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Kolme sattumatapausta  

• Case 1: Työsuhteiden muutos, esim. vuokratyö 

• Case 2: Erilaisten kasvien käyttö 
puistoistutuksissa 

• Case 3: Samuli Paulaharju 



Case 1: Työsuhteiden muutos, esim. vuokratyö 

• Opiskelijan tiedontarve

• SeAMK-Finnasta löytyy kaksi teosta
– Työntekijä vuokrattuna: vuokratyövoiman käytön vaikutuksia 

työyhteisössä (2005)

– Määräaikaisen työn yleisyys, käytön lainmukaisuus ja lainsäädännön 
kehittämistarpeet (2005)

• Tarjolla jopa suorat linkit verkkojulkaisuihin…

• Mutta. > Linkit rikkoutuneet > yhteydenottoja 
julkaisijaan, pohtimista – kunnes sattumalta
juttelen asiasta suunnittelijan kanssa ---



Case 1: Työsuhteiden muutos, esim. vuokratyö

• Lopputulos

– Verkkojulkaisut löytyivät lopulta onneksi Internet 
Archiven kautta
• https://web.archive.org/web/20070205195649/http://www.mol.fi/mol/fi

/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt283.pdf

https://web.archive.org/web/20070205195649/http:/www.mol.fi/mol/fi/99_pdf/fi/06_tyoministerio/06_julkaisut/06_tutkimus/tpt283.pdf


Case 2: Puistoistutukset 

• Oma mielenkiinto

• Hakuja esim. SeAMK-Finnassa, Finnassa, 
Melindassa

– Pelkistetyt hakusanat, joitakin osumia – avointa 
tietoa tarjolla oudon vähän – missä kaupunkien 
tuottama tieto? 

KUNNES sattumalta… 



Case 2: Puistoistutukset  

• Google!

– Sen kautta löytyvät mm.

Helsingin kaupunkikasviopas: Helsingin 
kasvisuunnittelun työkalupakki. Rakennusviraston 
julkaisu. http://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/ohjeet/kaupunkikasviopas.pdf

http://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/ohjeet/kaupunkikasviopas.pdf
http://www.hel.fi/hel2/hkr/julkaisut/ohjeet/kaupunkikasviopas.pdf


Case 2: Puistoistutukset

• Löytyy sattumalta 
toinenkin

Vantaan kasvillisuuden 
käytön periaatteet (2016) 
https://www.vantaa.fi/instancedata/
prime_product_julkaisu/vantaa/emb
eds/vantaawwwstructure/123751_Va
ntaan_kasvillisuuden_kayton_periaat
teet_2016_korjattu.pdf

• Julkaisun tiedot löytyvät myös 
Finna.fi:sta (painettu julkaisu 
tilattavissa lukusaliin) 
– Avoin saatavuus? 

https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/123751_Vantaan_kasvillisuuden_kayton_periaatteet_2016_korjattu.pdf
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure/123751_Vantaan_kasvillisuuden_kayton_periaatteet_2016_korjattu.pdf


Case 3: Samuli Paulaharju

• Oma mielenkiinto

• Samuli Paulaharjun säätiön toiminta – myös 
julkaisutoiminta



Case 3: Samuli Paulaharju

• Julkaisu ei ole avoin, sen voi ostaa e-kirjana; 
mutta mistä saisin sen selailtavaksi? 

• Julkaisu löytyi lopulta sattumalta Krannit-
kokoelmasta e-kirjana

– Nyt siis lainattavissa EEPOS-FINNASTA sekä tällä 
hetkellä myös Helmet-kokoelmasta



Kolme sattumatapausta  
• Case 1: Työsuhteiden muutos, esim. vuokratyö 

– Julkisten organisaatioiden tuottamaa tietoa; valtio, 
tutkimuslaitokset… 

• Case 2: Erilaisten kasvien käyttö 
puistoistutuksissa

– Julkisten organisaatioiden tuottamaa tietoa; 
kaupungit, kunnat, sairaanhoitopiirit… 

• Case 3: Samuli Paulaharju 

– Järjestöt, yhdistykset, säätiöt…  



Avoimen tiedon löytäminen –
sattumaako siis? 

• Mistä tiedämme, että olemassa jotakin
[tietoa] esim. tutkimusjulkaisu, raportti, 
artikkeli?

• Jos tiedämme, että on olemassa jotakin 
[tietoa] esim. tutkimusjulkaisu, raportti, 
artikkeli…, mistä saamme sen luettavaksemme 

• Jos tiedämme, että on jotakin [tietoa] ja 
olemme sen nähneet, miten varmoja voimme 
olla siitä, onko se pysyvää vai katoavaista



Ollaanko me hävitty tämä peli? 

Soccer. [Valokuva]. [Viitattu 17.5.17]. Saatavissa Encyclopædia
Britannica ImageQuest. Vaatii käyttöoikeuden.
http://quest.eb.com/search/115_2660196/1/115_2660196/cit
e

http://quest.eb.com/search/115_2660196/1/115_2660196/cite


Toivottavasti ei! 
- ainakaan lopullisesti 

• Avoin tieto – uusi aika 
tiedonhaussa 

– Kirjasto, 

• Opasta, opeta – myös 
jäljittämään, kysymään, 
tuntemaan oman alan iso 
informaatioympäristö (Uudet 
IL-kehykset!), julkaisuarkistot, 
verkon mahdollisuudet, 
julkaisemisen periaatteet

• Kuvaile avointa tietoa omaan 
kokoelmaan! 

ACRL 2015; 
Syvälahti 2016



Toivottavasti ei! 
- ainakaan lopullisesti 

• Avoin tieto – uusi aika tiedonhaussa 
– Julkaisija, 

• Kuvaile julkaisemasi avoin tieto 

• Selvitä, miten varmistetaan tiedon pysyvyys 
(organisaatiomuutokset, verkkosivumuutokset) 

• Onko mahdollisuutta käyttää julkaisuarkistoja? 

– Tiedon etsijä, 

• Tunne kirjastot, kokoelmat, julkaisuarkistot, tunne 
verkko. Ota selvää. Kokeile eri hakusanoja ja -kanavia. 
Tunne alasi tiedontuottajat ja tiedontuotannon 
perinteet. Seuraa asiantuntijoita somessa.

• Ole piireissä. 



Eivätkä ole puhtaat omatkaan kengät…  

• Ote Julkaisijan oppaasta SeAMKissa…



Otsikko

https://epedufi-
my.sharepoint.com/personal/kneuvonta_kirjasto_seamk_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=1b445f63
40c804b3f80a8e4d0277e2079&authkey=AevIqkqVdEYUGO76MRvfICc 

The Thinker (1879-1889) sculpture by Auguste Rodin (1840-1917), temporary exhibition in Rambla de Catalunya, Barcelona, Catalonia, 
Spain. [Valokuva]. [Viitattu 17.5.17]. Saatavissa Encyclopædia Britannica ImageQuest. Vaatii käyttöoikeuden. 
http://quest.eb.com/search/164_3272313/1/164_3272313/cite

Ajateltavaa ja pohdittavaa siis 
riittää tiedon ja informaation 

vilinässä!
KIITOS.  

http://quest.eb.com/search/164_3272313/1/164_3272313/cite

