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Lukijalle

Tämä aineisto-opas on osa Tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2373. Oppaan alus-
sa on tiedot aineiston sisällöstä, aineiston rakenteesta ja keruusta sekä luettelo julkaisuista, jois-
sa aineistoa on käytetty. Opas sisältää myös aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit, esi-
merkiksi mahdolliset haastattelukysymykset, kirjoitusohjeet, tutkimuskutsut, litterointiohjeet
tai virikemateriaalit. Tekstiaineistoista mukana on usein lisäksi aineistonäyte, josta selviää esi-
merkiksi käytetty litterointitaso.

Liitteenä olevat aineistoon kuuluvat dokumentit on tarvittaessa anonymisoitu. Kaikki oppaan
sisältämät aineiston keräämisessä käytetyt dokumentit toimitetaan asiakkaalle aineiston latauk-
sen yhteydessä myös erillisinä tiedostoina

Aineistoon ja sen tekijöihin tulee viitata asianmukaisesti kaikissa julkaisuissa ja esityksissä,
joissa aineistoa käytetään. Tietoarkiston antaman malliviittaustiedon voi merkitä lähdeluette-
loon sellaisenaan tai sitä voi muokata julkaisun käytäntöjen mukaisesti. Malliviittaus:

Jokiniemi, Sinikka (Tampereen yliopisto): Opettajien ammattirooli, ammatti-identiteetti
ja tiedonhankinta 2003-2004 [sähköinen tietoaineisto]. Versio 1.0 (2008-12-16).
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2373

Tietoarkistoon on lähetettävä viitetiedot kaikista julkaisuista, joissa käyttäjä hyödyntää aineis-
toa. Aineiston alkuperäiset tekijät ja tietoarkisto eivät ole vastuussa aineiston jatkokäytössä tuo-
tetuista tuloksista ja tulkinnoista.





Sisältö

1 Aineiston kuvailu 1

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.2 Sisällön kuvaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

1.3 Aineiston rakenne ja keruu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

1.4 Aineiston käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

A Kyselylomake 5

B Aineistonäyte 11

i





Luku 1

Aineiston kuvailu

1.1 Aineiston otsikot ja datan versio

Aineiston nimi: Opettajien ammattirooli, ammatti-identiteetti ja tiedonhankinta 2003-2004

Aineiston nimi englanniksi: Professional Role, Identity and Information Acquisition of Teac-
hers 2003-2004

Aineisto-opas on luotu aineiston versiosta 1.0 (16.12.2008).

1.2 Sisällön kuvaus

Tekijät

Jokiniemi, Sinikka (Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen laitos)

Aineiston tekijänoikeudet

Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.

Aineiston luovuttaja

Jokiniemi, Sinikka (Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen laitos)

Aineisto luovutettu arkistoon

1.9.2008
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1. Aineiston kuvailu

Asiasanat

ammatillinen koulutus; ammatillinen opettajuus; ammatillisen tiedon hankinta; ammatilliset op-
pilaitokset; ammatti-identiteetti; internet; opettajat; opettajuus; tiedonhankinta; työ

Tieteenala / Aihealue

OKM:n tieteenalaluokitus: yhteiskuntatieteet

CESSDAn luokitus: tietoyhteiskunta; toisen ja korkea-asteen koulutus

Sarjakuvaus

Tämä aineisto kuuluu sarjaan:

Aineistot, jotka eivät kuulu sarjaan

Yksittäiset aineistot, jotka eivät kuulu mihinkään sarjaan.

Sisällön kuvaus

Tutkimuksessa haastateltiin 20 ammatillisen oppilaitoksen opettajaa Jämsän seudun koulutus-
keskuksesta. Haastatteluilla pyrittiin selvittämään opettajien käsityksiään omasta roolistaan ja
identiteetistään opettajana, opettajien kokemuksia tiedonhausta ja haetun tiedon käytöstä, so-
veltamisesta ja hyödyllisyydestä.

Jokaiselta haastatellulta kysyttiin ensin yleisiä kysymyksiä heidän työstään ja työtehtävistään.
Seuraavaksi tiedusteltiin heidän suhdettaan tiedonhankkimiseen. Tutkittavilta kysyttiin mm. tie-
donhankinnan roolista ja tärkeydestä, yksityiskohtaisia kysymyksiä viimeisimmästä tiedonhan-
kintatapahtumastaan (sen tarve, tiedonhaun välineet ja tiedon hyödyllisyys/hyödyttömyys) ja
lopuksi yleisiä kysymyksiä opettajuudesta ja opettajan ammattin vaatimuksista sekä siinä ta-
pahtuneista muutoksista.

Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on help-
po selata.

1.3 Aineiston rakenne ja keruu

Maa: Suomi

Kohdealue: Suomi, Jämsä

Havainto/aineistoyksikkötyyppi: Henkilö

Perusjoukko/otos: Jämsän seudun koulutuskeskuksessa toimivat opettajat

Aineistonkeruun ajankohta: 7.11.2003 – 9.3.2004

Kerääjät: Jokiniemi, Sinikka (Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen laitos)
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1.4. Aineiston käyttö

Aineistonkeruun tekniikka: Kasvokkainen haastattelu

Keruuväline tai -ohje: Puolistrukturoitu lomake

Tutkimuksen aikaulottuvuus: Poikkileikkausaineisto

Havainto/aineistoyksiköiden valinta: Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poiminta

Tutkija on rekrytoinut haastateltavat liikkuessaan työtehtävissään koulutuskeskuksessa. Tutkija
pyrki valitsemaan haastateltavia erilaisilta koulutusaloilta.

Aineiston määrä: 20 rtf-tiedostoa, noin 130 sivua. Lisäksi rtf-tiedostoista tuotetut html-tiedostot.

1.4 Aineiston käyttö

Aineiston käytössä huomioitavaa

Aineistoon lisätty tunnisteet ja tarkistettu tutkijan tekemä anonymisointi, jota ei muutettu juuri
lainkaan.

Julkaisut

Jokiniemi, Sinikka (2005). Opettajien Informaatiohorisontit. Ammatillisen tiedon hankinta ammatti-
identiteetin näkökulmasta. Tampere: Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimuksen pro gradu-
tutkielma.

Ajantasainen julkaisuluettelo aineiston kuvailun yhteydessä osoitteessa

https://services.fsd.uta.fi/catalogue/FSD2373

Aineiston sijainti

Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto

Käyttöoikeudet

Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.
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Liite A

Kyselylomake
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FSD2373 OPETTAJIEN AMMATTIROOLI, AMMATTI-IDENTITEETTI JA TIEDONHANKINTA 2003-
2004

FSD2373 PROFESSIONAL ROLE, IDENTITY AND INFORMATION ACQUISITION OF TEAC-
HERS 2003-2004

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Gradu-seminaari 

Kevät 2004 

Lea Sinikka Jokiniemi 

 

 

HAASTATTELU 

 

 

I Tausta tiedot 

 

1. Ikä: _________  2. Sukupuoli   mies___________ nainen __________  

 

 

3. Pohjakoulutus:________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

4. Millainen on ammatillinen koulutuksesi?___________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

5. Kuinka kauan olet työskennellyt opettajana?________________________________________ 

 

 

6. Muu työkokemus______________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

7. Nykyinen työpaikkasi__________________________________________________________ 

 

 

 

 

_____________________________ 

 



 

 

26. Mistä/miten yleensä hankit ammatissasi tarvitsemaa tietoa? Mitä välineitä käytät tiedon-

hankintaan? Keiden henkilöiden/asiantuntijoiden puoleen käännyt?  Piirrä informaatio-

horisonttisi,  piirrä tärkein ja useimmin käytetty tiedonlähteesi lähimmäksi itseäsi ja 

kauimmaksi itsestäsi ne tiedonlähteet, joita käytät vähiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

- sanomalehdet, aikakauslehdet 

- ammattikirjallisuus, ammattilehdet 

- oman alan esitteet, asiantuntijat, mainokset 

- kirjastot, internet, tietokannat, CD-romit 

- ammattiverkosto, kollegat, esimies 

- henkilökohtaiset kontaktit, työelämä  

- sukulaiset, tuttavat 

- opiskelijat 

- kurssit, koulutukset 

- TV, radio, sähköiset viestimet 

- jokin muu, mikä ____________________ 



 

 

II Ammatillisuus 

 

8. Kuvaile millaista on työsi  ja työtehtäväsi  

 

9. Miten työaikasi on jakautunut näiden työtehtävien kesken? 

 

III Tiedontarpeet, tiedonhankinta 

 

11. Mistä saat ideat erilaisten työtehtävien hoitamiseen? 

 

12. Millaisena näet tiedonhankinnan roolin työssäsi? 

 

13. Kuinka usein sinulla on työssäsi tilanteita, jolloin joudut etsimään tietoa? 

 

14. Minkälaisia tilanteita ne ovat, mainitse 3 tyypillisintä tiedonhankintatilannetta tärkeys-

järjestyksessä.  

 

VIIMEISIN TYYPILLINEN TIEDONHANKINTATAPAHTUMA.  

 

Ideana on rakentaa kokonaiskuva jostain tiedonhankintatilanteesta. Tarkoituksena on edetä 

mainitsemassasi tiedonhankintatilanteessa alusta loppuun askel askeleelta. Voit kertoa ihan 

vapaasti.  

 

Tiedonhankintatilanteen valitseminen. 

 

15. Muistele jotakin ammatillista tiedonhankintatilannetta. Mikä olisi sellainen tilanne mistä 

haluaisit kertoa esim. jokin edellä mainituista 3:sta  tyypillisestä tiedonhankintatilanteesta.  

 

Tilanne 

 

16. Kuvittele tilanne uudelleen ja muistele mikä johti siihen, että tarvitsit tietoa?  

 

Seuraava askel 

 

17. Mitä tapahtui seuraavaksi? Mitä kysymyksiä sinulla oli mielessä? 

 

18. Mistä lähdit etsimään tietoa tai kenen puoleen käännyit ensin? 

 

19.Kuinka löysit tiedon?  Jouduitko etsimään tietoa useista eri paikoista ja lähteistä? 

 

20. Mikä vaikutti siihen, että valitsit juuri tämän välineen? 

 

21. Estikö tai haittasiko jokin tiedonhankintaasi? 

 

22. Mitä hyötyä hankkimastasi tiedosta oli?  

 

23. Vastasiko hankittu tieto odotuksiasi? Jos ei vastannut niin mistä se johtui? 

 

24. Oliko sinulle haittaa siitä, kun et löytänyt tietoa? 

 



 

 

25. Tarvitsetko vielä ko. tietoa ja etsitkö sitä vielä? 

 

Tähän kohtaan  informaatiohorisontin piirtäminen!! 

 

27. Mitkä tiedonhankinnan välineet ja kontaktit ovat sinulle kaikkein tärkeimpiä ja miksi?  

 

28. Mitkä välineet ja kontaktit ovat sinulle vähiten tärkeitä ja miksi?  

 

29 Kerro lähemmin eri henkilölähteiden osuudesta tiedonhankintaasi 

 

30. Kuinka usein käytät Internetiä tiedonhankintaan? 

 

31. Millaista tietoa etsit Internetistä? 

 

32. Millaisia bookmarkseja/kirjanmerkkejä tai suosikkeja kuuluu tietokoneella oleviin 

tiedonlähteisiisi?  

 

33.Onko sinulla ollut ongelmia internet tiedonhankinnassa, millaisia ongelmia?  

 

34. Millainen rooli yleisellä kirjastolla on sinulle? 

 

35. Millaisissa asioissa käännyt yleisen  kirjaston puoleen? 

 

36. Millainen rooli oppilaitoskirjastolla on sinulle? 

 

37.Millaisissa asioissa käännyt oppilaitoskirjaston puoleen? 

 

V Opettajuus 

 

38. Millaisena näet opettajan osaamisvaatimukset? 

 

39. Onko työsi opettajana  muuttunut siitä kun aloitit opettajana, miten ?  

 

40. Oletko joutunut muuttamaan omia tiedonhankinta- tai opetusmenetelmiäsi vastaamaan uusia 

osaamisvaatimuksia. Miten? 

 

41. Vaativatko uudet osaamisvaatimukset  täydennyskoulutusta. Millaista koulutusta omasta 

mielestäsi tarvitsisit? 

 

Haastattelun arviointi 
 

42. Miten koit tämän haastattelun? Mikä oli helppoa ja minkä koit vaikeaksi tässä haastattelussa? 

 

 

Kiitoksia osallistumisestasi haastatteluun! 



Liite B

Aineistonäyte
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FSD2373 OPETTAJIEN AMMATTIROOLI, AMMATTI-IDENTITEETTI JA TIEDONHANKINTA 2003-
2004

FSD2373 PROFESSIONAL ROLE, IDENTITY AND INFORMATION ACQUISITION OF TEAC-
HERS 2003-2004

Tämä dokumentti on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tut-
kimusaineistoa.

Dokumenttia hyödyntävien tulee viitata siihen asianmukaisesti lähdeviitteellä.

Lisätiedot: http://www.fsd.uta.fi/

This document forms a part of the above mentioned dataset, archived at the Finnish Social
Science Data Archive.

If the document is used or referred to in any way, the source must be acknowledged by means
of an appropriate bibliographic citation.

More information: http://www.fsd.uta.fi/

Detta dokument utgör en del av den ovannämda datamängden, arkiverad på Finlands samhälls-
vetenskapliga dataarkiv.

Om dokument är utnyttjat eller refererat till måste källan anges i form av bibliografisk referens.

Mer information: http://www.fsd.uta.fi/



 

 

Haastattelija: Lea Sinikka Jokiniemi 

Haastattelijan syntymävuosi: 1954 

Haastattelun päivämäärä: 19.2.2004 

Haastateltavan sukupuoli: Mies 

Haastateltavan asuinpaikka: Jämsänkoski 

Haastateltava: - 

Haastateltavan ikä: 55 

Haastateltavan ammatti: Teknikko 

 

 

HAASTATTELU  

 

8. Kuvaile millaista on työsi ja työtehtäväsi. 

 

Minä teen suurin piirtein puolet työajastani teoriaopetusta ja toisen puolen ajasta työn opetusta ja 

sitten minulla on vielä nää osastonjohtajan tehtävät siinä päälle. Suurin piirtein karkea jako on 

semmoinen. Minä opetan auto- ja kuljetusalan ammatillisia aineita ja matematiikat, fysiikat ja tän 

tyyppiset aineet ja sitten työnopetusta. 

 

9. Miten työaikasi on jakautunut näiden työtehtävien kesken? 

 

Puolet ajasta menee melkein kokouksissa istumiseen ja hallinnollisten tehtävien hoitamiseen. 

Kaikki tarjouspyynnöt ja hankinnat, mitä tehdään, kuuluu osastonjohtajan tehtäviin samoin 

järjestys- ja kurinpitoasiat ja tän tyyppiset kuuluu. Työjärjestysten tekemiset, se haukkaa 

esimerkiksi tässä jaksossa on ollut todella paljon lukujärjestystentekoa elikkä joka viikolle on 

ollut oma lukujärjestys erinäköisten tapahtumien takia. Moninkertaisesti on ylittynyt tämä 

korvattu työaika siihen, mutta pakkohan ne on tehdä. Ehkä se vie semmoisen kolmanneksen siitä 

työajasta karkeasti ottaen ja teoriatunteja tietysti täytyy jonkin verran valmistella. Mutta 

työnopetus on sikäli helppoa, että asiakkaat soittaa ne kohteet meille tänne mieluummin niin 

päin, ei tarvii kun vastaa puhelimeen aina sopivana ajankohtana. 

 

III Tiedontarpeet, tiedonhankinta 

 

11. Mistä saat ideat erilaisten työtehtävien hoitamiseen? 

 

Vois sanoa melkein sillä tavalla, kun muistelee omaa aikaa, silloin kun näitä eri asioita on 

opetellut. 

Ehkä jo vois sanoa, että kokemuskin on antanut semmoisen vinkin, että nykypäivänä opiskelijan 

nimenomaan pitää tehdä ja nähdä nämä hommat. Ja hyvin suuri osa näistä töistä, ne on tehtävä 

niin, että opiskelija tekee sen. Harjoittelee ensin yksinkertaisilla suht` puhtailla välineillä tämän 

homman ja tekee siitä havaintoo. Ja sitten vähän yritetään katsella mitä kirjantekijät on moisesta 

asiasta sanonut. Vähän niitä niin kun linkittää yhteen, että ne ymmärtäis mistä on kysymys. Oma 

kokemus on hyvin vahva ja kyllähän sitä joskus tulee kyseltyä opiskelijoiltakin, että miltä tuntuu, 

että… mitenkä haluaisit tämän…  

 

12. Millaisena näet tiedonhankinnan roolin työssäsi? 



 

 

 

Jonkun verran mutta, mulla kun on ykkösluokka niin kun työnopetuksessa niin kaikki on tuolla 

teoriaopetuksessa periaatteessa lähes joka luokka. Niin sitä tietoa on maapallo pullollaan ja tällä 

hetkellä kaikista parhaiten tietoa saa maahantuojilta - korjaamokäsikirjat. Lähes kaikki oppikirjat 

on niin ylimalkaisia, että ne ei niin kun sovellu tähän käyttöön ja niissä käsitellään ihan vääriä 

asioita ja niistä on jätetty hirveen paljon tärkeitä asioita pois. Hyvin paljon on turvauduttu 

erinäköisten laitevalmistajien tietoihin ja sitten (tai ainakin minä käytän) maahantuojia ym. 

tietolähteinä elikkä korjaamokäsikirjat ja tän tyyppiset laitteet, niillä kyllä mennään aika pitkälle.  

 


