelma-

tai

tehtävätieto,

ongelmanratkaisutieto sekä alatieto. Nämä pohjautuvat Byströmin & Järvelinin (1995)
jaottelemaan kolmeen tietotyyppiin (ongelmatieto,

ongelmanratkaisutieto,

alatieto).

Serola teki yksityiskohtaisempaa alaluokittelua, kun hän jakoi ongelmatiedon vielä
faktatietoon

ja rakennetietoon

sekä tutkimuksessa

esiin

nousseeseen

yleiseen

kohdetietoon.

Faktatieto on yksittäisestä kohteesta kertovaa tietoa, kuten esimerkiksi tontin pinta-ala tai
rakennusvuosi.

Kirjastossa

tällaisena

voidaan

nähdä

esimerkiksi

teoksen

ilmestymisvuosi. Rakennetieto puolestaan kertoo mistä kohde rakentuu (maa-aines,
kunnallistekniikka).

Rakennetieto

on

olennaista

suunniteltaessa

varsinaista

aineistonkeruuta. Kirjaston kokoelma rakentuu yksittäisistä niteistä. Täten vaikkapa
musiikkikokoelman nidemäärää voidaan pitää rakennetietona. Yleinen kohdetieto on
yleistä, ongelmaa kuvaavaa tietoa. Se oli Serolan tutkimuksessa usein tietoa, josta
tutkittavat eivät tarkkaan osanneet kertoa että mitä he oikeastaan olivat etsimässä. Yleinen
kohdetieto on hyvin samantyyppistä kuin rakennetieto, mutta erottuu siten, ettei sitä
tarvita muissa tehtävissä. Se onkin siis kytköksissä yksittäiseen, käsillä olevaan
tehtävään.

Ongelmanratkaisutieto puolestaan

pyrkii nimensä

mukaisesti tuomaan
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vastauksen siihen, miten ongelma saadaan ratkaistua tai tehtävä suoritettua. Alatieto
tarkoittaa

tietoa

alalle

keskeisistä

käsitteistä

ja

niiden

välisistä

suhteista.

Kaupunkisuunnittelijoilla tällaista oli esimerkiksi lait tai karttamerkkien selitysosat.
Kirjastossa tätä ovat muun muassa luokat ja genret. (Serola 2009, 63–66.) Alatieto
terminä on varsin helppo ymmärtää väärin, ja sen voisikin korvata myös käsitteellä
alakohtainen tieto.

2.3

Aiempia tutkimuksia

Byström & Järvelin (1995) selvittivät miten tehtävän monimutkaisuus vaikuttaa kunnan
työntekijöiden tiedonhankintaan. Aineisto kerättiin kyselyillä sekä päiväkirjalla. He
havaitsivat

tehtävän

monimutkaisuudella

useita

vaikutuksia,

kun

tehtävän

monimutkaistuessa:
-

Tarvitun informaation monimutkaisuus kasvoi.

-

Tarvittujen tietotyyppien määrä kasvoi.

-

Yleislähtöisten lähteiden määrä kasvoi.

-

Faktapainotteisten lähteiden määrä laski.

-

Tiedonhankinnan onnistuminen laski.

-

Sisäisten kanavien käyttö laski.

-

Lähteiden määrä kasvoi. (Byström & Järvelin 1995, 198, 211.)

Katrina Byströmin väitöskirjan Task complexity, Information types and Information
sources: Examination of Relationships (1999) tutkimusongelmana oli otsikon mukaisesti
tutkia tehtävän monimutkaisuuden suhdetta tarvittuihin tietotyyppeihin ja lähteiden
käyttöön.

Tehtävän

monimutkaisuudella

havaittiin

useita

vaikutuksia

tehtävän

suorittamiseen. Etukäteisoletus, jonka mukaan tehtävän monimutkaisuus lisää tarvitta via
tietotyyppejä, todettiin päteväksi. Monimutkaistuminen lisäsi henkilölähteiden käyttöä,
kun taas dokumenttilähteitä käytettiin selvästi eniten kaikkein yksinkertaisimmissa
tehtävissä. Sekä tehtävän monimutkaisuus että tarvittavat tietotyypit lisäsivät tarvitta vie n
lähteiden

kokonaismäärää.

Sisäisten

ja

ulkoisten

lähteiden

käytön

suhteen
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monimutkaisuudella ei havaittu olevan vaikutuksia. Tutkimuksen perusteella voidaan
todeta, että tehtävän monimutkaisuus vaikuttaa sekä tarvittaviin tietotyyppeihin että
käytettäviin lähteisiin. (Byström 1999, 53, 98–108.)

Elina

Selkälä

(2006) tutki

pro gradu

-tutkielmassaan

sanomalehtitoimitta jie n

tiedonhankintaa. Tutkimuskysymyksenä oli ”miten sanomalehtitoimittaja hankkii tietoa
jutun kirjoittamista varten”. Selkälän tutkimuksen teoriapohjana olivat Kuhlthaun (2004)
tiedonhankinnan prosessimalli sekä Byströmin & Hansenin (2005) tehtäväperuste ise n
tiedonhankinnan teoria. Tutkimuksessa tiedonhankintaa käsitellään osana tietyn tehtävän
suorittamisen

prosessia.

Tutkimus

oli

laadullista,

se

toteutettiin

tekemällä

teemahaastatteluita Aamulehden toimittajille. Haastateltaviin valikoitui sekä nuoria että
kokeneita toimittajia.

Teemahaastatteluiden tarkoitus oli selvittää tehtävälähtö ise n

tiedonhankinnan prosessia. (Selkälä 2006, 56–62).

Selkälän (2006, 125–127) tutkimuksessa vahvistettiin aiempien tutkimusten tuloksia,
mutta löydettiin myös uusia näkökulmia. Näistä oleellisin oli tapa tutkia toimitta jie n
tiedonhankintaa jutun rakentamisen eri vaiheissa (aloitus, aineiston hankinta, jutun
koostaminen). Tutkimuksessa havaittiin, että jutun kirjoittamisen prosessi on myös
tiedonhankintaprosessi, jonka eri vaiheissa tietoa hankittiin ja käytettiin eri tavoin.
Huomattiin myös, että eri juttutyypeissä (uutisjuttu, feature) tietoa hankittiin eri tavoin
eri vaiheissa.

Miamaria Saastamoisen (2012) pro gradu -tutkielmassa tutkittiin Tampereen kaupungin
hallinnollisten työntekijöiden tehtäväperusteista tiedonhakua. Tutkimusongelmana oli
selvittää ”miten tehtävän monimutkaisuus vaikuttaa tiedonhakuun ja tietoresurss ie n
käyttöön kaupungin hallinnossa.” Tehtävän monimutkaisuudella havaittiin vaikutuk s ia
sekä tiedonhakuun että tietoresurssien

käyttöön. Koettu monimutkaisuus vaikutti

enemmän kuin ennakkotietojen määrä. Tehtävän koettu monimutkaistuminen lisäsi
tiedonhakujen määrää. Tiedonhaut myös monipuolistuivat: siinä missä yksinkertais issa
tehtävissä haettiin lähinnä faktoja, haettiin monimutkaisimmissa myös tehtäväaluetietoa
ja tärkeitä tiedostoja. Tietoresurssien käytössä huippu osuu keskivertoihin tehtäviin,
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mutta

monimutkaisimmissa

yksinkertaisimmissa.

kuitenkin

Varsinkin

intra-

käytettiin
ja

enemmän

internetin

tietoresursseja

käyttö

kasvoi

kuin

tehtävän

monimutkaistuessa. (Saastamoinen 2012, 37, 69–71.)

Kaikissa tarkastelluissa tutkimuksissa siis todettiin monimutkaisuuden vaikuttava n
tehtävän suorittamiseen. Monimutkaisuus lisäsi tietotyyppien tarvetta, vaikutti valittuihin
lähteisiin ja niiden määrään, sekä tehtyihin tiedonhakuihin. Yksilöllisillä ominaisuuks illa
oli suuri merkitys koettuun monimutkaisuuteen: mitä paremmat ennakkotiedot, sitä
vähäisempi

monimutkaisuuden

kokemus. Nämä aiemmissa

tutkimuksissa

tehdyt

havainnot toimivat keskeisinä lähtökohtina tälle tutkimukselle.
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3

TUTKIMUSMENETELMÄT JA -AINEISTO

Tutkimukseni käynnistyi syksyllä 2020, kun toteutin kyselyn Oulun kaupunginkirjasto n
henkilökunnalle (Liite 1). Kyselyssä selvitettiin työntekijöiden työtehtäviä, sekä niihin
liittyvää tiedonhankintaa ja -käyttöä tehtäväperusteisen tiedonhankinnan näkökulma sta.
Kyseessä oli määrällinen tutkimus, jolla hankittiin yleisluontoista pohjatietoa kirjaston
työntekijöiden

työtehtävistä,

tiedonhankinnasta,

sekä tehtävän monimutkaisuude n

vaikutuksesta edellä mainittuihin.

Pääasiallinen tutkimusaineisto hankittiin 1.7. – 30.9.2020 järjestetyillä haastatteluilla
(Liite 2) sekä niiden yhteyteen laaditulla päiväkirjatyyppisellä tehtävän monimutkais uus
-lomakkeella (Liite 3). Pro gradu -tutkielmani rakentuu sekä määrällisestä että
laadullisesta tutkimusta, eli voidaan puhua triangulaatiosta. Tuomen & Sarajärven (2018,
168) mukaan triangulaatiossa voidaan pyrkiä selvittämään totuuden ongelmaa tai
hahmottamaan

tutkittavan

ilmiön

kokonaisuutta.

Näistä jälkimmäinen

on oman

menetelmävalintani johtava ajatus. Pyrin ymmärtämään tehtävän monimutkaisuude n
vaikutusta

kirjaston

työntekijöiden

tiedonhankintaan

mahdollisimman

kattavasti

hyödyntäen eri aineistoja ja menetelmiä. Triangulaatiosta tunnistetaan yleisesti neljä
tyyppiä: aineistoon, tutkijaan, teoriaan tai menetelmään liittyvä (Denzin 1978; tässä
Tuomi & Sarajärvi 2018, 168–169).

Tutkimuskysymykseni kuuluu: miten tehtävän koettu monimutkaisuus vaikuttaa kirjaston
työntekijöiden tiedonhankintaan? Tätä selvitetään tutkimalla kirjaston työntekijö ide n
tehtävän suorittamista määrällisen ja laadullisen tutkimuksen keinoin. Tämä edellyttää
työtehtävien mahdollisimman laajaa ymmärtämistä, josta johtuen työssä myös avataan
tutkimuksessa esiin tulleiden tehtävien suorittamisen prosesseja.

Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan aluksi tutkimuksen kohdeorganisaatiota sekä
toimeksiantajaa. Sen jälkeen käyn läpi aineistonkeruun ja menetelmävalinnat, joiden
yhteydessä tuon mukaan myös tutkittavien taustatietoja.

Lopuksi kerrataan vielä

tutkimuksen eettiset periaatteet.
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3.1

Kohdeorganisaatio ja toimeksiantaja

Tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii Oulun kaupunginkirjasto,

joka on myös

kirjoittajan työpaikka. Kysyessäni tutkimuslupia työnantajani kiinnostui aiheesta, joten
päädyin tekemään tämän opinnäytteen Oulun kaupunginkirjaston toimeksiantona.

Oulun kaupunginkirjasto on varsin suuri yleinen kirjasto, jossa on 24 eri toimipiste ttä
sekä kaksi kirjastoautoa (Oulun kaupunginkirjasto 2022). Kirjastokäyntejä niin fyysises ti
kuin verkossa on vuosittain yli miljoona kutakin, lainoja kolmisen miljoonaa (Suomen
yleisten kirjastojen tilastot 2022). Henkilökunnan lukumäärää ei voida täysin tarkalleen
sanoa, johtuen erinäisistä, alati vaihtuvista työsuhteista. Arvio oli kuitenkin, että
tutkimuksen

aikaan henkilökuntaa

oli kaikkiaan

noin 200, joista vakituisia

ja

vakituisluonteisia työntekijöitä noin 140. Loput ovat esimerkiksi harjoittelijoita sekä
työkokeilijoita. Tämä voidaan todeta myös tilastoista, joista tuoreimman, vuoden 2020
mukaan henkilötyövuosia oli 158, joista kirjaston palkkaamia 138 (Suomen yleiste n
kirjastojen tilastot 2022).

Oulun kaupunginkirjasto on osa OUTI-kirjastokimppaa, johon kuuluu kuusitoista eri
kunnankirjastoa. Kirjastojen aineisto- ja asiakasrekisteri sekä kirjastojärjestelmä ovat
yhteiset.
pelkästään

(OUTI-kirjastot 2022.) Tässä työssä organisaationa käsitetään kuitenkin
Oulun

kaupunginkirjasto,

joten esimerkiksi

sisäisistä

tai ulkoisista

tiedonlähteistä puhuttaessa muiden OUTI-kirjastojen henkilökunta lasketaan ulkoiseks i
lähteeksi.

Kirjastotyö on hyvin tietointensiivistä ja varsin suuri osa työstä sisältää tiedonhankintaa.
Haastatteluissa, kun kysyin arviota haastateltavien työn sisältämän tiedonhankinna n
osuudesta, pienin arvio oli noin 15 prosenttia, suurin täydet 100. Yleisin arvio oli, että
noin

70

prosenttia

kaikesta

työstä

sisältää

jonkinlaista

tiedonhankintaa.

Tutkimushaastateltava 2 toteaa: ”...mihin nyt jonkunlaista tiedonhakua liittyy, niin
varmaan

ainakin

70

prosenttia,

jos

ei

enemmänkin… ”.

Tiedonhank inta
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kokonaisuudessaan on erittäin syvällä kirjastotyön ytimessä ja alan työntekijöitä voidaan
kutsua tiedonhankinnan ammattilaisiksi.
Kirjastotyö on hyvin monipuolista, ja alan sisällä on hyvin monenlaisia työnkuvia ja
työtehtäviä. Tässäkin tutkimuksessa nousi esiin paljon erilaisia tehtäviä asiakaspalvelusta
asiantuntijatehtäviin,

tiedonhausta

digiopastamiseen.

Tehtävien

monimutkais uus

vaihtelee sekä työnkuvien välillä että niiden sisällä. Työn ja työpäivien vaihtele vuus
yleensäkin

oli asia,

joka nousi

selkeästi

esiin

niin

kyselylomakkeessa

kuin

haastatteluissakin. Selkeästi yleisin, suurinta osaa henkilökunnasta koskeva työtehtävä on
kuitenkin asiakaspalvelu eri muodoissaan. Tutkimuksessa esiin nousseista tehtävistä
yleisin oli asiakastiedonhaku.

3.2

Kyselytutkimus

Syksyllä

2020 järjestetyn kyselytutkimuksen

tarkoituksena

oli saada pohjatietoa

kirjastohenkilöstön työtehtävistä ja niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista,
tiedonhankinnasta sekä tiedon käytöstä. Kyselyllä pyrittiin myös selvittämään eri
tiedonlähteiden

käyttöä, sekä mahdollisia

eroavaisuuksia

eri muuttujien,

kuten

työkokemuksen tai ammattinimikkeen välillä. Tutkimuskysymystä, tehtävän koetun
monimutkaisuuden vaikutusta tiedonhankintaan, pyrittiin taustoittamaan muun muassa
seuraavilla kysymyksillä:

-

Mitä tiedonlähteitä käytät?

-

Millainen tieto on hyödyllisintä?

-

Kuinka monimutkaisia työtehtäväsi ovat keskimäärin?

-

Mitkä ovat yleisimpiä työtehtäviäsi?

Kyseessä oli määrällinen tutkimus, jonka analysoinnissa kuitenkin hyödynnettiin sisällö n
erittelyn

lisäksi

myös

laadullisen

tutkimuksen

piirteitä,

sisällönanalyysiä avointen kysymysten tulkitsemiseksi.
kuvattua

aineistoa

määrällisesti.

Teoriaohjaava

kuten

teoriaohjaavaa

Sisällön erittelyllä saadaan

sisällönanalyysi

etenee

kuten
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aineistolähtöinen sisällönanalyysi, ja se voidaan nähdä prosessina, jonka kolme vaihetta
ovat pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. Abstrahoinnin osalta teoriaohjaava
sisällönanalyysi eroaa aineistolähtöisestä siten, että siinä missä jälkimmäisessä aineisto n
annetaan

kertoa teoreettiset

käsitteet,

tuodaan

ne

teoriaohjaavassa

aiempaan

tutkimukseen pohjautuen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 118–119, 123–125, 133.) Kyselyn
analysoinnissa

hyödynnettiin

myös ristiintaulukointia.

Ristiintaulukointi

on yksi

määrällisen tutkimuksen käytetyimpiä menetelmiä, jolla saadaan varsin yksinkertaises ti
selvitettyä eri muuttujien välisiä yhteyksiä (Tähtinen, Laakkonen & Broberg 2020, 165).
Taulukointityökaluna käytettiin Microsoft Excel laskentataulukko-ohjelmistoa.

Kysely

perustuu

jossain

määrin

Byströmin

(1999,

144–146)

väitöskirja n

sähköpostikyselyyn, josta on otettu kysymyksiä jopa suoraan tai ympäristöön soveltaen.
Tähtisen ym. (2020, 28) mukaan kysely kannattaa jaotella taustatietoihin sekä tieto-osaan,
joka voi olla vielä järkevää jaotella eri asiakokonaisuuksien mukaan. Kyselyssä (Liite 1)
oli yhteensä 29 kysymystä, jotka jaettiin neljään osioon. Esitiedoissa kysyttiin muun
muassa koulutustaustaa ja työkokemusta, työnkuvaa selvitettiin kysymällä muun muassa
työtehtäviä sekä niiden mielekkyyttä, tiedonhankintaa ja -käyttöä selvitti kysymykset
käytettävistä tiedonlähteistä sekä tiedon hyödyllisyydestä, ja lopuksi pyydettiin vielä
palautetta ja kysyttiin halukkuutta osallistua myöhemmin järjestettäviin haastatteluihin.

Kysely oli avoinna 28.10. – 10.11.2020, vastaamisaikaa annettiin siis noin kaksi viikkoa.
Koko Oulun kaupunginkirjaston noin kahdellesadalle työntekijälle lähetettiin linkki
kyselyyn sähköpostilla. Lisäksi kysely jaettiin työyhteisön käyttämällä Microsoft Teams
-alustalla. Vastauksia saatiin 50 kappaletta, jolloin vastausprosentiksi saatiin noin 25.
Vastausprosenttia voidaan pitää kelvollisena, varsinkin kun huomioidaan, että samaan
aikaan

tämän

kyselyn

kanssa

Oulun

kaupunginkirjaston

henkilökunnalla

oli

vastattavanaan ainakin kolme muutakin kyselytutkimusta. Vastaajiin valikoitui varsin
edustava otos harjoittelijoista esihenkilöihin, vasta-alkajista kokeneisiin konkareihin
(Taulukko 5, sekä Taulukko 6). Suurimmalla osalla oli korkeakoulututkinto, alan
koulutus oli kolmea lukuun ottamatta kaikilla (Taulukko 7).
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Taulukko 5. Haastateltavat työnimikkeittäin. Kysely 2020 (n=50).
Työnimike

Vastaajia

Harjoittelija

2

Kirjastovirkailija

27

Erikoiskirjastovirkailija

2

Kirjastonhoitaja

13

Informaatikko

3

Esihenkilö

3

Yhteensä

50

Taulukko 6. Työkokemus alalla. Kysely 2020 (n=50).
Kokemus alalla vuosina

Vastaajia

alle vuosi

3

1–5

10

6–10

7

11–20

18

21–30

8

yli 30

4

Yhteensä

50
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Taulukko 7. Koulutus. Kysely 2020 (n=50).
Korkein suoritettu tutkinto

Vastaajia

Perusaste

1

Toinen aste

7

Alempi korkeakoulu

23

Ylempi korkeakoulu

19

Yhteensä

50

Kyselyssä oli sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä. Avoimet kysymykset pyrittiin
muotoilemaan pääosin siten, että vastauksiin tulisi mahdollisimman paljon niin sanotusti
valmiiksi oikeassa muodossa olevia vastauksia, kuten asiakaspalvelu, kokoelmatyö tai
henkilölähde. Joiltain osin tämä onnistui varsin hyvin (yleisimmät työtehtävät), joiltain
osin (vaikeimmin hankittava tieto) vastauksia jouduttiin pelkistämään melko laajalti.
Tuomen & Sarajärven (2018, 122–124) mukaan aineiston pelkistämisellä informaa tio
saadaan tiivistettyä siten, että aineistosta saadaan poimittua tutkimukselle olennaine n
sisältö helposti esiin.

Jotta

vastausten

käsittely

olisi

helpompaa,

ne

myös

koodattiin

väreillä

kysymyskohtaisesti. Esimerkiksi kysymyksessä ”Yleisimmät työtehtävät” asiakaspalve lu
koodattiin punaiseksi, aineiston käsittely ja hyllytys sinisellä, kokoelmatyö vihreä llä.
Tämä helpotti aineiston käsittelyä huomattavasti. Seuraavaksi vastaukset ryhmiteltiin eri
luokkiin. Esimerkiksi kysymykseen Mikä työssäsi on parasta? tulleesta vastauksesta
”Asiakaskontaktit ja saa toteuttaa itseään kiinnostavan kokoelman parissa”, poimittiin
vastauksia luokkiin asiakaspalvelu,

mahdollisuus vaikuttaa omaan työnkuvaan ja

kokoelma. Taulukosta 8 voidaan tarkastella aineiston pelkistämistä ja ryhmittelyä.
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Taulukko 8. Aineiston pelkistäminen ja ryhmittely (Tuomi & Sarajärvi 2018, 124–125).
Alkuperäinen ilmaus

Pelkistetty ilmaus

Luokka

”Asiakaskontaktit ja saa
toteuttaa itseään kiinnostavan
kokoelman parissa.”

Asiakaspalvelu, saa toteuttaa
itseään, kokoelma

Asiakaspalvelu,
mahdollisuus vaikuttaa
omaan työnkuvaan,
kokoelma

”Työkaverit, työn vaihtelevuus
ja itsenäisyys.”

Työkaverit, vaihteleva työ,
itsenäisyys

Työkaverit, vaihteleva työ,
mahdollisuus vaikuttaa
omaan työnkuvaan

”Ihmisten avustaminen ja
aineiston parissa työskentely”

Asiakaspalvelu, aineisto

Asiakaspalvelu, kokoelma

Tuomen & Sarajärven (2018, 125) mukaan ryhmittely on jo osa abstrahointia. Niinpä
vaikkapa asiakaspalvelu, kokoelma ja työkaverit voidaankin jo nähdä lopullis ina,
aiemminkin

käytettyinä

käsitteinä

tai luokituksina,

joita ei enää ollut

tarpeen

jatkojalostaa. Tiedonlähteet jaettiin sisäisiin ja ulkoisiin sekä painettuihin ja sähköisiin
niin dokumenttien kuin henkilöidenkin osalta. Ensimmäisessä, julkaisemattomassa
versiossa käytettiin

jopa termiä

sähköinen

henkilö,

mutta tästä luovuttiin

sen

mahdollisesti aiheuttaman epämääräisyyden vuoksi. Termi kierrettiin kysymällä eri
yhteydenpitotapoja (kasvotusten, puhelin, sähköposti, Teams).

Kyselyn viimeisinä varsinaisina tietoina kysyttiin tietoon liittyviä kysymyksiä. Kysyttiin
millaista tietoa on helpointa ja vaikeinta hankkia sekä millainen tieto on hyödyllisintä tai
hyödyttömintä. Kysymykset ajateltiin etukäteen vaikeimmiksi vastata, mikä vaikutti
vastausten perusteella pitävän paikkaansa. Tähtisen ym. (2020, 28) mukaan vaikeimmat
kysymykset kannattaa jättää kyselyn loppupuolelle. Lopuksi haluttiin kuitenkin tarjota
niin sanotusti pehmeä laskeutuminen, ja kysyttiin vielä palautetta sekä halukkuutta
osallistua vuonna 2021 järjestettäviin haastatteluihin.
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Syksyn

2020 kyselytutkimuksessa

haastatteluita

kohtaan

osoitti

kiinnostustaa n

kuusitoista henkilöä. Tavoitteenani oli saada vähintään kymmenen haastateltavaa, jolloin
tutkimuksen

tulokset voisivat

olla ainakin

jossain määrin

yleistettävissä.

Tässä

onnistuttiin, sillä haastatteluita kertyi lopulta yhteensä yksitoista. Toisaalta laadullisessa
tutkimuksessa ei yleensä edes pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan ennemmink in
halutaan kuvata, tulkita ja ymmärtää kyseessä olevaa ilmiötä – tässä tapauksessa tehtävän
monimutkaisuuden vaikutusta kirjaston henkilökunnan tiedonhankintaan. (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 98.)

3.3

Teemahaastattelu

Tutkimuksen toinen vaihe käynnistyi tutkimushaastattelupyynnöllä, joka lähetettiin koko
kirjaston henkilökunnalle sähköpostilla 8.6.2021. Tämän lisäksi viesti jaettiin työyhteisö n
sisäisessä käytössä olevissa viestintäalustoissa Microsoft Teamsissa sekä Akkunassa,
jotta varmistettiin mahdollisimman kattava saavutettavuus. Kaikesta päätellen viesti löysi
hyvin perille, koska jo ensimmäisen puolen tunnin aikana saatiin peräti seitsemän
myöntävää vastausta. Tämä loi uskoa ja itseluottamusta tutkimuksen toteuttamisee n.
Kokonaisuudessaan haastatteluun lupautui 13 henkilöä, mutta haastatteluista toteutui
lopulta 11. Haastateltaviin valikoitui varsin laaja kattaus erilaisia työkokemuksia sekä
työnimikkeitä kirjastovirkailijasta esihenkilöön, vasta-alkajista kokeneisiin konkareihin
(Taulukko 9 ja Taulukko 10). Puutteena otoksessa on esihenkilöiden vähäinen määrä (1)
sekä harjoittelijoiden poissaolo. Otosta voidaan kuitenkin pitää varsin edustavana.
Kaikilla haastatelluilla oli alan koulutus, yhtä lukuun ottamatta joko ylemmästä tai
alemmasta korkeakoulusta (Taulukko 11).

Taulukko 9. Haastateltavat työnimikkeittäin. Haastattelut 2021 (n=11).
Työnimike

Vastaajia

Kirjastovirkailija

5

Kirjastonhoitaja

3

34

Informaatikko

2

Esihenkilö

1

Yhteensä

11

Taulukko 10. Työkokemus alalla. Haastattelut 2021 (n=11).
Kokemus alalla vuosina

Vastaajia

1–5

2

6–10

1

11–20

4

21–30

2

yli 30

2

Taulukko 11. Koulutus. Haastattelut 2021 (n=11).
Korkein suoritettu tutkinto

Kappaletta

Toinen aste

1

Alempi korkeakoulu

4

Ylempi korkeakoulu

6

Yhteensä

11

Haastatteluilla

tarkennettiin

ja laajennettiin

aiemman

kyselytutkimuksen

tietoja.

Pyrkimyksenä oli siirtyä kyselytutkimuksen yleismaailmallisista keskiarvoista kohti
tehtäväperusteista, yksittäisen
vaikutusta

tehtävän

työtehtävän

suorittamisessa

avulla

tapahtuvaan

selvitettävää

monimutkaisuude n

tiedonhankintaan.

Hirsjärven

&

Hurmeen (2000, 35) mukaan haastattelun avulla voidaan selventää vastauksia ja syventää
tietoa. Haastattelussa voidaan myös esittää lisäkysymyksiä, sekä saada perusteluja
vastauksille. Haastattelu on menetelmänä myös erittäin joustava: sama kysymys voidaan
kysyä uudestaan eri sanoilla, tai voidaan oikaista mahdollisia väärinkäsityksiä. (Hirsjärvi
& Hurme 2000, 36; Tuomi & Sarajärvi 2018, 85.)
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Haastattelun

huonona

puolena voidaan

pitää sen mahdollista

epäluotettavuutta.

Hirsjärven & Hurmeen (2000, 35) mukaan niin haastattelija kuin haastateltavak in
saattavat tehdä virheitä. Haastateltavalla saattaa myös olla kiusaus vastata ”sosiaalises ti
suotavasti” rehellisen mielipiteen sijaan. Saastamoinen & Järvelin (2017, 1112)
puolestaan toteavat, että itseraportoinnissa on aina olemassa se vaara, että raportoija
muistaa tai muuten kertoo toimensa väärin.

Haastattelumuodokseni valitsin puolistrukturoidun teemahaastattelun. Eskolan, Lätin &
Vastamäen

(2018, 41) mukaan teemahaastattelun

teeman voi valita

intuitio lla,

kirjallisuudesta tai teorian perusteella. Tutkimuksessa kysymyksiä ja aihealueita otettiin
niin aiemmasta tutkimuksesta kuin teoriastakin. Haastattelut muovautuivat jossain määrin
yksilöllisesti,

mutta

niiden

runko

oli

seuraava:

esitiedot,

työnkuva,

tehtävän

monimutkaisuus -lomakkeen purku, ja lopuksi vielä vapaat kommentit tai palaute (Liite
2). Pääpaino haastatteluissa oli tehtävän monimutkaisuus -lomakkeen läpikäynnissä, josta
lisää luvussa 3.4.

Teemojen painotukset saattavat vaihdella haastattelujen välillä haastateltaessa saman
organisaation eri asemassa tai työnkuvassa olevia henkilöitä. Tällöin on tärkeää tuntea
haastateltavien vastuualueet ja työnkuva ennalta hyvin. (Eskola ym. 2018, 30.) Selvitin
eri työnimikkeiden työnkuvia kyselytutkimuksessani muun muassa kysymyksellä ”Mitkä
ovat yleisimpiä työtehtäviäsi? Mainitse kolme yleisintä.” (Liite 1). Tämä toistettiin
haastatteluissa, kysymällä alkuun ”Mitä ovat tyypilliset työtehtäväsi? Voit aloittaa
kuvaamalla laajemmin ja edetä siitä yksittäisiin tehtäviin.” Myös oma työkokemukse ni
kirjastoalalla edesauttoi erilaisten työnkuvien hahmottamisessa ja ymmärtämisessä.

Tutkittavat
sähköpostitse

saivat

haastattelurungon

kaksi

viikkoa

sekä tehtävän

etukäteen,

jotta

he

monimutkaisuus
saivat

-lomakkeen

valmistautua

siihen

mahdollisimman hyvin. Saatteessa (Liite 4) annettiin ohjeet tehtävän monimutkaisuus lomakkeen täyttämiseen sekä kerrottiin haastattelun etenemisestä. Tuomen & Sarajärven
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(2018) mukaan kysymykset tai aiheet kannattaa antaa haastateltaville etukäteen
tutustuttaviksi, jotta haastattelussa saadaan kerättyä mahdollisimman paljon tietoa. On
myös eettisesti perusteltua antaa haastateltaville mahdollisimmat kattavat etukäteistiedot.
(Tuomi & Sarajärvi 2018, 85–86.) Haastatteluissa pyrittiin keskustelevuuteen, ja tässä
myös

onnistuttiin

haastattelurunkoon

varsin

hyvin.

ja he olivat

Haastateltavat

täyttäneet

tehtävän

olivat

selvästi

tutustuneet

monimutkaisuus

-lomakkeet

tunnollisesti. Suurin osa täytti yhden lomakkeen, korkein lukema oli kolme täytettyä
lomaketta. Kaksi tutkittavista olivat vastanneet myös kirjallisesti haastattelurungossa
olleisiin kysymyksiin. Näitä täytettyjä dokumentteja hyödynnettiin haastatteluissa, joissa
kuitenkin tarkennettiin vielä kirjallisia vastauksia suullisesti.

Tehtävän monimutkaisuus on tässä tutkimuksessa luokiteltu viisiportaisella asteikolla
erittäin yksinkertaisesta erittäin monimutkaiseen (Taulukko 3). Jo kyselytutkimuksessa
selvitettiin tehtävien keskimääräistä monimutkaisuutta. Tämä toistettiin haastattelussa,
kun alkuvaiheessa kysyttiin: Kuinka monimutkaisina, asteikolla 1-5, pidät työtehtäviäs i
keskimäärin? Tutkimushaastateltava 2 toteaa:

Pääasiassa ne on aika yksinkertaisia juttuja, just tämmösiä niinkun aika
simppeleitä tiedonhakuja, mutta tuota, no mää oon laittanut tähän että 2-3
tuolla asteikolla, et siinä ehkä enemmän niinku haastavuutta tuo semmoset
tavallaan et, tietenkin kun pienten lasten kanssa toimii niin joutuu sitte
vähän onkimaan välillä että mitäs tässä nyt haetaan, että se itsessään
tiedonhaku on hyvin yksinkertainen, mutta sitten tavallaan se, että mitä sää
[asiakas] tarkoitat ja niinkun, joo, et se on tavallaan siinä se semmonen
monimutkaisuustekijä. (TH2)

Haastatteluissa tuli ilmi, että tutkijan työkokemus alalla helpotti todennäköisesti niin
haastattelijan kuin haastateltavankin puhetta. Haastateltavat saattoivat esimerkiksi puhua
Oulun kaupunginkirjaston kirjastojärjestelmä Kohan ominaisuuksista ilman, että niitä
olisi tarvinnut avata tutkijalle. Saati sitä, että mikä ylipäänsä on Koha. Tutkijan kannalta
tämä helpotti ymmärtämistä ja vähensi tarkentavien kysymysten tarvetta. Toisaalta se
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myös ohjasi tarkentavien kysymysten äärelle, kun pystyi heti hahmottamaan mistä on
kyse. Vaarana puolestaan oli, että mahdollisuus tulkita vastauksia perustuen tutkijan
omaan kokemukseen oli tietty olemassa.

Haastattelut järjestettiin etänä työyhteisön käyttämällä Microsoft Teams -alustalla.
Teamsissa on mahdollisuus nauhoittaa keskustelut ja se oli koronapandemia huomio ide n
turvallisin ja varmin keino. Paikan päällä henkilökohtaisesti keskustellessa olisi hyvänä
puolena helpompi tulkinta sekä mahdollisesti luontevampi vuorovaikutus. Toisaalta
työyhteisössä ollaan jo melko hyvin totuttu etäpalavereihin, joten niistäkin on tullut jo
luontevampia.
muistutettiin

Haastattelusta

lähetettiin kalenterikutsu,

vielä tutkimuksen tarkoituksesta.

jonka saatteessa (Liite 5)

Lisäksi kerrottiin,

että haastattelu

tallennetaan, ja toivottiin että haastateltavat käyttäisivät haastattelutilanteessa kameraa.
Kameran käyttöä ei kuitenkaan pidetty välttämättömänä. Haastattelulle varattiin aika a
tunti, mikä osoittautui riittäväksi: lyhin haastattelu kesti puoli tuntia, pisimmillää n
käytettiin koko tunti. Suurin osa haastatteluista oli kestoltaan noin 50 minuuttia.
Ensimmäinen

haastattelu

järjestettiin

7.7.2021, viimeinen

30.9.2021. Haastattelut

litteroitiin kokonaisuudessaan, mutta ei täysin sanatarkasti: kaikkia ”niinku, hmm, tota” tyyppisiä ilmauksia ei koettu tarpeelliseksi tutkimuksen tulosten kannalta. Kaikki työssä
käytetyt suorat lainaukset ovat kuitenkin sanatarkkoja.

Käytän tutkittavista nimitystä Tutkimushaastateltava 1 (TH1), Tutkimushaastateltava 2
(TH2), ja niin edelleen. Numerointi on välillä 1–13, vaikka tutkittavia olikin lopulta vain
yksitoista

kappaletta.

Numerointi

johtuu

puhtaasti

siitä,

että

numeroin

tutkimushaastattelut siinä vaiheessa kun minulla oli kolmetoista haastateltavaa, enkä
aineiston käsittelyn selkeyden vuoksi halunnut muuttaa numerointia. Harkitsin myös
kuvaavampaa nimitystä Kirjastovirkailija 1, Informaatikko 1, mutta anonymisaa tio n
vuoksi jätin tämän pois.

Haastatteluita on käytetty ennenkin tehtäväperusteisen tiedonhankinnan tutkimuksessa.
Byström (1999) selvitti väitöstutkimuksessaan tehtävän monimutkaisuuden suhdetta
tarvittuihin tietotyyppeihin ja lähteiden käyttöön. Aineistoa tutkimuksessa kerättiin
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pääasiassa päiväkirjalomakkeella, mutta lopuksi järjestettiin vielä haastattelut. Syy
haastatteluille

oli vastausten

mahdollisimman

täsmällinen

ymmärtäminen

sekä

väärinkäsitysten välttäminen. (Byström 1999, 63–65.) Selkälä (2006) puolestaan selvitti
Aamulehden

toimittajien

teemahaastattelu.

tiedonhankintaa

Teemahaastatteluiden

pääasiallisena

tarkoitus

oli

tutkimusmenetelmä nää n
selvittää

tehtävälähtö ise n

tiedonhankinnan prosessia. (Selkälä 2006, 56–62).

3.4

Tehtävän monimutkaisuus -lomake

Kyselyn ja haastattelun lisäksi aineistoa kerättiin tehtävän monimutkaisuus -lomakkeella
(Liite 3). Lomake oli strukturoitu ja sitä oli tarkoitus täyttää päiväkirjatyyppisesti tehtävää
suorittaessa. Tutkittavat täyttivät ennen haastattelua yhden tai muutaman lomakkeen.
Lomakkeena käytettiin yksinkertaista Word-dokumenttia, mikä jaettiin sähköpostilla
kaksi viikkoa

ennen

haastattelua.

Täytetyt

lomakkeet

pyydettiin

palauttamaa n

sähköpostitse viimeistään haastattelua edeltävänä päivänä, jotta tutkija ehtisi perehtyä
niihin ennen haastattelua. Harkitsin myös kyselytutkimuksessani hyödyntämääni Google
Formsia, mutta totesin, ettei se ollut paras vaihtoehto tämän tyyppiseen lomakkeeseen.

Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeen tarkoituksena oli siis, että tutkittavat reflektois ivat
yksittäisen työtehtävän suorittamista täyttämällä lomaketta päiväkirjatyyppisesti joko
tehtävää suorittaessa tai mahdollisimman pian sen suorittamisen jälkeen, jotta suoritus
olisi mahdollisimman hyvin muistissa. Lomakkeessa oli yhteensä yhdeksän kohtaa, joissa
kysyttiin:

-

esitiedot (nimi, työnimike, työkokemus alalla sekä nykyisessä tehtävässä, korkein
suoritettu tutkinto sekä kirjastoalan koulutus)

-

mistä työtehtävästä on kyse

-

esitiedot tehtävästä asteikolla 1-5

-

koettu monimutkaisuus asteikolla 1-5

-

lähteet joista tietoa etsittiin

-

lähteet joista tietoa löydettiin
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-

kesto

-

itsearvio asteikolla 1-5

-

vapaat kommentit.

Lomake pyrittiin

pitämään mahdollisimman

kevyenä ja yksinkertaisena

täyttää .

Tutkittavat olivat täyttäneet lomakkeet tunnollisesti ja täsmällisesti, ja varsin moni oli
myös kommentoinut suoritustaan. Näin Tutkimushaastateltava 1 kommentoi vapaasti
mietteitään keskitasoiseksi kokemansa tehtävän monimutkaisuudesta:

En kokenut tehtävää monimutkaiseksi, mutta toki se vaati useampaa
vaihetta, joten siinä mielessä siinä oli monimutkaisuutta. En kuitenkaan
joutunut tekemään pitkiä ”ketjutuksia” tiedonhaussa, vaan yleensä riitti
tarkistus yhdestä paikasta ja sen perusteella löysi kaivatun tiedon…(TH1.)

Tehtäviä peilattiin myös yleisiin työtehtäviin haastattelussa, ja osa oli peilannut tätä jo
lomakkeissa. Tutkimushaastateltava 9 oli saanut tehtäväkseen hakea löytyykö Denise
Rudbergin teosta Vaarallinen yhteys e-kirjana. Hän koki tehtävän yksinkertaiseks i,
esitiedot olivat kiitettävät. Tehtävä oli hyvin tyypillinen asiakaspalvelutehtävä. ”Hyvin
mekaaninen tehtävä...Tosi vähän on nykyään vaikeita hakuja tai haastavia hakuja
ylipäätään. Ihmiset tulevat yleensä mukanaan kirjan nimi tai tekijän nimi. ” (TH9)

Osa lomakkeista myös muokkautui haastatteluiden aikana, kun tutkittaville esitettiin
tarkentavia

kysymyksiä

ja

heitä

pyydettiin

perustelemaan

valintojaa n.

Tutkimushaastateltava 7 oli täyttänyt lomakkeeseen erään tehtävän monimutkaisuud eks i
keskitasoisen. Tutkija kuitenkin kyseenalaisti haastattelussa, että onko tämä aivan varma
että keskitasoinen on se ”oikea” monimutkaisuus, koska vapaissa kommenteissa hän
kuvaa: ”Tieto on hajallaan siellä täällä, Suomessa ei vielä ole paljon asiasta kirjastoihin
liittyvää tietoa. Oma tietämys kasvaa pikkuhiljaa kun yritän koota palasia sieltä täältä...”
(TH7)
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Pienen

keskustelun

keskitasoisesta

jälkeen tutkittava

päätyikin

erittäin monimutkaiseksi,

muuttamaan

monimutkaisuude n

kun hän ajatteli tehtäväänsä laajemmin.

Keskitasoiseksi hän oli kokenut yhden, pienen osatehtävän jota oli lomaketta täyttäessään
aluksi

ajatellut,

mutta

joka sitten

haastattelun

aikana

muotoutui

laajemmaks i

kokonaisuudeksi.

Byström (1999) käytti väitöksessään

pääasiallisena

aineiston

keruumenetelmä nä

päiväkirjaa. Tutkittavat pitivät tutkimusta varten valmisteltua tehtäväpäiväkirjaa, jossa
selvitettiin tutkittavien etukäteisajatuksia tehtävästä ja sen suorittamisesta, yksilöllis iä
kokemuksia tehtävän monimutkaisuudesta ja omasta osaamisestaan suhteessa siihen,
sekä varsinaista tehtävän suorittamista. Tutkittavia pyydettiin kirjaamaan ylös kaikki
tehtävän

suorittamiseksi

tehdyt

toimet,

tiedonhankintakeinot

sekä mahdolliset

tilannetekijät. Heitä pyydettiin myös arvioimaan hankkimansa materiaalin, tapaamiensa
ihmisten ja kokousten hyödyllisyyttä tehtävän suorittamiseksi. Lopuksi, kun tehtävä oli
saatettu päätökseen, kysyttiin vielä arvioita tehtävän onnistumisesta. (Byström 1999, 63–
65.)

Miamaria Saastamoisen (2012) pro gradu -tutkielmassa tutkittiin Tampereen kaupungin
hallinnollisten työntekijöiden tehtäväperusteista tiedonhakua. Tutkimusongelmana oli
selvittää ”miten tehtävän monimutkaisuus vaikuttaa tiedonhakuun ja tietoresurss ie n
käyttöön kaupungin hallinnossa.” Kyseessä oli kuvaileva tutkimus, jonka aineisto
kerättiin tutkittavien täyttämien lomakkeiden sekä tutkimuksen tekijän keräämän
varjostusdatan perusteella. Lomakkeilla pyrittiin selvittämään tehtävän monimutkaisuutta
kahdesta näkökulmasta: tehtävän koetun monimutkaisuuden ja oman koetun taitotason
suhteessa tehtävään kannalta sekä tehtävän suorittamiseen liittyvän oman ennakkotiedon
perusteella. Oletuksena oli, että mitä paremmat ennakkotiedot vastaajalla on, sitä
helpommaksi tai vähemmän monimutkaiseksi hän tehtävän kokee. (Saastamoinen 2012,
37–42.)
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3.5

Tutkimuksen eettiset periaatteet ja luotettavuus

Kaikkien tutkijoiden tieteenalasta riippumatta on noudatettava tutkimuksessaan yleis iä
eettisiä periaatteita.

Tutkijan

tulee kunnioittaa

tutkittavien ihmisarvoa

ja heidän

itsemääräämisoikeutta, sekä niin aineetonta kuin aineellistakin kulttuuriperintöä. Lisäksi
tutkimus tulee toteuttaa niin, ettei siitä koidu kenellekään merkittäviä riskejä, vahinkoja
tai haittoja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, 7.)

Puusan, Juutin ja Aaltion (2020, 175) mukaan eettisyys tutkimuksessa on sitä, että ”tutkija
on noudattanut
tutkimuksessa

eettisiä

periaatteita

käytettävät aineistot

koko ajan tutkimusta
sekä menetelmät

tehdessään.”

ovat toistettavissa

Tällöin
toisessa,

erillisessä tutkimuksessa jopa sellaisenaan. Tällä viitataan myös siihen, että ollakseen
eettistä tutkimuksen on oltava myös riittävän laadukasta, uskottavaa ja luotettavaa.
Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymys tulee olla hyvin pohdittuja. Raportoinnin tulee
olla avointa, selkeää ja suunnitelmallista. Tehdyt ratkaisut tulee kyetä perustelemaa n
siten, että aiheeseen perehtymätönkin lukija kokee tekstin uskottavana. Jotta teksti olisi
uskottavaa, laadukasta ja luotettavaa, on tutkijan syytä omaksua tutkimuksessaan eettiset
periaatteet ohjenuorakseen. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 149–150; Puusa, Juuti & Aaltio,
175.)
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4

TUTKIMUKSEN TULOKSET

Leckien ym. (1996, 180) mukaan työrooleilla ja -tehtävillä
tiedonhankinnan

prosessin

muodostumisessa.

Syksyn

on suuri merkitys

2020 kyselytutkimuksessa

selvitettiin kirjaston työntekijöiden tyypillisiä työtehtäviä.

Selkeästi yleisimmäks i

työtehtäväksi nousi asiakaspalvelu (43), joka mainittiin informaatikkoja lukuun ottamatta
kaikissa ryhmissä. Seuraavana olivat kokoelmatyö (17), aineiston käsittely (15) sekä
lukemisen edistäminen (10). Sama suuntaus näkyi myös kesällä 2021 järjestetyissä
haastatteluissa
yleisimmäksi

sekä

tehtävän

tiedonhankintaa

monimutkaisuus
sisältäväksi

-lomakkeissa,

työtehtäväksi

joissa

selkeästi

nousi asiakastiedonhak u.

Asiakastiedonhakuja oli erittäin monimutkaista tehtävää lukuun ottamatta kaikissa
tehtävätyypeissä. Myös kokoelmaan ja aineistoon kohdistuvat tehtävät olivat erittäin
yleisiä, joskin osa näistä oli nimenomaan asiakastiedonhakuja.

Kyselyssä selvitettiin työntekijöiden tiedonhankintaa ja -käyttöä. Tiedonhankinnan ja käytön osio käynnistettiin kysymällä käytettäviä tiedonlähteitä kolmesta vaihtoehdo sta
painettu dokumentti, sähköinen dokumentti, henkilö. Sähköistä dokumenttia käyttivät
kaikki (50), henkilöä lähes kaikki (47) ja painettua dokumenttia suuri enemmistö (43).
Annettaessa yksi vaihtoehto ylivoimaisesti tärkeimmäksi tiedonlähteeksi nousi sähköinen
dokumentti (41), seuraavana oli painettu dokumentti (5) ja vähiten vastauksia sai henkilö
(4). Myös kesän 2021 aineisto antoi samankaltaisia tuloksia: sähköinen dokumentti oli
selkeästi yleisin tehtävien suorittamisessa tarvittu tiedonlähde.

Myös eroja työyhteisön sisäisten ja ulkoisten lähteiden käytön suhteen pyrittiin
selvittämään. Sekä palautteesta että vastauksista myöhempiin, avoimiin kysymyksiin, tuli
ilmi että työyhteisö oltiin käsitetty syksyn 2020 kyselyssä usein eri tavoin: toisten
mielestä

työyhteisö

käsitti Oulun

kaupunginkirjaston

kokonaisuudessaan,

toisten

mielestä se oli oma osasto tai toimipiste. Kyselystä paljastuikin selkeä virhe – siinä olisi
ehdottomasti pitänyt määritellä työyhteisö. Kyselyn laatija ajatteli työyhteisöllä koko
Oulun kaupunginkirjastoa, mutta koska vastaajien tulkinnat vaihtelivat, täytyy vastausten
luotettavuuteen sisäisten ja ulkoisten lähteiden käytön suhteen suhtautua suurella
varauksella. Se mitä voidaan kuitenkin täydellä varmuudella todeta, on että internet oli
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lähteistä oleellisin: kaikki vastaajat käyttivät sitä. Myös intra, sisäinen dokumentti sekä
henkilö työyhteisössä olivat laajalti käytössä. (Taulukko 12.)

Taulukko 12. Mistä vastaaja hankkii tietoa (n=50).
Intranet

44

Työyhteisön sisäinen dokumentti

42

Henkilö työyhteisössä

46

Internet

50

Työyhteisön ulkopuolinen dokumentti

38

Henkilö työyhteisön ulkopuolella

23

Muu

4

Haastatteluissa ja tehtävän monimutkaisuus -lomakkeissa samaa ongelmaa ei ollut, koska
tiedonlähteet selvitettiin tarkasti, eivätkä tutkittavat joutuneet itse tekemään valintaa
sisäisten ja ulkoisten lähteiden välillä. Sisäisten ja ulkoisten lähteiden määritte ly
kuitenkin

sinänsä

kaupunginkirjasto,

aiheutti

pohdintaa:

OUTI-kirjastokimppa,

rajatako

sisäiseksi

tai kenties

Oulun

lähteeksi
kaupunki?

Oulun
Päädyin

kyselytutkimuksessanikin ajattelemaani Oulun kaupunginkirjastoon: näin ollen muun
muassa opettajat, kaupungin hallinnolliset työntekijät tai Oulun ulkopuolisten OUTIkirjastojen työntekijät luetaan ulkoisiksi lähteiksi.

Kysyttäessä kolmea tärkeintä lähdettä annetuista vaihtoehdoista, syksyn 2020 kyselyssä
tärkeimmiksi nousivat internet (39), henkilö työyhteisössä (37) sekä työyhteisön sisäinen
dokumentti (31). Myös intranet (23) sai paljon vastauksia, muiden vaihtoehtojen jäädessä
selkeästi alle kymmeneen vastaajaan. Pois lukien internet, pääosin tärkeimpiä olivat siis
sisäiset lähteet. Kesän 2021 aineisto oli hyvin samansuuntainen, joskaan tarkalleen samaa
kysymystä

ei kysytty,

vaan asia on päätelty

niin

tehtävien

suoritusten

kuin

haastatteluidenkin perusteella. Tärkeimmiksi nousivat internet, kirjastojärjestelmä sekä
intranet.
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4.1

Tehtävän monimutkaisuus

Tehtävän monimutkaisuutta lähestytään tässä tutkimuksessa subjektiivisesta eli koetusta
näkökulmasta. Tällöin tehtävän monimutkaisuus määrittyy niin tehtävän kuin suorittajan
perusteella

(Campbell

1988,

41;

Byström

1999,

41).

Tutkittavat

valits ivat

monimutkaisuuden oman kokemuksensa perusteella, mutta tätä myös peilattiin yleise llä
tasolla. Aiemmin on todettu, että subjektiivisella ja objektiivisella monimutkaisuude lla
on yhteys: mitä korkeampi subjektiivinen monimutkaisuus sitä korkeampi objektiivine n
monimutkaisuus (Byström 1999, 42). Tämä oli havaittavissa myös tässä tutkimukses sa :
siinä missä kilpailutus koettiin erittäin monimutkaiseksi, koettiin rutiininomaiset, helpot
asiakastiedonhaut erittäin yksinkertaiseksi tai yksinkertaiseksi.

Aiemman tutkimuksen perusteella tehtiin ennakko-olettamus, jonka mukaan tehtävien
monimutkaistuminen lisää tiedonlähteitä sekä tarvittavia tietotyyppejä (Byström 1999,
123). Sisäisten lähteiden merkityksen on havaittu vähenevän tehtävän monimutkaistuessa
(Byström & Järvelin 1995, 211; Saastamoinen 2012, 71). Henkilöiden käytön on todettu
kasvavan monimutkaistumisen myötä, ennen kaikkea asiantuntijoiden osalta (Byström &
Järvelin 1995, 210; Byström 1999, 122). Aiemman tutkimuksen (Saastamoinen 2012, 53)
perusteella

oletettiin

myös,

että hyvät

esitiedot

alentavat

monimutkaisuutta

ja

päinvastoin.

Syksyn 2020 kyselytutkimuksessa tehtävät koettiin monimutkaisuudeltaan enimmäksee n
keskitasoiksi, mitä ei voine pitää yllätyksenä, kun kysyttiin tehtävien keskimääräistä
monimutkaisuutta (Taulukko 13). Vastauksia tuli kaikkiin luokkiin, joskin ääripäihin vain
yhdet kuhunkin. Monimutkaisuus jaettiin viiteen vastausluokkaan mukaillen Byströmin
(1999, 43–44) viittä monimutkaisuuden tasoa. Kesän 2021 haastattelujen yhteydessä
täytettiin

yhteensä 20 tehtävän

monimutkaisuus

-lomaketta, eniten keskitasois ia

(Taulukko 13).
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Taulukko 13. Tehtävien koettu monimutkaisuus keskimäärin.
Erittäin yksinkertaisia

Yksinkertaisia

Keskitasoisia

Monimutkaisia

Erittäin monimutkaisia

Kysely 2020
(n=50)

1

7

28

13

1

Tehtävän
monimutkaisuus -lomakkeet 2021
(n=20)

3

4

8

3

2

Leckien ym. (1996, 180) mukaan eri työrooleilla ja -tehtävillä on suuri merkitys
tiedonhankinnan
työtehtävät.

prosessiin.

Kirjastossa

Syksyn 2020 kyselyssä

eri työnimikkeillä

selkeästi yleisimmäksi

painottuvat

erilaiset

työtehtäväksi

nousi

asiakaspalvelu (43), joka mainittiin informaatikkoja lukuun ottamatta kaikissa ryhmissä.
Seuraavana olivat kokoelmatyö (17), aineiston käsittely (15) sekä lukemisen edistämine n
(10). Eri nimikkeiden välillä voitiin havaita selkeitä eroja, joita voidaan tarkastella
taulukosta 14.

Taulukko 14. Työtehtävät työnimikkeittäin. Kysely 2020 (n=50).
Asiakaspalvel
u
Harjoittelija

x

Kirjastovirkailija

x

Erikoiskirjastovirkaili
ja

x

Kirjastonhoitaja

x

Informaatikko
Esihenkilö

Kokoelmaty
ö

Aineisto
n
käsittely

Lukemisen
edistämine
n

Kehittämisty
ö

x

x

x
x

x

x
x

x

x
x

x

x
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Ristiintaulukoimalla

monimutkaisuutta

eri

työnimikkeisiin

voitiin

nähdä,

että

erikoiskirjastovirkailijoiden, kirjastonhoitajien, informaatikoiden sekä esihenkilö ide n
osalta koettu monimutkaisuus painottui keskitasoon ja monimutkaiseen, kun taas
harjoittelijoiden ja kirjastovirkailijoiden osalta keskitasoon ja yksinkertaiseen, joskin
jälkimmäisillä oli myös monimutkaisia tehtäviä (Taulukko 15). Tämä heijastelee myös
yleisimpiä

työtehtäviä:

harjoittelijoilla

ja virkailijoilla

vastauksissa

korostuivat

asiakaspalvelun lisäksi aineiston käsittelyyn liittyvät tehtävät (virkailijoilla tosin myös
kokoelmatyö),

kirjastonhoitajilla

kokoelmatyö

ja

lukemisen

edistäminen,

ja

informaatikoilla sekä esihenkilöillä kehittämistehtävät (Taulukko 14).

Taulukko 15. Koettu monimutkaisuus työnimikkeittäin. Kysely 2020 (n=50).
Erittäin
yksinkertainen

Yksinkertainen

Keskitasoinen

x

x

x

x

x

Erikoiskirjastovirkailija

x

x

Kirjastonhoitaja

x

x

Informaatikko

x

x

Harjoittelija
Kirjastovirkailija

x

Erittäin
monimutkainen

Monimutkainen

Esihenkilö

x

x

Haastatteluissa ja tehtävän monimutkaisuus -lomakkeissa tämä sama suuntaus näkyi,
tosin pienin poikkeuksin (Taulukko 16). Erittäin yksinkertaisista tehtävistä keskitasoiseen
oli suorittanut kirjastovirkailijoiden ja kirjastonhoitajien

lisäksi informaatikko

ja

esihenkilö. Monimutkaiset tehtävät olivat kaikki kirjastonhoitajien suorittamia ja erittäin
monimutkaiset

informaatikoiden.

Tämä

ei

tietenkään

tarkoita

sitä,

etteikö

informaatikoilla olisi yksinkertaisia tehtäviä tai kirjastovirkailijoilla monimutkaisia. Se
kertoo kuitenkin siitä, että tietynlaisissa työrooleissa tietynlaiset tehtävät korostuvat.

Taulukko 16. Koettu monimutkaisuus työnimikkeittäin. Haastattelut 2021 (n=11).
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Erittäin
yksinkertainen

Yksinkertainen

Keskitasoinen

Kirjastovirkailija

x

x

x

Kirjastonhoitaja

x

Monimutkainen

x

Informaatikko

x

Esihenkilö

x

Erittäin
monimutkainen

x
x

Käyn seuraavaksi kaikki tehtävätyypit läpi omissa alaluvuissaan. Tehtäviä tuli jokaiseen
viiteen monimutkaisuuden tasoon, eniten keskitasoisiin (Taulukko 17). Tehtävän
suorittajia on taulukossa enemmän kuin haastateltavia, koska osalla suorituksia tuli
useampaan eri monimutkaisuuteen.

Jokaisesta tehtävätyypistä

on vähintään

yksi

esimerkkitehtävä, jolla pyrin havainnollistamaan kirjaston työtehtävien suorittamista,
niissä

tapahtuvaa

tiedonhankintaa,

sekä niiden

monimutkaisuutta.

Sekä tietysti

selvittämään tutkimuskysymystäni miten tehtävän koettu monimutkaisuus vaikuttaa
kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan?

Taulukko 17. Suoritetut tehtävät monimutkaisuuden mukaan. Tehtävän monimutkais uus
-lomakkeet 2021 (n=20).
Tehtävätyyppi

Tehtävän suorittajia

Tehtäviä

Erittäin yksinkertainen

2

3

Yksinkertainen

3

4

Keskitasoinen

7

8

Monimutkainen

2

3

Erittäin monimutkainen

2

2

Yhteensä

16

20

Esitietoja,

tehtävän

monimutkaisuutta

sekä itsearviota

selvitettiin

viisiportaise lla

itsearviolla. Taulukosta 18 nähdään tarkat ilmaukset kaikille. Tekstissä käytän sanallista
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ilmausta, eli esimerkiksi Tutkimushaastateltava X:n esitiedot olivat erinomaiset, hän koki
tehtävän erittäin yksinkertaiseksi ja arvioi suorittaneensa sen kiitettävästi. Tauluko issa
puolestaan

käytän numerointia,

koska olen laskenut

keskiarvoja

tarkentaakseni

analysointia.

Taulukko 18. Tutkimuksen arviointiasteikko.
Esitiedot

Monimutkaisuus

Itsearvio

1

välttävät

erittäin
yksinkertainen

välttävä

2

tyydyttävät

yksinkertainen

tyydyttävä

3

hyvät

keskitasoinen

hyvä

4

kiitettävät

monimutkainen

kiitettävä

5

erinomaiset

erittäin
monimutkainen

erinomainen

4.1.1

Erittäin yksinkertainen tehtävä

Erittäin yksinkertainen tehtävä voidaan Byströmiä (1999, 43–45) mukaillen määrite llä
etukäteen tarkasti – se on siis ainakin periaatteessa mahdollista automatisoida. Tässä
tutkimuksessa esiin nousi rutiininomaiset, toisteiset asiakastiedonhaut. Tyypillistä erittäin
yksinkertaisille

tehtäville

oli toisteisuus,

rutiininomaisuus

sekä vähäinen

tarve

tiedonlähteille ja tietotyypeille. Ne olivat myös erittäin nopeita suorittaa.

Erittäin

yksinkertaisia

tehtäviä

oli

kolme

kappaletta,

jotka

kaikki

olivat

asiakastiedonhakuja. Taulukosta 19 voidaan tarkastella, että tehtävien suorittajat arvioivat
esitietonsa korkeimmaksi mahdolliseksi. Lähteiden määrä vaihteli nollasta neljään,
tietotyypeistä tarvittiin tehtävätietoa. Tilannetekijöitä tai kontekstuaalisia ei erittäin
yksinkertaisia tehtäviä suorittaessa oltu erikseen havaittu. Toisaalta vaikkapa alla
olevassa esimerkkitehtävässä aikaa nimenomaan oli tehtävän suorittamiseen, joten sen
voi ajatella olleen yhtenä tilannetekijänä. Tosin näin ajatellen aika on tilannetek ijä
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jokaisessa työtehtävässä, siten että sitä joko on tai ei ole. Yksilöllisistä tekijöistä
mainittiin työkokemus, joka helpotti tehtävän suorittamista. Kunnianhimo oli korkea,
kuten se oli yhtä lukuun ottamatta kaikissa tutkimuksessa esiin tulleissa tehtävissä.
Itsearvio oli kiitettävä tai erinomainen. Tehtävät olivat erittäin nopeita suorittaa.

Taulukko 19. Erittäin yksinkertaiset tehtävät. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet 2021
(n=3).
Tehtävä

Esitiedot

Lähteet

Tietotyypit

Itsearvio

Kesto

asiakastiedonhaku

5

4

tehtävätieto

4

20 minuuttia

asiakastiedonhaku

5

1

tehtävätieto

5

2 minuuttia

asiakastiedonhaku

5

0

tehtävätieto

5

1 minuutti

Erittäin

yksinkertaisille

tehtäville

tyypillinen

rutiininomaisuus

tulee hyvin

ilmi

Tutkimushaastateltava 6:n suorittamasta asiakastiedonhausta. Asiakas oli kadottanut
lainaamansa aineiston, ja kysyi sähköpostitse mitä hänen tulee asialle tehdä. Kadonneen
aineiston korvaamiseen on kirjastossa omat käytänteet, joita Tutkimushaastateltava 6
kuvasi haastattelussa: ”...tehtävä on yksinkertainen ja tiedot on mulla ollu hyvät, että se
on semmoinen vakiorutiini mitä siihen vastataan...” (TH6)

Tehtävän suorittamisessa oli käytetty neljää lähdettä, joka oli suurin määrä erittäin
yksinkertaisissa

tehtävissä.

Kirjastojärjestelmästä

tarkastettiin

korvaushinta,

sähköpostista asiakkaan antamat tiedot, Googlesta haettiin tarvittava internet-sivusto ja
Antikka.net- internetsivustolta tarkistettiin korvattavan aineiston saatavuutta. Tilanne- tai
kontekstuaalisia tekijöitä ei erikseen havaittu. Yksilöllisistä ominaisuuksista esiin nousi
kokemus, joka helpotti tehtävän suorittamista. Itsearvio oli kiitettävä, kunnianhimo ei
ollut aivan korkeimmillaan, mutta sitä kuitenkin oli. TH6 kertoo: ”...halusin tehdä työni
hyvin ja saada asiakkaan tyytyväiseksi, että onko se nyt sitten huipputulos vai jotain,
mutta tuota siis haluan hoitaa asian hyvin.” (TH6)
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4.1.2

Yksinkertainen tehtävä

Yksinkertainen tehtävä on lähes kokonaan etukäteen määriteltävissä, mutta se voi vaatia
jonkin verran tapauskohtaista harkintaa (Byström 1999, 43–45). Tässä tutkimuksessa
yksinkertaisia tehtäviä yhdisti vähäinen tarve lähteille sekä tietotyypeille.

Yksinkertaisia

tehtäviä

oli

yhteensä

neljä

kappaletta.

Näistä

kaksi

oli

asiakastiedonhakuja, yksi laitteiston käyttöohjeisiin ja hinnastoon liittyvä selvitystyö, ja
yksi kokoelmanhoitoon liittyvä tehtävä. Esitiedot vaihtelivat tyydyttävistä kiitettäviin,
joista

yhden

kohdalla

tehtävälomakkeita
perusteluita

esitiedot

täyttäessä

kaikkiin

vaihtuivat

arvioitu

valintoihin,

haastattelun

alakanttiin.

ja esimerkiksi

Kysyin

aikana,

koska ne oli

kaikilta

haastatelluilta

Tutkimushaastateltava

2 toteaa:

”..varmaan ois voinu laittaa nelosen tai jopa vitosenkin.. ehkä mää oon vähän alakanttiin
laittanut.” Sekä esitietojen että varsinkin itsearvion jokseenkin kriittinen itsearviointi oli
yleisestikin ottaen tässä tutkimuksessa erittäin tyypillinen, toistuva asia.

Taulukosta 20 nähdään, että esitiedot vaihtelivat tyydyttävästä kiitettävään. Lähteiden
määrä vaihteli yhden ja viiden välillä. Tietotyypeistä tarvittiin ainoastaan tehtävätietoa.
Tilannetekijöistä

mainittiin

Kontekstuaalisista

tekijöistä

haasteelliseksi.

aika,

yksilöllisistä

mainittiin

intra,

ominaisuuksista

josta

tiedonhankinta

työkokemus.
oli

koettu

TH2 oli kysynyt työyhteisön käytössä olevan Microsoft Teamsin

keskustelukanavalta tietoa tehtävän suorittamiseen. Tiedonsaanti oli kuitenkin hidasta,
mikä hänen arvion mukaan oli Teamsille ominaista. ”Mikä on ehkä sitte niinku taas tämän
niinku Teams-viestinnän tämmönen ongelma, että...vastauksen vois saada nopeammin
kun kysyis joltain henkilöltä suoraan.” (TH2)

Itsearvio vaihteli tyydyttävästä kiitettävään, kunnianhimo oli korkea. Tehtävistä kaksi
suoritettiin minuuteissa, kun taas kahdessa muussa kesti päiviä tai viikkoja.

Taulukko 20. Yksinkertaiset tehtävät. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet 2021 (n=4).
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Tehtävä

Esitiedot

Lähteet

Tietotyypit

Itsearvio

Kesto

asiakastiedonhaku

4

1

tehtävätieto

4

3 minuuttia

laitteen
käyttöohjeet

4

2

tehtävätieto

2

3 viikkoa

kokoelmatyö

2

3

tehtävätieto

3

2,5
työpäivää

asiakastiedonhaku

4

5

tehtävätieto

4

1-2
minuuttia

Tutkimushaastateltava 3 oli saanut tehtäväkseen erotella tietyn kirjaston lasten- ja
nuortenkirjat omiksi erillisiksi kokoelmiksi. Hän oli arvioinut tehtävän yksinkertaiseks i,
mutta esitiedot olivat kuitenkin vain tyydyttävät. Syyksi osoittautui, että esitiedot olivat
alhaiset, koska tekijän kirjallisuudentuntemus kyseisten aineistojen kohdalta ei ollut
hänen omasta mielestään kovin hyvä. Tehtävä oli kuitenkin yksinkertainen, koska sen
suorittamiseen vaadittavat toimet olivat yksinkertaisia. Hän kuvaa: ”...se periaate että
miten se niinku tavallaan toimi sitte, että mää vaan niinku tarkistan sen niink u
asiasanoituksen ja muun, niin sehän on niinku tavallaan hyvin tämmönen, tavallaa n
yksoikonen työtehtävä...” (TH3)

Eli vaikka onkin tavallista, että esitiedot ja monimutkaisuus kulkevat käsi kädessä, niin
ei kuitenkaan tarvitse olla. Tehtävä voidaan kokea yksinkertaiseksi, vaikkei sitä etukäteen
tuntisikaan

kovin hyvin.

Tehtävän suorittamisessa

tarvittavat

toimet voivat olla

yksinkertaisia ja vähäisiä. Lähteitä tehtävässä oli kolme, joista kaksi oli ikään kuin saman
kolikon kaksi puolta: kirjastojärjestelmä Koha sekä sen asiakasliittymä Outi-Finna, josta
tosin ei löytynyt tarvittavaa tietoa. Syy tähän oli, että Outi-Finnan hakutulokset eivät
olleet riittävän tarkkoja, joten asia piti vielä varmentaa Kohasta. Kolmas lähde oli lähin
työtoveri.

”...jos yrittää niinku listata ja rajata, niin se [Outi-Finna] ei sillee ehkä oo

tarpeeksi tarkka kyseiseen työtehtävään.” (TH3)

Tilannetekijöitä ei erikseen oltu tunnistettu. Kontekstuaalisista tekijöistä mainittiin edellä
kuvattu Kohan ja Finnan suhde. Yksilöllisistä ominaisuuksista vaikutti työkokemus.
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Itsearvio

oli hyvä, kunnianhimo

oli varsin

korkea. ”Kyllä

mulla

varmaan oli

semmonen...ei nyt varmaan mikään semmonen elämää suurempi mutta kyllä mulla oli
[korkea kunnianhimo]...” (TH3)

4.1.3

Keskitasoinen tehtävä

Keskitasoinen tehtävä on melko strukturoitu,

mutta tapauskohtaista harkintaa on

kuitenkin jo paljon (Byström 1999, 43–45). Tässä tutkimuksessa keskitasoisten tehtävien
kohdalla alkoi selvästi tulemaan hajontaa tehtävien luonteen suhteen. Tähän toki vaikutti
osaltaan myös suoritettujen tehtävien määrä, joka oli korkein kaikista monimutkaisuude n
tasoista.

Lähteiden

määrä kasvoi ja niiden

tyyppi monimuotoistui

verrattaessa

yksinkertaisempiin tehtäviin. Muun muassa henkilölähteet tulivat mukaan selvemmin,
joskin näiden määrä oli yhä varsin vähäinen.

Keskitasoisia tehtäviä tutkimuksessa tuli kahdeksan kappaletta, kuudelta eri tutkittava lta.
Suoritetut tehtävät olivat varsin vaihtelevia: asiakastiedonhausta ohjeen kirjoittamisee n,
esittelymateriaalin

laatimisesta

primääriluettelointiin

ja sisällönkuvailuun.

Yleisin

tehtävä oli asiakastiedonhaku, joita oli yhteensä kolme kappaletta.

Esitiedot vaihtelivat tyydyttävistä kiitettäviin. Lähteiden määrä vaihteli kolmen ja
yhdentoista välillä. Tietotyypeistä hankittiin pääosin tehtävätietoa tai tehtäväaluetietoa,
mutta myös tehtävänratkaisutietoa tarvittiin kahdessa tehtävässä (Taulukko 21). Näistä
toisessa hankittiin jopa kaikkia kolmea tietotyyppiä. Tilannetekijöistä esiin nousi ajan
lisäksi lainsäädäntö. Yksilöllisistä tekijöistä esiin nousi työkokemus, koulutus sekä
yleisen kiinnostuneisuuden tuoma tietopääoma. Tutkimushaastateltava 10 kuvaa:
...se tietopääoma on sitä, et se on sitä jatkuvaa, koko elämän mittais ta
asioista kiinnostumista ja asian seuraamista ja tää on semmoinen asia jonka
mä huomaan et tää tulee mulla vapaa-ajalla tosi paljon vastaan myös, että
mää vaan luen semmosia artikkeleita koska ne mua kiinnostaa... (TH10)
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Kontekstuaalisia tekijöitä olivat tiedonhankinnan rajautuminen kirjaston kokoelmaan
sekä tiedonhaun hankaluus intrassa, joista jälkimmäinen nousi esiin useammassa
haastattelussa. Tutkimushaastateltava 6 kertoi, kuinka tiedon löytäminen nopeissa
asiakastilanteissa voi olla haasteellista, koska sisäistä tietoa on useassa eri paikassa.

...meillä on niin monessa paikkaa sitä [tietoa] ja just sitten siinä tilanteessa
kun oot asiakkaan kans..niin kun se hakuaika on siinä vähän semmoine n
rajallinen, että ei niinku hirveän kauan viiti ootattaa asiakasta sitten että ”no
ei, tuolta en löytänyt mutta oisko täältä” ja joskus on sillain että on selväs ti
muistikuva että siellä se oli jossain, niin silloin se löytyy helpommin, mutta
sitten kun on semmonen että missä näistä vai oliko kaikissa..niin saattaa olla
että ihan semmosta varmaa ei pysty sanomaan. (TH6)

Kunnianhimo oli edelleen korkea, ainoastaan yhdessä tehtävässä se oli hieman tavallista
matalampi. Tehtävien suorittamisen kesto vaihteli kymmenestä minuutista kymmenee n
tuntiin.

Taulukko 21. Keskitasoiset tehtävät. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet 2021 (n=8).
Tehtävä

Esitiedot

Lähteet

Tietotyypit

Itsearvio

Kesto

asiakastiedonhaku

5

4

tehtävätieto

4

1,5 tuntia
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ohjeen
kirjoittaminen

3

4

tehtävätieto,
tehtäväaluetieto,
tehtävänratkaisutieto

2

7 tuntia

asiakastiedonhaku

3

5

tehtävätieto

3

20
minuuttia

esittelymateriaalin
laatiminen

4

11

tehtävätieto,
tehtävänratkaisutieto

4

6 tuntia

primääriluettelointi
ja sisällönkuvailu

4

9

tehtävätieto,
tehtäväaluetieto

5

40
minuuttia

virtuaalisovellukseen
tutustuminen

2

4

tehtävätieto

4

10 tuntia

digiopastaminen

5

6

tehtävätieto

5

1 tunti

asiakastiedonhaku

2

3

tehtäväaluetieto

2

10
minuuttia

Tutkimushaastateltava 1 oli saanut tehtäväkseen hankkia asiakkaalle tietoa useasta
klassisen musiikin teoksesta. Kyseessä oli nimenomaan teoksista löydettävä tieto, hän ei
siis halunnut teoksia kuunneltavaksi tai niiden nuotteja soitettavaksi. Tämä lisäsi selkeästi
tehtävän monimutkaisuutta. Toisaalta kyseessä oli vakioasiakas, joka osaltaan vaikutti
esitietoihin, jotka oli TH1 oli arvioinut erinomaisiksi eli korkeimmaksi mahdolliseks i.
Esitietoihin vaikutti TH1:n oman asiantuntemuksen lisäksi se, että kyseessä oli
vakioasiakas. Tämä helpotti tehtävän määrittämistä, koska TH1 tiesi heti mitä kannattaa
hakea ja mitä ei.

Ja tässä oli vielä semmonen homma, että mää hain nimenomaan semmoista
mitä meidän kokoelmasta löytyy. Koska me tiedetään että se osaa googla ta
ite ja hakea niistä internetin lähteistä, niin meidän ei tässä tilanteessa
kannatta tarjota sille mitään semmoista että ”no tässä on linkki tänne
Wikipediaan tai johonkin muualle”.. niin tää oli semmonen että mulla oli
niinku rajattu hiekkalaatikko tässä mistä lähteä hakemaan. (TH1)
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Tarvittu tieto oli hyvin spesifiä. Tyypillisesti tällaista voi olla musiikkiaineiston kohdalla
esimerkiksi tarkka tieto siitä milloin ja missä kyseinen teos on äänitetty, tai mikä on
inspiroinut säveltäjää teoksen syntyhetkellä. Tieto on luonteeltaan usein sellaista, ettei
sitä löydä mistään muualta.

Aika usein on sillä tavalla että se ei oo semmosta samanlaista tietoa mikä löytyy
netistä, että sieltä voi hakea niistä säveltäjistä ehkä sen että ”joo se eli vaikka
silloin teoksen tekoaikana vaikka Pariisissa” ja näin, mutta sieltä ei sitten
välttämättä löydy sitte sitä että ”okei se työsti sitä sitten vaikka jossain paikassa
X nimenomaan ja se inspiroi sitä.” Mikä löytyy sitten ehkä sitten jostain niistä
meidän levyn tekstiliitteistä. (TH1)

Tilannetekijöistä mainittiin aika, jota ei voinut käyttää rajattomasti koska kyseessä oli
asiakastiedonhaku. Lisäksi tiedonhakua rajoitti se, että se kohdistui tiukasti omaan
aineistoon. Tämä johtui asiakkaan tarpeista.

No tietenkin se, että se rajautui vaan siihen meidän aineistoon. Tavallaa n
ois voinut tarjota enemmänkin asiakkaalle, mutta sitten se ei ois ollut
toisaalta järkevää, koska me tiedettiin, tai mää tiesin että se osaa ite kyllä
hakea ne nettiaineistot sieltä... (TH1)

Itsearvio oli kiitettävä, kunnianhimo korkea. Kunnianhimo oli TH1:lla normaalistik in
korkea, mutta tehtävän monimutkaistuminen yleisestikin nosti sitä entisestään. ”Oli aika
iso kunnianhimo mulla..Mutta näissä on kiva haastaa itseään tosiaan, kun niink u mää
sanoin et mulla on näihin tiedonhakujuttuihin aika iso kunnianhimo.” (TH1)

Toisena esimerkkitapauksena on ohjeistuksen laatiminen. Tutkimushaastateltava 5 oli
saanut tehtäväkseen kirjoittaa uutta ohjeistusta kirjaston henkilökunnalle. Esitiedot olivat
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hyvät. Niitä paransi se, että TH5 oli kirjoittanut aiemmin saman tyyppisiä ohjeistuks ia.
Laskua taas toi juuri kyseiseen aiheeseen liittyvän tiedon puute.

Tehtävä oli vahvasti lainsäädännön

ohjaamaa: koko alkuperäinen tarve uudelle

ohjeistukselle johtui EU:n yleisestä tietosuoja-asetuksesta, josta yleisesti käytetään
lyhennystä GDPR (General Data Protection Regulation) (Tietosuojavaltuutetun toimisto
2022). Kirjastossa käsitellään asiakkaiden henkilötietoja, ja niihin liittyen oli saatava
ohjeistusta ajan tasalle.

Tehtävään

liittyi varsin paljon tiedonhankintaa:

TH5 tarvitsi spesifiä,

tiettyihin

järjestelmiin liittyvää tietoa. Lisäksi monia asioita piti tarkistaa monesta eri paikasta.

...vilkaisin kuitenkin varalta onko tietosuojavaltuutetun ohjeistukset muuttunut
tän suhteen..sitten toimittajien manuaaleja ja vanhoja sähköpostiviestittelyjä ja
ennen kaikkea sitten työkavereitten eli kirjaston työntekijöitten,

jotka on

järjestelmien pääkäyttäjiä, niin niitä haastattelemalla sitten tietoa siitä että mitä
henkilötietoa siellä järjestelmissä kulkee ja mitkä on säilytysajat ja mitä he niillä
nykyään tekee... (TH5)

Monimutkaisuutta tehtävään siis toi se, että asioita piti etsiä ja tarkistaa varsin useasta eri
paikasta. Madaltavana tekijänä puolestaan oli se, että kyseinen ohjeistus oli tulossa
kirjaston sisäiseen käyttöön, joten siinä ei tarvinnut huomioida muita toimijoita.
...tehään niinkö meidän sisäiseen omaan käyttöön..niin ei tarvinut nytten kauheasti
ottaa huomioon..muita

toimijoita..ja sillä

tavalla meidän ei tarvi ajatella

esimerkiksi, että täysin maallikkojen täytyis ymmärtää sitä käytettyä kieltä, eli voi
olla niinku kirjastoslangia... (TH5)

Ohjeistuksen kirjoittaminen avasi lisää uusia työtehtäviä, kun TH5 havaitsi kehitettävää
monissa muissakin tietosuoja-asetukseen liittyvissä asioissa. Tämä oli myös hyvin
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tyypillistä TH5:n työlle yleensäkin: ”On tosi tyypillistä että..sit se pulla laajenee vähän
joka suuntaan...” (TH5)

Tilannetekijöitä olivat koko tehtävää vahvasti ohjannut lainsäädäntö sekä aika. Itsearvio
oli tyydyttävä, ja kunnianhimo oli varsin matala: ”...kunnianhimo ei ollu kauheen,
kauheen suuri tällä kertaa...tää täyttää sen muodollisen tarpeen mitä...tälle dokumentille
asetetaan.” (TH5)

Työllä ei ollut ollut suurta aikapainetta, jonka vuoksi se oli tehtäviä priorisoidessa ”jäänyt
roikkumaan”. TH5 oli varsin kriittinen omaa tekemistään kohtaan. Tämä tuntui oleva n
yleisestikin jokseenkin tavanomaista. ”...olen kohtuullisen kriittinen omaa työtäni
kohtaan ja kyllä mää paljon parempaankin pystyisin sitten jos on pakko, mutta tässä
kohtaa ei oo pakko, et tää riittää kyllä.” (TH5)

Molemmat

esimerkkitapaukset

olivat

sellaisia,

jotka olivat

hyvin

korostuneesti

keskitasoisia nimenomaan koetun monimutkaisuuden näkökulmasta. Molemmat olivat
varsin kokeneita työntekijöitä,
työtehtäviä

aiemminkin

ja molemmat olivat tehneet hyvin samankalta is ia

varsin

paljon.

Objektiivisesti

tarkasteltuna,

perustuen

tehtäväkuvauksiin ja kirjoittajan omaan työkokemukseen, voisi molemmat tehtävät
arvioida monimutkaisiksi. Haastattelussa TH1 toteaa: ”...kyllä siis ehottomasti on
kokemuksella niinku vaikutusta siihen että ei tuntunu niin monimutkaiselta, vaan että heti
oli ns. ”selvät sävelet”.” (TH1)

Tämän tutkimuksen näkökulma on kuitenkin nimenomaan koettu monimutkaisuus, joten
molemmat tehtävät kuuluvat siis keskitasoisiin. Asia on kuitenkin hyvä tiedostaa ja
huomioida aineistoa analysoidessa.
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4.1.4

Monimutkainen tehtävä

Monimutkaisessa

tehtävässä

tehtävätyyppi

ja tuloksen

rakenne ovat etukäteen

määriteltävissä, mutta tarvittava tieto ja tehtävän suorittamistapa eivät ole aloitettaessa
tiedossa. Niinpä kyseistä tilannetta ei voikaan etukäteen määritellä kovin tarkasti
kokonaisuudessaan. (Byström 1999, 43–45, Haasio ym. 2019, 117–118.)

Monimutkaisia tehtäviä oli yhteensä kolme kappaletta, kahdella eri tutkittavalla. Näistä
kaksi oli asiakastiedonhakuja, yksi primääriluettelointia ja sisällönkuvailua sisältänyt
tehtävä (Taulukko

22). Esitiedot vaihtelivat tyydyttävästä erinomaiseen.

Lähteitä

käytettiin kolmesta seitsemään. Huomionarvoista oli, että henkilöitä ei käytetty lähteinä
näissä tehtävissä lainkaan. Tämä johtunee tehtävien luonteesta: sisällönkuvailussa
henkilölähteet

ovat

harvinaisia,

niitä

tarvitaan

lähinnä

vaikeissa

tai

erittäin

monimutkaisissa tehtävissä. Esimerkiksi jos ei osaa jotain kieltä, saatetaan tarvita apua
kieltä osaavalta henkilöltä. Tutkimushaastateltava 8:lla tällainen tilanne oli tullut
aiemmin vastaan: ”Mutta tossa on jotenkin ihan hauska esimerkki kyllä ku meille
tuli...kielinen kirja, ja raavittiin päätämme [nimi] kans siinä aikamme ja todettiin että no,
meillä on…kielen taitoinen kollega, että lähetetäänpä näytille...” (TH8)

Musiikkitiedonhaussa puolestaan henkilöitä käytettiin siinä mielessä, että heitä pyydettiin
tarkistamaan onko tehtävän suorittajan löytämä nuotti oikea. Toisaalta, koska he eivät itse
tarjonneet kyseisiä nuotteja vaan toimivat ikään kuin välikätenä, heitä ei lasketa tässä
tapauksessa tiedonlähteiksi vaan ennemminkin tiedonvälittäjiksi.

Tietotyypeistä

tarvittiin

kahta suoritettua

tehtävää

kohden.

Kaikissa

hankittiin

tehtävätietoa, jonka lisäksi joko tehtäväalue- tai tehtävänratkaisutietoa. Kunnianhimo oli
yhä korkea, kuten myös itsearvio. Tilannetekijöistä mainittiin aika, jota tarvitsee
monimutkaisen tehtävän suorittamiseen. Yksilöllisistä tekijöistä esiin nousi työkokemus,
harrastuneisuus sekä yleissivistys.
tiedonhakujärjestelmissä.

Kontekstuaalisista tekijöistä mainittiin

Tutkimushaastateltava

11 mainitsi

esimerkiksi

puutteet
Frank-

monihaun, jonka hakuominaisuuksissa oli puutteita. Lisäksi mainittiin kirjastojärjeste lmä
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Kohan hitaus sekä Finnan epätarkkuus. Kestot vaihtelivat tunnista reiluun kymmenee n
tuntiin.

Taulukko 22. Monimutkaiset tehtävät. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet 2021 (n=3).
Tehtävä

Esitiedot

Lähteet

Tietotyypit

Itsearvio

Kesto

primääriluettelointi
ja sisällönkuvailu

5

7

tehtävätieto,
tehtäväaluetieto

4

70
minuuttia

asiakastiedonhaku

2

6

tehtävätieto,
4
tehtävänratkaisutieto

10-12
tuntia

asiakastiedonhaku

3

3

tehtävätieto,
4
tehtävänratkaisutieto

1 tunti

Molemmat asiakastiedonhaut kohdistuivat musiikkiaineistoon. Tutkimushaastateltava 11
oli saanut tehtäväkseen hankkia nuotit 20 kappaleeseen. Nuottien piti olla tietyssä
sävellajissa, ja osassa oli vaatimuksena myös, että sen piti olla tietyn esittäjän versio.
Kyseessä oli tyypillinen, monimutkainen asiakastiedonhaku.

...kun ihminen tulee ja sillä on 1–20 biisiä haettavana, niin tuota et se saattaa
kuulostaa helpolta tehtävältä noin äkkiseltään, mutta sitten asiakkaan antamista
esitiedoista ja sitten niin vaatimuksista riippuen, niistä saattaa tulla todella pitkiä
ja laveita hakuja sitten. (TH11)

Asiakkailla saattaa olla myös erittäin tarkkoja toiveita siitä millainen nuotin pitää olla, ja
toisaalta millainen se ei saa olla. Tässä tapauksessa monimutkaisuutta lisäsi muun muassa
vaatimus tietystä sävellajista ja toisaalta se, ettei ihan mikä tahansa nuotti kelvannut :
”...lisäongelman toi se, että hän halusi ne kappaleet tietyssä sävellajissa.. ja sitten hänelle
ei kelvannu nuo Suuren toivelaulukirjan versiot, koska niitä on yksinkertaistettu.. ”
(TH11)
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Kevyen musiikin nuottien luettelointitiedoissa ei kerrota kappaleiden sävellajeja, vaan ne
pitää aina tarkastaa itse. Tämä puolestaan vaatii sen, että osaa asian tarkistaa itse nuotista,
mikä ei missään nimessä ole itsestäänselvyys kirjastoalalla.

...joutu tosiaan etsiskelemään varastojen nurkista ja vähän joka puolelta niitä
nuotteja, ja sitten lähettämään sähköposteja ja soittamaan eri kirjastoihin, että
onko heillä se nuotti siellä..ja sitten piti vaan pitää peukut pystyssä...että siellä
toisessa päässä luuria on ihminen joka osaa kattoa nuotista sävellajin. (TH11)

Eli ensin piti etsiä onko kyseiseen kappaleeseen ylipäänsä olemassa nuottia. Seuraavaksi
piti etsiä, että onko sitä saatavana ja missä kirjastossa se on. Lopuksi piti vielä selvittää,
että onko se oikeassa sävellajissa.

Esitiedoiksi Tutkimushaastateltava 11 oli laittanut tyydyttävät. Tämä johtui kahdesta
syystä: yhtäältä asiakkaan antamissa tiedoissa oli virheitä.

...asiakas oli laittanu tohon lappuun että biisin nimi ois ”Unelma onnesta”, mutta
sit se olikin ”Mulle unelman onnesta annoit” olikin sit se oikee biisin nimi. Että
semmoiset sitten vie harhapoluille ja siinä tuhraantuu sitten aikaa ku rupee
selvittään että niin että ei se ollukkaan, mutta onneksi hänellä oli sitten siinä
listassa että kenen esittämä biisi se oli, niin sitten löyty sen artistin levyltä sitten
sai haisteltua sen, että oiskohan se kuitenkin tämä biisi, ja sitten se oli.(TH11.)

Toisaalta myös omassa musiikin tuntemuksessa oli juuri kyseisestä alueesta puutteita.
”Ja toisaalta sitten sekin, että mäkään en ihan kauheesti tuota kotimaista iskelmämusiikk ia
tunne sillai, että mää oisin tienny heti että ”joo tuo on tuo ja tuo biisi”...” (TH11)

Lähteitä oli yhteensä kuusi kappaletta. Kyseessä oli niin sanottu hidas asiakastiedonhak u,
eli tehtävää suoritettiin useana päivänä, yhteensä noin 10–12 tunnin ajan. Itsearviona oli
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kiitettävä,

koska ”ainakin asiakas kertoi olevansa tyytyväinen,

vaikkei kaikkia

haluamiaan saanutkaan”. Toisaalta se, ettei kaikkia nuotteja löytynyt vaikutti siten
alentavasti, ettei TH11 antanut itselleen erinomaista arviota. Kunnianhimo oli korkea, ja
jälleen se oli sitä yleisestikin tehtäviä suorittaessa : ”Mut tota, mun mielestä sitä
[kunnianhimoa] tarvitaan. Ihan ehdottomasti. Että jos vaan ajattelee että ”no pöh, tää on
vaan työtä, ja jos en löydä niin en löydä”...niin se on hankala asenne...” (TH11)

Toisena

esimerkkinä

luettelointia

ja

sisällönkuvailua

sisältänyt

tehtävä.

Tutkimushaastateltava 8 oli saanut tehtäväkseen kuvailla lautapelin. Esitiedot olivat
erinomaiset, joka oli varsin yllättävää monimutkaisessa tehtävässä.

Monimutkaisuutta tehtävälle toi se, että lautapeli oli kuvailta va alusta loppuun itse. Osa
kirjaston aineistosta tulee valmiiksi kuvailtuna, ja osa on kuvailtu jossain toisessa
kirjastossa. Tässä tapauksessa kyseessä oli kuitenkin peli, jota ei oltu kuvailtu missään.

...ei saanu tosiaan mistään valmiiksi vaan se piti ruveta tekemään alusta
saakka, että siinä joutu vähän enemmän mutkittelemaan ja miettimään ite
kaikki noi asiasanat ja muut. Ja sit tää oli sillä lailla uus peli, että emmää
ollu sitä tota missään nähny aikaisemmin, niin siksi se oli keskimääräistä
monimutkaisempi tehtävä..Kun siihen ei saanut sitä valmista tukea oikein
mistään, että joutu, piti rakentaa alusta saakka. (TH8)

Tehtävä piti siis rakentaa itse alusta saakka. Tehtävän suorittamista kuitenkin helpotti se,
että TH8 tiesi heti, mistä löytää tarvitsemansa tiedot. Tässä auttoi sekä harrastuneis uus
että työkokemus.

Tässäkin on sitten se, että tuota kun enemmän tekee ja tuntee aineiston niin
tietää tollaset sivustot, mutta jos on sisällönkuvailija joka ei harrasta
lautapelejä niin ei se osais mennä tuolta BoardGameGeekistä etsimään niitä
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tietoja, niin silloin se on niinku jo heti todella paljon monimutkaisemmaks i
muuttunut tuo tekeminen.. että jos on tiedossa ne tiedonlähteet niin tuota se
nopeuttaa sitä aivan valtavasti ja, niin no, nostaa myöskin lopputulokse n
laatua. (TH8)

Lähteitä joista tietoa etsittiin oli varsin paljon, yhteensä seitsemän kappaletta. Näistä
viidestä löytyi tehtävää hyödyttänyttä tietoa. Suuri osa lähteistä oli sellaisia, jotka tulee
käydä läpi tämän tyyppisissä tehtävissä useimmiten. Tietotyypeistä tarvittiin tehtävätietoa
sekä

tehtäväaluetietoa,

kuten

myös

toisessa,

keskitasoiseksi

arvioid ussa

sisällönkuvailutehtävästä. Ylipäänsä tehtävän suorittamisen prosessi oli samankaltaine n,
kuin sen yleensäkin on, varsinkin samanlaista aineistoa kuvailtaessa. ”Tää toistuu, siinä
on täysin samantasoinen se prosessi mikä tahansa peli [on kyseessä]...” (TH8)

Tilannetekijöistä mainittiin jälleen aika. TH8 totesi, että varsinkin monimutkaiste n
tehtävien kohdalla ylipäänsä se, että tarttuu niihin vaatii aikaa. ”No kyllä se nyt aika siinä
mielessä vaikuttaa että tuota toi oli niitä tehtäviä mihin mää ylipäänsä tartun vasta, kun
mää tiedän että mää ehin sen tehä saman päivän aikana loppuun...” (TH8)

Itsearvio oli kiitettävä, kunniahimo oli varsin korkea. Itsearviota laski se, että vaikkakin
lopputulos olikin TH8:n mielestä hyvä, hän olisi voinut tehdä sen nopeampaakin, jolloin
tehtävä olisi ollut erinomaisesti suoritettu. Kunnianhimo oli jälleen kerran korkea tämän
kyseisen tehtävän lisäksi yleisemminkin: ”...se mihin itse tartut niin teet sen niin hyvin
kuin osaat, että se on tavallaan se kunnianhimo täytyykin olla siinä.” (TH8)
4.1.5

Erittäin monimutkainen tehtävä

Erittäin monimutkainen tehtävä on odottamaton, uusi ja strukturoimaton.

Niinpä

tehtävään liittyviä osa-alueita ei voida määritellä ennalta (Byström 1999, 43–45).
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Tässä tutkimuksessa erittäin monimutkaisia tehtäviä oli yhteensä kaksi kappaletta: toinen
oli kilpailutuksen valmistelu ja toinen täysin uudenlaiseen toimintatapaan perehtymine n
ja sen tuominen kirjastoon.

Esitiedot olivat molemmissa tyydyttävät. Lähteitä oltiin käytetty varsin runsaasti, vaikka
molemmat tehtävät olivat vasta alkuvaiheessa. Toisessa tehtävässä tarvittiin kahta
tietotyyppiä, toisessa kaikkia kolmea. Tilannetekijöistä mainittiin aika ja käytettävissä
olevat resurssit. Yksilöllisistä tekijöistä mainittiin työkokemus, kontekstuaalisia tekijöitä
ei noussut esiin. Itsearviot olivat hyvä ja kiitettävä. Molemmat tehtävät olivat erittäin
pitkäkestoisia. (Taulukko 23).

Taulukko 23. Erittäin monimutkaiset tehtävät. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet
2021 (n=2).
Tehtävä

Esitiedot

Lähteet

Tietotyypit

Itsearvio

Kesto

uusi
toimintatapa

2

7

tehtävätieto,
tehtävänratkaisutieto

4

4 tuntia
(tähän
mennessä)

kilpailutuksen
valmistelu

2

7

tehtävätieto,
tehtäväaluetieto,
tehtävänratkaisutieto

3

ei tarkkaa
arviota, mutta
kokonaiskesto
kuukausia

Uudenlaisen toimintatavan tehtävässä lähteiden määrä oli varsin suuri (7), vaikka tehtävä
oli vasta alkutekijöissään.

Tässä vaiheessa aiheeseen oltiin vasta tehty alustava

perehtyminen, ja sekin oli arviolta vasta 60-prosenttisesti valmis. Perehtymisessä piti
kartoittaa onko vastaavaa toimintaa ollut aiemmin muissa kirjastoissa, niin Suomessa
kuin kansainvälisestikin. Tai kuten Tutkimushaastatelta va 7 asian ilmaisee: ”...mun pitää
lähteä selvittämään mistä tässä on kyse. Ja sit mä lähin selvittään sitä, että mitä niink u
esimerkiksi ulkomaiset kirjastot, että onko niillä sitä tarjontaa, ja mitä se niinku voi
tarkoittaa kirjaston näkökulmasta.” (TH7)
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Tietotyypeistä

tarvittiin

tehtävätietoa

ja tehtävänratkaisutietoa.

Ennen

kaikkea

tehtävänratkaisutietoa tuli hankkia paljon, koska kyseessä oli täysin uudenla ise n
toimintatavan omaksuminen. Niinpä tuli selvittää, että mikä oikeastaan ollaan edes
tekemässä. ”...oon yrittäny siis perehtyä että mitä se ylipäätään tarkoittaa...” (TH7)

Tietoa oli tarjolla niukasti ja sitä oli vaikea löytää.

Niinpä tutkittava

joutui

”harhailemaan” erinäisillä internet-sivustoilla löytääkseen edes jotain. ”...tieto on
hajallaan siellä sun täällä ja ei löydy niinku Suomen kirjastoista ainakaan verkosta tietoa.”
(TH7)

Tiedonhaku ketjuuntui: yksi lähde johti toiseen, joka saattoi johtaa vielä kolmanteen.
Lopulta sinnikkyys myös palkittiin: ”Mutta sitten mää löysin jonku, just jonku kirjaston
blogin missä oli taas muita linkkejä, niin sieltä mä lähin sitten eteneen vähän eteenpäin. ”
(TH7)

Toistaiseksi henkilölähteitä oli käytetty vasta kahta, mutta arvio oli, että niiden merkitys
tulee korostumaan tehtävän edetessä. Syy, miksi henkilöitä ei toistaiseksi ollut käytetty
juurikaan, aukeaa TH7:n suulla: ”...mulla ei ole tietoa että missä kirjastossa meillä
[Suomessa] ois käytetty, että voisin kysyä lisätietoa.” (TH7)

Kun tätä peilattiin monimutkaisiin tehtäviin yleensä, arvioi TH7, että tämä toistuu
yleensäkin. Lähteiden määrä lisääntyy, jonka lisäksi henkilölähteiden tärkeys korostuu.

...mitä monimutkaisempi juttu, niin kyllä mä huomaan että sitä enemmän
mä käytän niinku tiedonlähteitä.. monimutkaisuudessa just sit tulee ehkä
just ne henkilölähteet tulee niinku semmosessa helposti sitten niinku tueksi
siihen.. sitä semmosta asioiden pallottelua ja vuoropuhelua, se lisääntyy
mitä monimutkaisempi homma on. (TH7)

65

Tilannetekijöistä esiin nousi jälleen aika, sekä ylipäätään

resurssit. Uudenla ise n

toiminnan omaksuminen vaatii näitä molempia, mutta koska kyseessä oli kuitenkin vain
yksi työtehtävä muiden joukossa, ei kumpaakaan voi käyttää rajattomasti. ”...tää on vaan
yks sivujuonne mun työssäni, että pitää yrittää sit niinku selviytyä kuitenkin kaikesta
muustakin.” (TH7)

Itsearvio tehtävästä oli kiitettävä. Kunnianhimo tehtävän suorittamiseen oli korkea, kuten
se on yleisestikin ottaen TH7:lla. Monimutkaisuus kuitenkin lisäsi kunnianhimoa vielä
piirun verran: ”...kyllä mun kunnianhimo on varmaan aika tapissa tän kans...” (TH7)

Yleisemmin peilaten monimutkaisuus toi työhön myös mielekkyyttä sekä paransi
tehtävän suorittamista. Itsearvio tehtävästä oli kiitettävä. ”No mää henkilökohtaises ti
ehkä koen, että mitä monimutkaisempi niin sitä paremmin mä suoriudun..Se on mulle
itelle kyllä semmonen työn mielekkyyteenkin liittyvä asia. Et tykkään kaikesta
monimutkaisesta.” (TH7)

Tutkimushaastateltava 10 oli saanut tehtäväkseen kilpailutuksen valmistelun. Esitiedot
olivat tyydyttävät. Kyseessä ei ollut TH10:n ensimmäinen kilpailutus, mutta juuri tästä
kyseisestä kilpailutuksesta hän ei kokenut tietävänsä etukäteen juurikaan. Hän myös
totesi, että mitä enemmän niistä tietää sitä vähemmän niistä tietää.

TH10 ei kokenut tehtävää vaikeaksi, mutta hän koki sen erittäin monimutkaiseksi, koska
kilpailutuksissa täytyy huomioida niin monta eri seikkaa. Tietoa täytyy myös hankkia
useasta eri paikasta, mikä lisää osaltaan monimutkaisuutta. ”...se ei oo vaikee, mutta se
on todella monimutkainen kun siihen liittyy niin paljon ja monenlaista asiaa jotka pitää
huomioida. Ja mä oon ettinyt siihen tietoa tosi monesta paikasta.” (TH10)

Tehtävässä oli tähän mennessä tarvittu yhteensä seitsemää tiedonlähdettä. TH10 jakoi
käyttämänsä lähteet karkeasti ottaen kahteen: verkkoon ja ihmisiin. Molemmista tarvittiin
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varsin monenlaista tietoa. Verkkoon lasketaan tässä tapauksessa niin ulkoinen kuin
sisäinenkin verkko, joita molempia tarvittiin. ”Verkossa on tosi monenlaisia, ihan
hankintalaista, sopimuksen hallinnasta.. ja sitten toki meidän oma Akkuna eli intra on
semmoinen tosi iso apu jossa on todella hyvin hankinta-asioita.” (TH10)

Henkilöitä oli ehditty käyttää tässä vaiheessa kolmea. Henkilöiltä tarvittiin ennen muuta
asiantuntemusta. ”..ihmisinä taas on työkaverit ja se työryhmä, jossa tätä asiaa tehdään,
mutta myös kollegat valtakunnallisesti..

Sit meidän..kaupungin hankintaosaamista

on..niin heiltä.” (TH10)

Tietotyypeistä tehtävän suorittamisessa tarvittiin kaikkea kolmea. Erityisesti lakitietoa
tuli hankkia paljon, koska kilpailutuksessa

täytyy

huomioida

monta eri lakia.

Tehtävätietoa oli ”täsmätieto tiettyihin juttuihin”, tehtävänratkaisutietoa puolestaan yllä
mainittu hankintaosaaminen, jota hankittiin kaupungin asiantuntijalta.

Tietoa on myös hankittu aiemmalla työuralla, esimerkiksi koulutuksien kautta. TH10
toteaakin, että vaikkei jotain tiettyä tietoa enää juuri kyseisen tehtävän suorittamisee n
olekaan tarvinnut hankkia, on se kuitenkin oleellista tehtävän suorittamisen kannalta.
Tällainen tieto korostuu erityisesti monimutkaisissa tehtävissä.

...hankintaan liittyviä koulutuksia, en nyt juuri nyt, niinku just tähän, mutta
siis tavallaan jos mä aattelen että mistä mä etsin tietoa, niin se on tavallaa n
sitä tietopääomaa mitä mä oon kasvattanut että mä pystyn tekemään
tämmösiä asioita. (TH10)
Tilannetekijöistä

kilpailutuksen

valmistelussa

korostui

erityisesti

lainsäädä ntö.

Lainsäädäntöä oli laajasti ja monenlaista. ”...hankintalakihan määrittelee tietysti sen
laajan viitekehyksen...myös laki digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta...ja sitten
myös tietosuojalaki... (TH10)
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Myös toinen yleinen tilannetekijä, eli aika oli vaikuttamassa tässä tehtävässä. Kuten myös
peilatessa yleisestikin.

Aika on semmonen, että näähän on aina nää tehtävät toki määritelty sillee
niinku etukäteen, et milloin tän pitäis olla valmis, niin se on tietysti luo
niinkö semmoset raamit sille että minkälaisessa ajassa tää tehtävä pitää
saada valmiiksi. Jos puhutaan nyt tästä kilpailutus-asiasta, niin näissähän on
aina, niinku tavallaan sillon ku sitä aletaan valmistelemaan, niin silloin jo
tiedetään että tämä ei oo tämmönen päivän homma vaan ne on pitemmä n
kaaren hommia... (TH10)

Monimutkaisuuden vaikutuksia kysyttiin kaikilta myös yleisellä tasolla. TH10 kiteytt ää
erittäin

hyvin,

miten

hänen

mielestään

monimutkaisuus

vaikuttaa

työtehtävie n

suorittamiseen yleensä. Lähteiden määrä lisääntyy ja niiden käyttö vaihtelee tehtävän eri
vaiheissa. Lisäksi tietoa pitää myös hankkia useassa eri suorittamisen vaiheessa.

...silloin ku tehtävä on monimutkainen niin silloin asioita hakee useammasta
lähteestä, ja tavallaan se tiedonhankinta tämmöisessä monimutkaisessa
tehtävässä, niin se ei koskaan voi olla semmoista että ”okei, aluksi hankin
tiedon ja sitten niinku lähen tekemään tehtävän” vaan se tiedonhank inta
menee siinä niinku tavallaan koko ajan rinnalla ja syventyy ja täsmentyy
tiettyihin asioihin, ja vaihtelee tosi paljon just ne lähteet, et mistä lähteistä
milloinkin sitten niinkun sitä tietoa hankkii sen tehtävän kuluessa. (TH10)

Tehtävä oli vasta alkuvaiheessa, arviolta 10-prosenttisesti oli tehty. Arvio kuitenkin oli,
että uusia lähteitä ei välttämättä juurikaan enää tehtävän edetessä tule, koska tieto
ennemminkin syventyy ja jäsentyy. Täyttä varmuutta tästä ei tietenkään ole.
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...koen että todennäköisesti

ihan

hirveästi

uusia

lähteitä

ei tähän

todennäköisesti tarvita, että nyt tarvitaan vaan sitä että laitetaan asioita ylös
ja tavallaan ravistellaan omia, kukin omia aivojamme työryhmässä, että
saadaan asiat sitten etenemään. Mutta tää on tosiaan monimutkainen asia
niin se väistämättä vie aikaa. (TH10)

Itsearvio oli hyvä. Tätä TH10 perusteli tehtävän keskeneräisyydellä. Kunnianhimo oli jo
tutusti korkea, kuten se oli yleisestikin tehtäviä suorittaessa. ”No kyllä mulla on itse
asiassa kaikkiin tehtäviin liittyen, että mä haluan tehdä asiat todella hyvin. ” (TH10)

4.2

Yhteenveto

Tutkimuksessa vahvistettiin useita jo aiemminkin tehtyjä havaintoja monimutkaisuude n
vaikutuksesta tehtävän suorittamiseen. Esitiedot ja koettu monimutkaisuus menivät
pääasiallisesti kuten etukäteen arveltiinkin: mitä paremmat esitiedot sitä matalampi
monimutkaisuus (Taulukko 24). Tutkimuksessa tuli myös muun muassa yksinkertais eks i
arvioitu tehtävä, jossa suorittajalla oli tyydyttävät esitiedot, mutta tehtävä oli koettu
yksinkertaiseksi,

sekä monimutkainen tehtävä jonka esitiedot olivat erinomaiset.

Pääsuunta oli kuitenkin selkeästi se, että hyvät esitiedot alensivat tehtävän koettua
monimutkaisuutta. Tämä on todettu myös aiemmissa tutkimuksissa (Saastamoinen 2012,
53).

Byströmin

(1999,

tiedonlähteiden

123)

määrää.

mukaan
Tässäkin

tehtävän

monimutkaisuus

tutkimuksessa

lähteiden

lisää

tarvitta vie n

käyttö

kasvoi

monimutkaisuuden kasvaessa, joskin keskitasoisten ja monimutkaisten tehtävien osalta
erot olivat hyvin pienet, ja monimutkaisissa tehtävissä lähteitä käytettiin keskimäärin
hieman keskitasoisia vähemmän (Taulukko 24). Tätä tosin selittää

ainakin osin

keskitasoisissa tehtävissä ollut vastaaja, jonka yhdessä tehtävässä oli koko tutkimukse n
suurin määrä lähteitä (11). Tämä oli myös tehtävä, joka oli suorittajalleen keskitasoine n,
mutta ”yleisellä tasolla” se olisi ollut luultavasti monimutkainen. Tässä työssä käsitellää n
kuitenkin

nimenomaan

koettua monimutkaisuutta.

On myös huomattava

erittäin
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monimutkaisia tehtäviä oli vain kaksi kappaletta. Keskitasoisia tehtäviä oli tässäkin
selvästi eniten, kuten niitä oli myös syksyn 2020 kyselyssä.

Taulukko 24. Koontitaulukko. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet 2021 (n=20).
Monimutkaisuus

Esitiedot
keskimäärin
(asteikolla 1-5)

Lähteiden
lukumäärä
(keskimäärin)

Itsearvio
(keskimäärin)

Tehtäviä

Erittäin
yksinkertainen

5

1,7

4,7

3

Yksinkertainen

3,5

2,8

3,3

4

Keskitasoinen

3,5

5,8

3,6

8

Monimutkainen

3,3

5,3

4,3

3

Erittäin
monimutkainen

2

7

3,5

2

Ulkoisten lähteiden määrä kasvoi jonkin verran tehtävän monimutkaistuessa. Myös
henkilölähteiden

käyttö korostui tehtävien monimutkaistuttua,

ennen

kaikkea

asiantuntijuutta vaativien tehtävien kohdalta. (Taulukko 25.) Tutkimushaastateltava 7
totesi haastattelussa: ”...monimutkaisuudessa just sit tulee ehkä just ne henkilölähteet
tulee...tueksi siihen...Ja sitä semmosta asioiden pallottelua ja vuoropuhelua, se lisääntyy
mitä monimutkaisempi homma on.” (TH7)

Taulukko 25. Tiedonlähteiden jakautuminen prosentteina. Tehtävän monimutkaisuus lomakkeet 2021 (n=20).
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Monimutkaisuus

Sisäiset lähteet

Ulkoiset lähteet

Dokumentit

Henkilöt

Erittäin
yksinkertainen

40

60

80

20

Yksinkertainen

91

9

82

18

Keskitasoinen

52

48

67

18

Monimutkainen

25

75

100

0

Erittäin
monimutkainen

36

64

64

36

Toisaalta, monimutkaisten tehtävien kohdalla ei ollut yhtään henkilölähdettä. Tätä
kuitenkin

selittää

tehtävien

luonne.

Yksi tehtävistä

oli primääriluettelointia

ja

sisällönkuvailua, mikä on luonteeltaan voimakkaasti dokumentteja painottava työtehtävä.
Tässä tutkimuksessa oli yhteensä kaksi sisällönkuvailutehtävää, eikä kummassakaa n
henkilölähteitä

käytetty.

Kaksi

muuta

monimutkaista

tehtävää

olivat

musiikkitiedonhakuja, joissa puolestaan tehtävän suorittaja itse oli aiheen asiantuntija.
Näin ollen hänen ei tarvinnut hyödyntää henkilölähteitä. Tästä kuitenkin voidaan johtaa
päätelmä, jonka mukaan tehtävän monimutkaisuuden lisäksi tehtävän luonteella on suuri
merkitys tehtävässä tarvittaviin lähteisiin ja niiden tyyppiin. Tämän saman päätelmän
esittivät myös Saastamoinen & Järvelin (2017, 1121).

Painetun ja sähköisen dokumentin osalta näytti siltä, että painettujen lähteiden määrä
saattaa hieman lisääntyä monimutkaisuuden kasvaessa, mutta

toisaalta

monimutkaisissa tehtävissä painettuja lähteitä ei tarvittu (Taulukko

erittäin

26). Erittäin

monimutkaiset tehtävät olivat kuitenkin vasta alkuvaiheessa, joten emme voi varmuude lla
tietää olisiko niiden suorittamisessa lopulta tarvittu myös painettuja lähteitä. Kasvotusten
tai etäyhteyksin käytettyjen henkilölähteiden suhteen monimutkaisuudella ei tämän
tutkimuksen perusteella ole merkitystä (Taulukko 26). Henkilöiden osalta keskitasoisen
ja erittäin monimutkaisen kohdalta aineisto ei kaikkien kohdalla aukottomasti kerro, onko
kyseessä kasvotusten vai etäyhteyksien välityksellä hankittu tieto. Tutkimuksen kannalta
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tällä ei kuitenkaan ole merkitystä, koska riippumatta siitä kumpaan kategoriaan ne
tulisivat, päätelmä olisi sama. Siksi en nähnyt tarpeelliseksi alkaa selvittämään tätä
tarkemmin jälkikäteen.

Taulukko 26. Painettu vai sähköinen dokumentti prosentteina. Tehtävän monimutkais uus
-lomakkeet 2021 (n=20).
Monimutkaisuus

Painettu
dokumentti

Sähköinen
dokumentti

Kasvotusten

Etänä (puhelin,
sähköposti,
Teams)

Erittäin
yksinkertainen

0

100

0

100

Yksinkertainen

0

100

50

50

Keskitasoinen

3

97

0-27

73-100

Monimutkainen

8

92

0

0

Erittäin
monimutkainen

0

100

0-40

40-100

Sähköinen dokumentti oli selkeästi eniten käytetty tiedonlähde. Painettujen dokumenttie n
mahdollista lisääntymistä monimutkaisuuden kasvaessa tuki Tutkimushaastateltava 5,
joka oli havainnut, että hänen kohdallaan painetut dokumentit tulevat kuvioon yleensä
juuri monimutkaisimpien tehtävien kohdalla.

...ei ollu

printtilähteitä

vaikeimmissa

joita niitäkin

kilpailutustilanteissa,

aika usein sit on, varsink in

tai jos lähetään

yrittään

jotain

uudenlaista tapaa, niin sit mää luen ihan niinku kilpailutuslainsäädäntöö n
liittyvää kirjallisuutta... (TH5)
Hänen mukaansa lähteiden määrä myös lisääntyy, ja ne muuttuvat monimuotoisemmiks i
sekä muodollisemmiksi. Kirjallisten lähteiden osuus kasvaa, ja henkilöiden kohdalla
korostuu asiantuntijuus.
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...mitä syvemmältä sitä asiaa joutuu alkaa selvittelemään niin sitten aika
helposti se ensimmäinen tiedonlähde itsellä on, että ”onko tästä kirjoitettu
mitään hyvää kirjaa”... Ja sit työkavereilta, lähimmiltä kollegoilta, niin
sitten tietysti semmoista niinku heidän erityisosaamisalueeseensa liittyvää
kokemusperäistäkin tietoa ja näkemyksiä. (TH5)

Byströmin (1999, 122) mukaan tarvittavien tietotyyppien määrä nousee tehtävien
monimutkaisuuden mukana. Tämä toteutui tässä tutkimuksessa: tarvittavien tietotyyppien
määrä kasvoi monimutkaisuuden kasvaessa (Taulukko 27). Erittäin yksinkertaisissa ja
yksinkertaisissa tehtävissä tarvittiin ainoastaan tehtävätietoa. Keskitasoisissa tehtävissä
tarvittiin pääasiallisesti yhtä tai kahta tietotyyppiä tehtävää kohden, mutta yhdessä
tehtävässä tarvittiin kaikkia kolmea. Tämä oli luonteeltaan sen kaltainen tehtävä
(ohjeistuksen laatiminen), että se olisi ollut monelle muulle työntekijälle monimutkaine n.
Monimutkaisissa

tehtävissä

tarvittiin

kaikissa

kahta

tietotyyppiä

ja

erittäin

monimutkaisissa toisessa kahta, toisessa kaikkia kolmea.

Taulukko 27. Tietotyypit monimutkaisuuden mukaan. Tehtävän monimutkaisuus lomakkeet 2021 (n=20).
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Monimutkaisuu
s

Tehtävätiet
o

Tehtäväaluetiet
o

Tehtävänratkaisutiet
o

Tietotyypit/tehtäv
ä

Erittäin
yksinkertainen

x

1

Yksinkertainen

x

1

Keskitasoinen

x

x

x

1-3

Monimutkainen

x

x

x

2

Erittäin
monimutkainen

x

x

x

2-3

Henkilölähteistä puolestaan pohdittiin, että asiantuntijoiden käyttö lisääntyy tehtävän
monimutkaistuessa.

Asiantuntijoiden käytön lisääntymisen on aiemmin havainnut

esimerkiksi Byström (1999). Työkaveri oli ylivoimaisesti käytetyin henkilölä hde
(Taulukko 28).

Taulukko 28. Henkilölähteet monimutkaisuuden mukaan. Tehtävän monimutkaisuus lomakkeet 2021 (n=20).
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Monimutkaisuus

Lähteet (kpl)

Sisäinen

Ulkoinen

Erittäin yksinkertainen

asiakas (1)

0

1

Yksinkertainen

työkaveri (2)

2

0

Keskitasoinen

asiakas (1),
työkaveri (9),
laitetoimittaja (1),
esihenkilö (1),
tuttava (1),
kaupungin työntekijä
(1)

10

3

Monimutkainen

-

-

-

Erittäin
monimutkainen

työkaveri (2),
esihenkilö (1),
kaupungin työntekijä
(1), kollega toisesta
kirjastosta (1)

3

2

Tarkastelin myös lähteitä joista etsittiin, ja lähteitä joista löydettiin tehtävän suorittamista
hyödyttävää tietoa. Tässä ei havaittu eroa monimutkaisuuden suhteen: vain viidessä
tehtävässä oli lähteitä, joista ei ollut löydetty tehtävän suorittamista hyödyttävää tietoa.
Nämä tehtävät tulivat välille yksinkertainen - monimutkainen. Yksi selitys tälle voi olla
myös se, että kirjastotyöntekijät ovat tiedonhankinnan

ammattilaisia,

joten jopa

haastavien ja monimutkaisten työtehtävien kohdalla he usein pääsevät vähintää nk in
oikeaan suuntaan jo aloittaessaan tiedonhankintaa. Toisaalta, monimutkaisten tehtävien
kohdalla ”harhailu” saattaa lisääntyä. Tutkimushaastateltava 7 teki tämän havainno n
suorittaessaan

erittäin

monimutkaiseksi

kokemaansa

tehtävää.

”Tämä

on kyllä

semmoinen että pitää harhailla ja seurata just lähteestä toiseen löytyviä vinkkejä ja
linkkejä.” (TH7)
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Kunnianhimoon monimutkaisuudella ei havaittu vaikutuksia. Tätä selittää ainakin se
seikka, että kunnianhimo oli yleisesti ottaen erittäin korkea. Ainoastaan yhdessä
tehtävässä suorittaja kertoi tietoisesti tehneensä vain vaadittavan, koska koki ettei
kyseiseen tehtävään kannata käyttää ylimääräisiä resursseja. Yleisemmin hänelläkin oli
korkea kunnianhimo, mutta kokemuksen tuomalla tietämyksellä hän osasi arvioida
milloin tehtävään kannattaa satsata ja milloin ei. Hyvin yleinen vastaus oli jopa pyrkimys
täydellisyyteen, kuten Tutkimushaastateltava 13 asian ilmaisee: ”No tietenkin haluan aina
sen täydellisen lopputuloksen.” (TH13)

Toisaalta muutamassa haastattelussa tuli ilmi, että monimutkaisuus ja haastavuus
saattavat lisätä työn mielekkyyttä ja sitä kautta myös kunnianhimoa. Esimerkkejä on
useita,

mutta

tässä Tutkimushaastateltava

1 puhuu

haastavien

tiedonhakuje n

mielekkyydestä.

Mutta näissä on kiva haastaa itseään tosiaan, kun niinku mää sanoin, et
mulla on näihin tiedonhakujuttuihin aika iso kunnianhimo, niin sitten se on
semmonen niinku haastavakin juttu, että tota noin, jos tulee tämmönen
monipolvinen taikka niinkun vaan muuten vaan jotenkin isompi, että joko
on enemmän sitä aineistoa mistä halutaan tietoa, sit niinkun tässäkin oli että
oli monta teosta mistä piti hakea, tai sit muuten vaan joku tämmönen niink u
laajempi, niin se on sit toisaalta kiva haaste välillä. (TH1)

Itsearviota kysyttiin viisiportaisella asteikolla välttävästä erinomaiseen. Suurempaa
vaikutusta monimutkaisuuden suhteen ei huomattu,

mutta erittäin yksinkertaiste n

tehtävien kohdalla keskiarvo oli lähes erinomainen, muiden jäädessä hyvään tai
kiitettävään. Haastatteluiden perusteella kirjastotyöntekijät olivat hyvin itsekriittisiä, eikä
kiitettävää tai erinomaista arviota annettu itselle kovin kevein perustein. Monimutkais uus
ei kuitenkaan tuntunut olevan tässä vaikuttavana tekijänä.
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Yleisin tehtävä oli asiakastiedonhaku: tällaisia tehtäviä oli erittäin monimutkaisia lukuun
ottamatta

kaikilla

tapahtuneita

monimutkaisuuden

muutoksia

monimutkaisuus

saammekin

vaikuttaa

tasoilla.
erittäin

tehtävän

Seuraamalla
hyvän

suorittamiseen

kuvan

asiakastiedonhauissa
siitä,

miten

(Taulukko

pelkkä

29).

Toki

asiakastiedonhakujakin on hyvin eri tyyppisiä, mutta silloinkin ne ovat luonteeltaa n
huomattavan samankaltaisia (vrt. asiakastiedonhaku ja kilpailutus). Monimutkaisuuden
kasvaessa esitiedot laskivat ja lähteiden sekä tarvittujen tietotyyppien määrä kasvoi
määrä kasvoi. Tietotyyppien osalta erittäin yksinkertaisesta keskitasoiseen tarvittiin vain
yhtä kerrallaan,

monimutkaisten

kohdalla tarvittiin kahta, joista tehtävätieto

oli

molemmissa toinen.

Taulukko 29. Asiakastiedonhaut keskimäärin. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet
2021 (n=10).
Monimutkaisuus

Esitiedot

Lähteet

Tietotyypit

Tehtäviä

Erittäin
yksinkertainen

5

1,7

tehtävätieto

3

Yksinkertainen

4

3

tehtävätieto

2

Keskitasoinen

3,3

4

tehtävätieto,
tehtäväaluetieto

3

Monimutkainen

2,5

5

tehtävätieto,
tehtäväaluetieto,
tehtävänratkaisutieto

2

Erittäin
monimutkainen

-

-

-

-

Tarkasteltaessa lähteitä tarkemmin asiakastiedonhakujen osalta voidaan huomata, että
dokumenttien ja henkilöiden sekä painettujen ja sähköisten lähteiden osalta tilanne
näyttää samalta kuin koko aineiston kohdalla (Taulukko 26, Taulukko 30).
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Taulukko 30. Painettu ja sähköinen dokumentti asiakastiedonhauissa prosentteina.
Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet 2021 (n=10).
Monimutkaisuus

Painettu
dokumentti

Sähköinen
dokumentti

Kasvotusten

Etänä (puhelin,
sähköposti,
Teams)

Erittäin
yksinkertainen

0

100

0

100

Yksinkertainen

0

100

-

-

Keskitasoinen

11

89

0

100

Monimutkainen

11

89

-

-

Erittäin
monimutkainen

-

-

-

-

Sen sijaan ulkoisten lähteiden määrä näyttäisi lisääntyvän voimakkaammin tehtävän
monimutkaistuessa (Taulukko 31). On kuitenkin hyvä huomata, että otos on tässä erittäin
pieni (10), eikä tuloksia voi yleistää. Voisi kuitenkin olla kiinnostavaa tutkia pelkästään
asiakastiedonhakuja laajemmalla otoksella, ja selvittää ovatko tulokset samankaltais ia.
Tällöin pääsisi myös pureutumaan vielä paremmin siihen, johtuvatko vaikutuk set
monimutkaisuudesta vai jostain muusta tehtävän luonteenpiirteestä.

78

Taulukko 31. Asiakastiedonhakujen lähteet. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet 2021
(n=10).
Monimutkaisuus

Sisäiset lähteet

Ulkoiset lähteet

Dokumentit

Henkilöt

Erittäin
yksinkertainen

40

60

80

20

Yksinkertainen

83

17

100

0

Keskitasoinen

50

50

75

25

Monimutkainen

33

67

100

0

Erittäin
monimutkainen

-

-

-

-

Tietotyyppien kohdalla asiakastiedonhaut näyttivät hyvin samalta kuin koko aineisto
(Taulukko 32). Erittäin yksinkertaisissa ja yksinkertaisissa tehtävissä tarvittiin ainoastaan
tehtävätietoa. Keskitasoisissa tarvittiin tehtävätietoa sekä tehtäväaluetietoa, mutta vain
toista

kerrallaan.

Monimutkaisissa

tehtävissä

tarvittiin

sekä tehtävätietoa

että

tehtävänratkaisutietoa. Tehtävätiedon tarve siis lisääntyi monimutkaisuuden kasvaessa.

Taulukko 32. Tietotyypit asiakastiedonhauissa. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet
2021 (n=10).
Monimutkaisuu
s

Tehtävätiet
o

Tehtäväaluetiet
o

Tehtävänratkaisutiet
o

Erittäin
yksinkertainen

x

1

Yksinkertainen

x

1

Keskitasoinen

x

Monimutkainen

x

Erittäin
monimutkainen

-

x

-

Tietotyypit/tehtäv
ä

1
x

2

-

-
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Tein vielä vertailua asiakastiedonhakujen ja asiantuntijatehtävien välillä. Leckien ym.
(1996, 180) mukaan erilaisilla työrooleilla on suuri merkitys tehtävän suorittamisessa
tarvittavien

tiedonhankinnan

prosessien

muodostumisessa.

Vertailtaessa

asiantuntijatehtäviä asiakaspalvelutehtäviin, voitiin käytetyissä lähteissä havaita eroja.
Kaikissa asiakaspalvelutehtävissä oli yhtenä lähteenä kirjastojärjestelmä, kun taas
asiantuntijatehtävissä
yksinkertaisesta

se ei ollut

monimutkaiseen,

yhdessäkään.

Asiakastiedonhakuja

asiantuntijatehtäviä

keskitasoisia

oli erittäin
sekä erittäin

monimutkaisia. Internet oli molemmissa yleisin yksittäinen tiedonlähde. Henkilö ide n
osalta asiakaspalvelutehtävissä oli vain kahdessa henkilölähde, molemmissa itse asiakas.
Asiantuntijatehtävissä sen sijaan jokaisessa käytettiin henkilölähteitä. Henkilölähte issä
korostui asiantuntijuuden tarve, eniten käytetty oli työkaveri.

Taulukko 33. Asiakaspalvelu- ja asiantuntijatehtävien tiedonlähteet monimutkaisuude n
mukaan. Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeet 2021.
Monimutkaisuus

Asiakaspalvelutehtävä
(n=10)

Asiantuntijatehtävä (n=6)

Erittäin yksinkertainen

Kirjastojärjestelmä, internet,
ulkoinen henkilö

-

Yksinkertainen

Kirjastojärjestelmä, internet,
intra

-

Keskitasoinen

Kirjastojärjestelmä, internet,
intra, painettu ulkoinen
dokumentti, ulkoinen henkilö

Intra, internet, sähköinen
sisäinen dokumentti, omat
tiedostot, sisäinen henkilö,
ulkoinen henkilö

Monimutkainen

Kirjastojärjestelmä, internet,
painettu ulkoinen
dokumentti

-

Erittäin monimutkainen

-

Internet, intra, sähköinen
sisäinen dokumentti, sisäinen
henkilö, ulkoinen henkilö
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Tietotyyppien osalta monimutkaisuus vaikutti olevan määräävämpi tekijä kuin tehtävän
luonne. Asiakaspalvelutehtävissä erittäin yksinkertaisesta keskitasoiseen tarvittiin joko
tehtävä- tai tehtäväaluetietoa. Monimutkaisten tehtävien osalta tarvittiin tehtävätietoa ja
tehtävänratkaisutietoa.

Asiantuntijatehtävissä

keskitasoisissa

tarvittiin tehtävätietoa,

tehtävätietoa ja tehtävänratkaisutietoa tai kaikkia kolmea. Erittäin monimutkaisten osalta
tarvittiin

tehtävätietoa

ja tehtävänratkaisutietoa

tai kaikkia kolmea. Tarvitta vaa n

tehtävätyyppiin vaikutti siis sekä tehtävän luonne että tehtävän monimutkaisuus, joista
monimutkaisuus oli kuitenkin tämän tutkimuksen perusteella määräävämpi tekijä.
Yleistystä

tästä

ei

kuitenkaan

tule

tehdä,

sillä

otanta

on

varsin

pieni:

asiakaspalvelutehtäviä oli yhteensä kymmenen, asiantuntijatehtäviä kuusi kappaletta.

Taulukko

34.

Tietotyypit

asiakaspalvelu-

ja

asiantuntijatehtävissä.

Tehtävän

monimutkaisuus -lomakkeet 2021.
Monimutkaisuus

Asiakaspalvelutehtävä
(n=10)

Asiantuntijatehtävä (n=6)

Erittäin yksinkertainen

tehtävätieto

-

Yksinkertainen

tehtävätieto

-

Keskitasoinen

tehtävätieto, tehtäväaluetieto,
tehtävänratkaisutieto

tehtävätieto, tehtäväaluetieto,
tehtävänratkaisutieto

Monimutkainen

tehtävätieto,
tehtävänratkaisutieto

-

Erittäin monimutkainen

-

tehtävätieto, tehtäväaluetieto,
tehtävänratkaisutieto

Monimutkaisuudella

havaittiin

tutkimuksessa

siis

useita

vaikutuksia

tehtävän

suorittamiseen. Tehtävän monimutkaistuessa lähteiden sekä tarvittujen tietotyypp ie n
määrät kasvoivat. Lähteiden osalta tarkasteltiin myös sisäisten ja ulkoisten, painettujen ja
sähköisten dokumenttien sekä kasvotusten ja etänä käytettyjen henkilölähteiden suhteita.
Ulkoisten lähteiden käyttö kasvoi jonkin verran monimutkaisuuden mukana. Lisäksi
tehtävän monimutkaistuessa lähteet vaikuttaisivat monimuotoistuvan ja muuttuva n
muodollisemmiksi. Sähköinen dokumentti oli ylivoimaisesti tutkimuksen käytetyin
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lähde. Painettujen lähteiden määrä kasvoi hieman monimutkaisuuden mukana. Tämä
kasvu oli kuitenkin niin pientä, ettei siitä kannata vetää johtopäätöksiä. Toisaalta eräs
haastateltavista pohti, että ainakin hänen kohdallaan painetut lähteet tulevat mukaan
nimenomaan

haastavien

ja monimutkaisten

tehtävien

kohdalla.

Asia kaipaisik in

jatkotutkimusta.

Tehtävän monimutkaistuessa myös tarvittavien tietotyyppien määrä kasvoi. Tämä sama
todettiin

niin

koko aineiston

asiantuntijatehtäviä,
tutkimuksen

tasolla

kuin vertailtaessa

jotka ovat luonteeltaan

perusteella

tehtävän

keskenään

monimutkaisuudella

asiakastiedohakuvarsin

erilaisia.

on tietotyyppien

sekä
Tämän

määrään

suurempi merkitys kuin tehtävän luonteella.

Tilannetekijöitä
lainsäädäntö.

tutkimuksessa

Erittäin

nousi esiin

yksinkertaisiksi

varsin vähän,

keskeisimpinä

ja yksinkertaisiksi luokitelluissa

aika ja
tehtävissä

tilannetekijöistä tunnistettiin vain aika. Keskitasoisissa mukaan tuli myös lainsäädä ntö
sekä tiedonhankinnan

rajautuminen

kirjaston

kokoelmaan.

Muita tilannetekijö itä

tutkimuksessa ei noussut esiin, joten monimutkaisuuden vaikutuksista tilannetekijö ihin
ei tämän tutkimuksen perusteella voi kovin suuria johtopäätöksiä tehdä. Ainoa varsin
selkeä päätelmä oli, että kaikkein yksinkertaisimmissa tehtävissä tilannetekijö ide n
merkitys tehtävän suorittamiseen on varsin vähäinen. Yksilöllisistä tekijöistä esiin
työkokemus, koulutus, yleissivistys, harrastuneisuus sekä yleisen kiinnostuneisuude n
tuoma tietopääoma. Kaikkien yksilöllisten ominaisuuksien koettiin helpottavan tehtävän
suorittamista, ja erityisesti työkokemusta pidettiin myös tehtävän monimutkaisuutta
alentavana tekijänä. Kontekstuaalisista tekijöistä mainittiin tiedonhakujärjestelmie n
puutteet sekä haasteet intrassa. Monimutkaisuuden suhteen kontekstuaalisilla tekijöillä ei
tässä tutkimuksessa havaittu yhteyttä.

Monimutkaisuuden vaikutuksista itsearvion ja kunnianhimon suhteen ei tutkimuksessa
saatu näyttöä. Muutamassa haastattelussa nousi kuitenkin esiin, että kunnianhimo
saattaisi

lisääntyä

tehtävien

monimutkaisuudessa.

Lisäksi

se saattaa vaikuttaa
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kohottavasti työn mielekkyyteen. Näyttö tästä oli kuitenkin vähäistä, ja on mahdollise n
jatkotutkimuksen tehtävä selvittää tätä tarkemmin.
Leckien ym. (1996, 180) mukaan työrooleilla
tiedonhankinnan
havaintoja,

prosessin

muodostumiseen.

ja -tehtävillä

Tutkimuksessa

kun vertailtiin asiakastiedonhaku-

on suuri merkitys
saatiin

ja asiantuntijatehtäviä.

tätä tukevia
Esimerk iks i

lähteiden osalta asiakastiedonhauissa oli kaikissa yhtenä lähteenä kirjastojärjestelmä, kun
taas asiantuntijatehtävissä se ei ollut yhdessäkään. Asiantuntijatehtävissä käytettiin myös
enemmän ja monimuotoisempia henkilölähteitä kuin asiakastiedonhauissa. Tosin tämä
sama havainto tehtiin monimutkaistumisen kasvaessa, joten todennäköisesti tähän
vaikutti sekä tehtävän luonne että sen monimutkaisuus. Tietotyyppien suhteen työroolilla
ei

kuitenkaan

havaittu

vaikutuksia:

molemmissa

tietotyypit

lisääntyivät

monimutkaisuuden kasvaessa. Vaikuttaisikin siltä, että työroolilla ja tehtävän luontee lla
on suuri merkitys ennen kaikkea tehtävän suorittamisessa käytettävien tiedonlähte ide n
suhteen, kun taas tietotyyppien suhteen monimutkaisuus tuntuisi olevan määräävämp i
tekijä. Tämä on kuitenkin asia, joka ehdottomasti kaipaisi jatkotutkimusta.
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5

POHDINTA

Tehtäväperusteisen tiedonhankintatutkimuksen ytimessä on tehtävä ja sen suorittamine n,
unohtamatta tehtävän suorittajaa. Byströmin ja Hansenin (2005, 1050) mukaan tehtävä
on saanut vuosien

varrella

yhä suurempaa

roolia tiedonhankintatutkimuksessa.

Saastamoinen ja Järvelin (2017, 1111) puolestaan toteavat, että vaikka tehtäväperuste ise n
tiedonhakututkimuksen tärkeys onkin tunnustettu, ovat luonnolliset, oikean elämän
tutkimukset yhä harvinaisia. Vaikka tehtäväperusteisen tiedonhankinnan tutkimus onkin
lisääntymään päin, on aihe selkeästi sellainen, joka kaipaa lisää tutkimusta ja kenties
uusia näkökulmia.

Aiemmin tehtäväperusteisen tiedonhankinnan näkökulmasta on tutkittu muun muassa
kunnanhallinnon

(Byström

1999),

toimittajien

(Selkälä

2016),

sekä

molekyylilääketieteen työntekijöiden (Kumpulainen 2013) tiedonhankintaa. Yleisen
kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaa sen sijaan ei ollut aiemmin ainakaan Suomes sa
tutkittu tästä näkökulmasta. Kirjastotyö on erittäin tietointensiivistä, ja alan työntekijät
ovat tiedonhankinnan ammattilaisia. Tästä johtuen kirjasto on erinomainen ympäristö
tehtäväperusteisen tiedonhankinnan tutkimukselle.

5.1

Tutkimuksen keskeisimmät havainnot

Tutkimuskohteekseni valikoitui oma työpaikkani Oulun kaupunginkirjasto, joka toimi
myös tutkimuksen toimeksiantajana. Osani työyhteisössä oli asia, joka oli ilman muuta
huomioitava
ymmärtämistä:

tutkimusta

tehdessä.

haastateltavien

kaupunginkirjaston

Haastatteluissa

ei esimerkiksi

se helpotti

tarvinnut

käytössä olevan kirjastojärjestelmän

avata

tehtäväkuvauste n
minulle

ominaisuuksia.

Oulun

Toisaalta ,

olemassa oli vaara, että tulkitsen vastauksia perustuen omaan työkokemuksee ni,
esimerkiksi tehtävien monimutkaisuuden suhteen. Pyrin tietysti objektiivisuuteen, mutta
on toki mahdollista että työkokemukseni on ollut vaikuttamassa tulkintoihini alitajunna n
tasolla.
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Keskeisimmäksi käsitteeksi tehtäväperusteisessa tiedonhankintatutkimuksessa nousee
tehtävän monimutkaisuus, ja sen vaikutukset tehtävän suorittamisessa käytettäviin
tietotyyppeihin ja -lähteisiin. Monimutkaisuus voi olla subjektiivista eli koettua tai
objektiivista

(Byström

monimutkaisuus

1999,

vaikuttaa

41).

tehtävän

Aiempien
suorittamiseen

tutkimusten
enemmän

perusteella
kuin

koettu

objektiivine n

monimutkaisuus (Saastamoinen 2012, 53). Tämän tutkimuksen lähtökohta oli koettu
monimutkaisuus. Tutkimuskysymys kuuluu: miten tehtävän koettu monimutkaisuus
vaikuttaa kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan?. Selvitin
määrällisen

(kyselytutkimus,

tehtävän monimutkaisuus

kysymystä

niin

-lomake) kuin laadullise n

(haastattelut, tehtävän monimutkaisuus -lomake) tutkimuksen keinoin (Liite 1, Liite 2,
Liite 3). Kysymykseen löydettiin useita vastauksia, jotka suurelta osin noudattelivat
aiempien tutkimusten tuloksia. Otoksen koosta (kyselytutkimukseen 50 vastaajaa,
haastateltavia 11) johtuen tutkimuksesta ei voida tehdä laajaa yleistystä. Toisaalta
laadullisessa tutkimuksessa ei yleensä edes pyritä tilastolliseen yleistettävyyteen, vaan
ennemminkin halutaan kuvata, tulkita ja ymmärtää kyseessä olevaa ilmiötä (Tuomi &
Sarajärvi 2018, 98.) Otanta onkin riittävän laaja lisäämään ymmärrystä tehtävän
monimutkaisuuden vaikutuksista kirjaston työntekijöiden tiedonhankintaan.

Esitiedoilla ja koetulla monimutkaisuudella oli suora yhteys: mitä paremmat esitiedot,
sitä alhaisempi monimutkaisuus. Saman päätelmän on aiemmin tehnyt Saastamoine n
(2012, 53). Ainoastaan kahdessa tehtävässä tuli tähän todella selkeä poikkeus. Toisena
oli monimutkainen tehtävä, jossa suorittajalla oli erinomaiset esitiedot. Toisessa
tutkittava oli kokenut yksinkertaiseksi tehtävän, josta hänellä oli vain tyydyttä vät
esitiedot. Näistä jälkimmäinen selittyi kuitenkin kokemuksen ja asiantuntemukse n
puutteella: tutkittava totesi, että ei ollut kyseisen aihealueen asiantuntija, joten hänen
esitietonsa olivat matalat. Tehtävän suorittamisessa tarvittavat toimet olivat kuitenkin
varsin yksinkertaisia: puute asiantuntemuksessa oli varsin helppo ratkaista hyvin
yksinkertaisella tiedonhaulla. Niinpä tutkittava koki tehtävän yksinkertaiseksi. Toisessa
selitys oli sama, mutta päinvastainen: tehtävä oli monimutkainen, koska siinä tarvitta vat
toimet olivat monimutkaisia.
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Yksilölliset

ominaisuudet,

kuten työkokemus

tai koulutus,

vaikuttavat

tehtävän

suorittamisen prosessiin (Byström & Hansen 2005, 1053–1054). Pitkä työkokemus voi
parantaa esitietoja, ja siten alentaa monimutkaisuuden kokemusta. Tälle saatiin tukea, kun
esimerkiksi Tutkimushaastateltava 1 totesi, että hänen keskitasoiseksi arvioima nsa
tehtävä olisi luultavasti monimutkainen, mikäli hänellä ei olisi niin paljoa työkokemusta.
”...kyllä siis ehottomasti on kokemuksella niinku vaikutusta siihen että ei tuntunu niin
monimutkaiselta, vaan että heti oli ns. ”selvät sävelet”.” (TH1)

Toisaalta, kun mentiin erittäin monimutkaisiin tehtäviin, näytti siltä että kokemus ei enää
vaikuttaisi esitietoihin tai monimutkaisuuden kokemukseen. Erittäin monimutka is ia
tehtäviä oli suorittanut kaksi tutkittavaa, joilla molemmilla oli yli kymmenen vuotta
työkokemusta. Molemmat työtehtävät (kilpailutuksen valmistelu, uuden toimintata va n
omaksuminen) myös kuuluivat tekijöiden työnkuvaan. Tästä heräsikin kysymys, että
voisiko olla niin, että kun mennään tarpeeksi monimutkaiseen tehtävään, käykin niin että
tehtävän monimutkaisuus alentaa esitietoja, eikä toisinpäin? Kun tehtävällä on riittävä n
paljon monimutkaisuutta lisääviä ominaisuuksia (Campbell 1988, 43–44), ei pitkäkään
työkokemus vaikuttaisi vähentävän monimutkaisuuden kokemusta. Toinen tehtävistä oli
uuden toimintatavan omaksuminen osaksi kirjaston toimintaa. Koska kyseessä oli täysin
uusi toimintatapa, on tilanne siis täysin uusi riippumatta tehtävän suorittajan yksilöllis istä
ominaisuuksista. Yksilölliset ominaisuudet hyvin todennäköisesti vaikuttavat tehtävän
suorittamisen prosessiin, vaikkapa oikeiden lähteiden äärelle hakeutumisen suhteen,
mutta esitietojen ja monimutkaisuuden kokemuksen suhteen niillä ei välttämättä ole enää
ainakaan suurta merkitystä, kun kyseessä on erittäin monimutkainen tehtävä. Byström ja
Järvelin

(1995, 204) havaitsivat

tutkimuksessaan,

että eräs suorittaja

käytti

yksinkertaisessa tehtävässä muita useampia tietotyyppejä johtuen hänen vähäisestä
työkokemuksesta. Tässä tutkimuksessa Tutkimushaastateltava 3 kertoi, että hän joutui
hankkimaan yksinkertaiseksi kokemassaan tehtävässä lisätietoa johtuen vähäisestä
työkokemuksesta ja esitiedoista juuri kyseisen aiheen osalta. Monimutkaisten ja erittäin
monimutkaisten

tehtävien

kohdalla

Työkokemuksen

suhde esitietoihin

havaintoja

tästä

ei ollut

tehty

ja koettuun monimutkaisuuteen

aiemmin.

voisikin

olla

kiinnostava kohde jatkotutkimukselle, ennen kaikkea kaikkein monimutkaisimp ie n
tehtävien osalta.
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Tehtävän monimutkaisuus lisäsi niin lähteiden kuin tarvittujen tietotyyppienkin määrää.
Lähteet sekä lisääntyivät että monimuotoistuivat tehtävien monimutkaisuuden myötä.
Tietotyyppien osalta tilanne oli sama: erittäin yksinkertaisissa ja yksinkertais issa
tehtävissä tarvittiin vain tehtävätietoa, keskitasoisista erittäin monimutkaiseen tarvittiin
kaikkia. Keskitasoisissa yksittäisen tehtävän kohdalla tarvittujen tietotyyppien määrä
vaihteli

yhdestä kolmeen,

monimutkaisissa

tarvittiin

kaikissa kahta ja erittäin

monimutkaisissa kahta tai kolmea eri tietotyyppiä. Aiemmissa tutkimuksissa tehdyt
havainnot ovat olleet pääosin samansuuntaisia (Byström 1999, 123; Kumpulainen 2013,
53). Saastamoisen (2017, 53) tutkimuksessa monimutkaisuudella ei kuitenkaan ollut
selvää vaikutusta lähteiden määrään.

Tiedonlähteet on jaoteltu tässä tutkimuksessa sisäisiin ja ulkoisiin, dokumentteihin ja
henkilöihin sekä sähköisiin ja painettuihin. Vaikeutta tiedonlähteiden jakoon toi vaikkapa
Oulun kaupunginkirjaston kotisivut. Omat kotisivut toki ovat sisäinen lähde, mutta
toisaalta kyseessä on myös asiakkaille avoin julkinen internet-sivusto, joten se voitais iin
nähdä myös ulkoisena lähteenä. Tässä tutkimuksessa tämän tyyppiset sivustot on
luokiteltu sisäisiksi lähteiksi silloin, kun niiden sisältö on Oulun kaupunginkirjasto n
tuottamaa.

Aiemmassa tutkimuksessa on havaittu, että sisäisten lähteiden merkitys vähenee tehtävän
monimutkaistuessa (Byström & Järvelin 1995, 211; Saastamoinen 2012, 71). Myös
toisenlaisia tuloksia on saatu, kun Byströmin (1999) tutkimuksessa tämän suhteen ei
havaittu vaikutuksia kokonaisuudessaan. Sisäisten henkilöiden käyttö jopa lisääntyi
tehtävien monimutkaistuessa. Sisäiset dokumentit sen sijaan vähenivät. (Byström 1999,
108.) Syksyn 2020 kyselyssäni tämän selvittämisessä oli haasteita, kun en ollut
määritellyt tarkasti mitä tarkoitan sisäisellä ja ulkoisella lähteellä. Vuoden 2021
haastatteluissa ja tehtävän monimutkaisuus -lomakkeissa olin ottanut opikseni, eikä
epäselvyyksiä enää syntynyt. Tässä tutkimuksessa ulkoisten lähteiden määrä kasvoi
jonkin verran tehtävän monimutkaistuessa. Tämä oli kuitenkin varsin vähäistä, eikä
tutkimuksessa pystytty varmuudella sanomaan kumpi tähän vaikutti enemmän: tehtävän
monimutkaisuus vai tehtävän luonne.
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Henkilölähteiden

määrä

lisääntyi

ja

monimuotoistui ennen

monimutkaisten tehtävien kohdalla. Tämä tuki aiemmissa
havaintoja

(Byström

& Järvelin

1995, 210; Byström

kaikkea erittäin

tutkimuksissa

tehtyjä

1999, 122). Toisaalta,

monimutkaisten tehtävien kohdalla ei ollut käytetty yhtään henkilölähdettä, jota kuitenkin
selitti tehtävien luonteet (sisällönkuvailu, tehtävän suorittajan oma asiantuntijuus). Tästä
johdin päätelmän, jonka mukaan tehtävän monimutkaisuuden lisäksi tehtävän luonteella
on suuri merkitys tehtävässä tarvittaviin lähteisiin ja niiden tyyppiin. Tämän saman
päätelmän ovat esittäneet aiemmin Saastamoinen & Järvelin (2017, 1121). Käytetyin
henkilölähde oli työkaveri, jolta ennen kaikkea monimutkaisempien tehtävien kohdalta
tarvittiin asiantuntemusta. Sähköinen dokumentti oli selkeästi käytetyin tiedonlähde
kaikilla

monimutkaisuuden

monimutkaisuudella

ei

tasoilla.
vaikuttanut

Sähköisen ja painetun
olevan

juurikaan

dokumentin
merkitystä.

suhteen
Toisaalta,

Tutkimushaastateltava 5 pohti, että hänen kohdallaan painetut lähteet tulevat mukaan
vasta nimenomaan

monimutkaisten

ja haastavien

tehtävien

myötä.

Aiemmissa

tutkimuksissa havainnot ovat vaihdelleet. Saastamoisen (2017, 57–58) tutkimuksessa
painetut dokumentit olivat sekä käytetyimpiä että tärkeimpiä lähteitä helpoissa ja
keskitasoisissa tehtävissä. Sähköisten dokumenttien määrään monimutkaisuudella ei ollut
vaikutusta. Kuhlthaun ja Taman (2001, 32) työssä kaikki tutkittavat asianajajat suosivat
painettuja dokumentteja monimutkaisissa tehtävissä.

5.2

Jatkotutkimusideat

Kirjaston yleisin yksittäinen työtehtävä on asiakastiedonhaku. Asiakastiedonhakuja tuli
tässä tutkimuksessa erittäin monimutkaista lukuun ottamatta kaikkiin monimutkaisuude n
tasoihin. Asiakastiedonhakuja tarkastelemalla saatiin muita tehtävän luonteeseen liittyv iä
piirteitä mahdollisimman vähäiseksi, ja päästiin tarkastelemaan monimutkaisuude n
vaikutuksia varsin yksityiskohtaisesti. Pääosin tulokset näyttivät samalta kuin laajan
aineistonkin

kohdalla,

voimakkaammin

mutta

ulkoisten

monimutkaisuuden

lähteiden

käyttö

näytti

kasvaessa. Asiakastiedonhakuja

lisääntyvä n
oli yhteensä

kymmenen, joten liian suuria johtopäätöksiä tästä ei tule vetää. Tulokset kuitenkin
herättävät kysymyksen jatkotutkimuksen tarpeellisuudesta. Jatkotutkimuksessa voitais iin
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keskittyä pelkästään asiakastiedonhakuihin,
samanluonteisissa

tehtävissä

jolloin

monimutkaisuus

nähtäisiin varsin hyvin

vaikuttaa

tehtävän

miten

suorittamisee n.

Asiakastiedonhakuja on toki hyvinkin erilaisia, mutta verrattuna vaikkapa kilpailutusta ja
asiakastiedonhakua tai kahta eri asiakastiedonhakua keskenään, uskallan väittää että
asiakastiedonhaut ovat kaukaisimmillaankin lähempänä toisiaan kuin kilpailutus ja
asiakastiedonhaku. Tällaiseen tutkimukseen olisi myös hedelmällistä saada erittäin
monimutkaisia

tiedonhakuja

asiakastiedonhakuja

oli erittäin

tekeviä

työntekijöitä.

yksinkertaisesta

Tässä

tutkimuksessa

monimutkaiseen.

Myös vertailu

tieteellisen ja yleisen kirjaston välillä saattaisi olla kiinnostavaa.

Toinen kiinnostava jatkotutkimusidea voisi olla keskittyä vain monimutkaisiin ja erittäin
monimutkaisiin tehtäviin. Esimerkiksi molemmat tässä tutkimuksessa olleet erittäin monimutkaiset tehtävät olivat vasta alkutekijöissään, ja olisi ollut kiinnostavaa seurata, miten
tehtävät ovat jatkossa rakentuneet, mitä toimia niiden suorittaminen on vaatinut. Tällöin
voisi harkita jopa vain muutaman tehtävän seuraamista laadullisin menetelmin.

Tämänkaltaisessa tutkimuksessa olisi myös luontevaa hyödyntää Byströmin ja Hansenin
(2005, 1056) kolmivaiheista tiedonhankinnan prosessimallia. Monimutkaiset ja erittäin
monimutkaiset tehtävät ovat suurella todennäköisyydellä aikaa vieviä, ja niissä tulee
useita tiedonhankinnan prosesseja, koska tehtävän suorittamiseen tarvittavat toimet eivät
ole selvillä heti aloittaessa. Tai vaikka alkuun kuvittelisi että olisi, ne saattavat muuttua
tehtävää suorittaessa. Tässä tutkimuksessa käyttämäni metodit soveltuisivat jopa tällaisenaan tämänkaltaiseenkin tutkimukseen, mutta lisäksi voisi olla hyödyllistä varjostaa
tehtävien suorittajia. Toisaalta, pitkäkestoisten tehtävien osalla saattaa olla niin, että voi
olla vaikea tietää tarkalleen etukäteen minä päivänä niitä pääsee tekemään. Olisi kuitenkin äärimmäisen mielenkiintoista ja hyödyllistä seurata tällaisia tehtäviä alusta loppuun,
olipa valittu tutkimusmenetelmä mikä tahansa.

Leckien ym. (1996, 180) mukaan työrooleilla on suuri vaikutus tehtävien suorittamisessa
tarvittavien tiedonhankinnan prosessien muodostumiseen. Tässä tutkimuksessa todettiin,
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että eri työnimikkeillä korostuvat erilaiset työtehtävät. Erilaisissa työtehtävissä on erilaisia tiedontarpeita, joten myös tiedonhankinnan prosessit ovat erilaisia. Kärjistäen, tässä
tutkimuksessa eniten toisistaan poikenneet työroolit voisi jakaa asiantuntijoihin ja
asiakaspalvelijoihin.

Asiakaspalvelussa

korostuu tiedonhankinnan

nopeus: asiakas

saattaa olla samassa tilassa tai puhelimen päässä, ja hän kaipaa tietoa välittömästi. Tällöin
tieto haetaan nopeasti, mielellään jo etukäteen hyväksi havaituista lähteistä, eikä
tiedonhankinnan suhteen välttämättä mennä kovinkaan syvälle. Toisaalta tehtävien monimutkaistuessa tämä muuttui: käytettyjen lähteiden ja tietotyyppien määrät kasvoivat
monimutkaisuuden kasvaessa. Kuitenkin, kun verrataan asiakastiedonhauissa tarvittuje n
lähteiden ja tietotyyppien määrää asiantuntijatehtävien vastaavaan, voidaan huomata että
jälkimmäisessä molempia tarvittiin selkeästi enemmän. Molemmissa henkilölähteet
tuntuivat myös korostuvat monimutkaisuuden noustessa. Asiakastiedonhauissa oli
jokaisessa yhtenä lähteenä kirjastojärjestelmä, asiantuntijatehtävissä ei yhdessäkään.
Otoksen koosta johtuen näitä havaintoja ei tule yleistää, mutta ne kyllä auttavat
ymmärtämään erilaisissa työrooleissa tapahtuvia tehtävän suorittamisen prosesseja.

5.3

Teoreettisen viitekehyksen täydentäminen

Olen täydentänyt Byströmin ja Hansenin (2005, 1056) mallia lisäämällä siihen Leckien
ym. (1996, 180) ajatuksen työroolin vaikutuksesta tiedonhankinnan prosessin muodostumiseen, sekä Savolaisen (2017, 16–17) pohdinnat erilaisista tiedontarpeista (Kuvio 5).
Kirjaston työtehtävissä erilaisissa työrooleissa oli erilaisia tiedontarpeita, joten myös
tiedonhankinnan prosessit olivat erilaisia. Koska en päässyt seuraamaan ennen kaikkea
monimutkaisimpia tehtäviä alusta loppuun, en kuitenkaan itse päässyt varsinaisesti testaamaan mallia. Ajatus on kuitenkin seuraava: työroolit vaikuttavat suuresti tehtävän suorittamisessa olevien tiedontarpeiden luonteeseen. Tietyissä työrooleissa korostuvat tietynlaiset työtehtävät, joissa on tietynlaisia tiedontarpeita. Tiedontarpeet käynnistä vät
tehtävän suorittamisen prosessin, jossa voi olla useita tiedonhankinnan prosesseja.
Toisaalta ammatillisessa kontekstissa työtehtävä itsessään usein herättää tiedontarpeen,
joka puolestaan käynnistää tiedonhankinnan prosessin. Savolaisen (2017) mukaan
tiedontarpeet voi jakaa kahteen pääluokkaan: tiedontarve voi toimia tiedonhankinna n
käynnistäjänä (trigger) tai sekä käynnistäjänä että tiedonhankintaa ylläpitävänä voimana
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(driver). Toimiessaan tiedonhankinnan prosessin käynnistäjänä, tiedontarve itsessään on
tiedonhankinnan aloittamisen pääasiallinen syy. Sen sijaan jälkimmäisessä se on
toissijainen syy, ja tiedonhankinnan prosessin on voinut käynnistää jokin tietty ongelma
tai saatu (työ)tehtävä, joka on herättänyt tiedontarpeen. (Savolainen 2017, 16–17.)

Monimutkaisissa tehtävissä useat tiedonhankinnan prosessit ovat todennäköisiä. Tiedontarpeet voivat kehittyä ja muuttua tehtävää suorittaessa. Tehtävän suorittamisee n
vaikuttavat lisäksi erilaiset tilanne-, yksilölliset sekä kontekstuaaliset tekijät.

Kuvio 5. Tehtävän suorittamisen prosessi ammatillisessa kontekstissa Byströmin & Hansenin (2005) sekä Leckien ym. (1996) malleja mukaillen. Tietynlainen työrooli johtaa
tietynluonteisiin tiedontarpeisiin ja (työ)tehtäviin. Tehtävän rakenne, tiedonhankinta- ja
tiedonhakutehtävät ovat vaiheissa osatekijöinä. Kiinteät nuolet kuvaavat prosessin
ideaalia kulkua alusta loppuun, katkoviivat vaiheiden mahdollista toistuvuutta, pisteviivat
yhteyksiä eri tekijöiden kesken ja suhteessa prosessiin.

Tehtävän suorittamisee n

vaikuttavat myös mahdolliset tilanne-, yksilölliset sekä kontekstuaaliset tekijät. (Leckie
ym. 1996, 180; Byström & Hansen 2005, 1056; Savolainen 2017, 16–17.)
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Monimutkaisuuden

todettiin

siis

vaikuttavan

kirjaston

työntekijöiden

tehtävän

suorittamisen prosesseihin. Monimutkaisuus lisäsi tarvittujen tietotyyppien määrää ja
vaikutti valittuihin lähteisiin sekä niiden määrään ja laatuun. Esitiedoilla oli selkeä
merkitys koettuun monimutkaisuuteen. Työrooli vaikutti tiedontarpeiden luonteeseen,
joka puolestaan vaikutti tehtävän prosessin muotoutumisee n. Tehtävän monimutkais uus
ei missään nimessä ole yksinkertainen tai yksiselitteinen käsite, mutta kuitenkin täysin
ymmärrettävissä, hallittavissa – ja tutkittavissa oleva käsite se on.
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LIITTEET
LIITE 1. Kyselytutkimus syksy 2020.

LIITE 2. Haastattelurunko

Haastattelu on osa pro gradu -työtäni, jota teen Oulun yliopiston Informaatiotutkimukse n
oppiaineeseen. Haastattelun tukena käytetään alla olevaa haastattelurunkoa, sekä yhtä tai
useampaa aiemmin täyttämääsi tehtävän monimutkaisuus -lomaketta.
Tutkimuksen tuloksia käytetään pro gradu -tutkielmassa sekä Oulun kaupunginkirjasto n
sisäisessä kehittämistyössä. Haastattelut anonymisoidaan niin pitkälle kuin mahdollista,
eikä yksittäistä vastaajaa pitäisi voida tunnistaa. Haastattelut tallennetaan, ja tallenteet
säilytetään gradun hyväksymiseen saakka salasanasuojatussa pilvipalvelussa.

Esitiedot
Nimi:

Työnkuva
Tässä osiossa selvitetään lyhyesti työnkuvaasi.

Mitä ovat tyypilliset työtehtäväsi? Voit aloittaa kuvaamalla laajemmin ja edetä siitä
yksittäisiin tehtäviin.
Mahdollisia lisäkysymyksiä keskustelun tueksi:
Mitkä ovat tyypillisiä, jokapäiväisiä tai -viikkoisia työtehtäviäsi?
Kuinka vaihtelevia työtehtäväsi ovat?
Voitko vaikuttaa niihin itse?

Kuinka monimutkaisina, asteikolla 1-5, pidät työtehtäviäsi keskimäärin?
Mahdollisia lisäkysymyksiä keskustelun tueksi:
Vaihteleeko tehtäviesi monimutkaisuus?

Kuinka hyvät esitiedot sinulla on yleensä tehtävistä?

Tehtävän monimutkaisuus -lomakkeen purku
Puramme yhden tai useamman tehtävän, jonka olet kuvannut. Mitä tahtoisit kertoa
minulle kuvaamistasi tehtävistä? Tehtäviä voidaan myös peilata suhteessa yleis iin,
jokapäiväisiin tai -viikkoisiin työtehtäviisi.
Mahdollisia lisäkysymyksiä keskustelun tueksi:
Mitkä tekijät vaikuttivat siihen,

että tehtävä oli monimutkainen tai

yksinkertainen?
Oliko tietoa helppoa vai vaikeaa löytää? Miksi?
Oliko tietoa saatavilla runsaasti vai niukasti?
Löysitkö kaiken tarvitsemasi tiedon? Jos et, miksi?
Miksi arvelet päätyneesi käyttämään niitä lähteitä joita käytit?
Miksi et käyttänyt tietoa lähteestä x?
Näin jälkikäteen

arvioiden

havaitsetko

tehtävän

monimutkaisuude lla

olevan vaikutusta tiedonhankintaasi?
Vaikuttiko tiedonhankintaasi erilaiset tilannetekijät? Tilannetekijöitä ovat
muun

muassa

käytettävissä

oleva

aika,

käytettävissä

olevat

tiedonhankinnan kanavat, lainsäädäntö, eettiset ohjeet tai poliittinen paine.
Mikä oli ”kunnianhimosi” tehtävän suorittamiseen? Asettivatko jotkut
seikat rajoitteita toiminnallesi?

Sana on vapaa
Voit antaa lopuksi vielä palautetta tai kommentoida lomaketta, haastattelua, kyselyä, mitä
tahansa. Sana on vapaa.

Kiitokset tutkimukseen osallistumisesta!

LIITE 3. Tehtävän monimutkaisuus -lomake

Esitiedot

Päivämäärä:

Nimi:
Työnimike:
Työkokemus alalla noin x vuotta:
Nykyisessä tehtävässä toiminut noin x vuotta:
Korkein suoritettu tutkinto:
Kirjastoalan koulutus: kyllä / ei

Valitse viimeaikaisista konkreettisista työtehtävistäsi yksi ja mieti sitä tarkemmin
alla olevien kysymysten avulla. Kyseeseen tulisivat erityisesti tehtävät, joissa olet
joutunut selvittämään jotain ja hankkimaan tietoa.

Mistä työtehtävästä on kyse:

Esitietosi tehtävästä:
1 välttävät

2 tyydyttävät

4 kiitettävät

5 erinomaiset

3 hyvät

Kuinka monimutkaiseksi koit tehtävän:
1 erittäin yksinkertaiseksi 2 yksinkertaiseksi
4 monimutkaiseksi

5 erittäin monimutkaiseksi

Lähteet, joista etsit tietoa työtehtävään liittyen:

3 keskitasoiseksi

Lähteet, joista löysit työtehtävän suorittamista hyödyttävää tietoa:
Kuinka valmis tehtävä on arviosi mukaan (prosentteina):

Kuinka kauan työtehtävän suorittaminen kesti (jos pystyt arvioimaan):

Itsearvio tehtävän suorittamisesta:
1 välttävä

2 tyydyttävä

4 kiitettävä

5 erinomainen

3 hyvä

Vapaat kommentit (voit halutessasi kirjata vapaasti mitä tahansa huomioita, joita tehtävää
suorittaessa tulee mieleen):

LIITE 4. Saateviesti haastatteluun.

Hei!

Ohessa liitteenä materiaalit haastattelua varten.

Tehtävän

monimutkaisuus

-lomakkeita

voit täyttää joko yhden tai muutama n.

Lomakkeessa reflektoidaan tyypillisen yksittäisen työtehtävän luonnetta ja siihen
liittyvää tiedonhankintaa. Tehtäväksi käy mikä tahansa konkreettinen, tiedonhankintaa
sisältävä työtehtävä. Parasta olisi, jos lomaketta voisi täyttää päiväkirjatyyppises ti
tehtävää tehdessä, mutta voit myös täyttää jälkikäteen jonkin viimeaikaisen, soveltuva n
tehtävän. Lomaketta voit täytellä joko sähköisenä tai paperille, kumpi vain itsellesi sopii
paremmin.

Täytetyn

lomakkeen

voisi

laittaa

minulle

sähköpostilla

viimeistää n

haastattelua edeltävänä päivänä. Lomake käydään haastattelussa läpi.

Haastattelurunko käydään läpi melko vapaasti, eikä tarkoitus siis ole käydä jokaista
yksittäistä

kysymystä

järjestelmällisesti

läpi.

Pyrkimys

on keskustella

aiheesta

vapaamuotoisesti, kysymykset ovat ennemminkin tukemassa ja antamassa virikke itä.
Aluksi tarkastellaan työnkuvaasi yleisellä tasolla. Seuraavaksi puretaan yksi tai useampi
aiemmin

täyttämäsi

tehtävän

monimutkaisuus

-lomake,

keskustellen

tehtävän

suorittamisesta ja siihen liittyvistä toimista. Tehtävää voidaan myös peilata suhteessa
yleisiin työtehtäviisi. Lopuksi voit antaa vielä palautetta niin tehtävän monimutkaisuus lomakkeesta kuin haastattelustakin. Sana on vapaa.

Aikaa haastatteluun tulisi varata noin tunti. Haastattelu tallennetaan ja tallenne säilytetää n
salasanasuojatussa pilvipalvelussa gradun hyväksymiseen saakka. Haastattelussa olisi
toivottavaa käyttää kameraa, mutta välttämätöntä se ei ole.

Annan erittäin mielelläni lisätietoa, jos jokin asia jäi mietityttämään.

t. Vellu

Ystävällisin terveisin,
Veli-Pekka Marjoniemi

LIITE 5. Kalenterikutsun saateviesti

Hei!

Tervetuloa

tutkimushaastatteluun!

Haastattelu tallennetaan,

ja tallenne

säilytetää n

salasanasuojatussa pilvipalvelussa gradun valmistumiseen saakka.

Jos mahdollista, haastattelussa käytetään kameraa. Tämä ei ole kuitenkaan välttämätö ntä.

Saat haastattelurungon sekä ennakkoon täytettävän tehtävän monimutkaisuus -lomakkeen
tutustuttavaksi viimeistään kaksi viikkoa ennen haastattelua. Lomakkeet lähetetään
sähköpostitse.

Kiitos osallistumisestasi!

