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Informaatiotutkimuksen proseminaarityöni käsitteli Helsingin kaupunginkirjaston ”Helmi”
-intranetin käyttöä. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kirjaston henkilöstön
käyttäjäkokemuksia Helmistä. Tavoitteena oli saada selville, mitä hyvin toimivia ja mitä
huonosti toimivia puolia Helmissä oli sekä selvittää, miten intranetia voisi kehittää, jotta siitä
tulisi toimiva sisäisen viestinnän kanava koko kaupunginkirjaston henkilökunnalle.
Tutkimuksella haluttiin varmistaa myös viestintäyksikköön tullutta palautetta ja löytää
ratkaisuja intranetiin liittyviin ongelmiin. Tutkimuksen ajateltiin toimivan lisäksi
tutkimuspohjana ja suuntaa antavana selvityksenä mahdolliselle laajemmalle tutkimukselle.
Tutkimuksessa keskityttiin erityisesti intranetin ongelmiin sekä niiden ratkaisemiseen.
Tutkimusta tehtiin Helsingin kaupunginkirjaston viestintäyksikön toiveesta. Tavoitteena
Helmin kehittäminen, mutta kehittämistyöhön tarvittiin lisätietoa, koska kaksi vuotta käytössä
olleen kirjaston Helmin käyttöä ei ollut tutkittu. Eri yhteyksissä viestintäyksikkö oli kuitenkin
saanut palautetta erityisesti Helmin käyttöön liittyvistä ongelmista kuten tiedonhaun
vaikeudesta.
Ennen tutkimuksen aloittamista käytiin taustakeskusteluja viestintätehtävissä työskentelevien
työntekijöiden kanssa. Varsinainen tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena.
Tutkimusmenetelmänä käytettiin interpersoonallista teemahaastattelua sekä
sähköpostihaastattelua. Haastateltaviksi valittiin kuusi työntekijää eri ikäryhmistä,
koulutustasoilta ja työtehtävistä: haastateltavien ammattinimikkeitä olivat muun muassa
kirjastovirkailija, kirjastonhoitaja ja informaatikko. Mukana oli myös johtotason henkilöitä.
Haastateltavien joukossa oli sekä naisia että miehiä.

Kuva 1. Kaupunginkirjaston Helmi -intranetin etusivua 10.7.2012.
Tutkimustulokset
Kysyttäessä haastateltavien mielipidettä kirjaston Helmistä, lähes kaikkien vastauksissa tuli
esille neljä toivetta:
1. että tietoa löytyisi helposti,
2. että vuorovaikutus ja yhteys muihin kirjastoihin sekä niiden työntekijöihin toimisi,
3. että intranet olisi ajan tasalla ja
4. että sisältöä olisi vähemmän.
Kirjaston Helmin hyviksi puoliksi koettiin nykyaikaisuus, käyttöliittymän toimivuus sekä
miellyttävä visuaalinen ilme. Hyvää palautetta tuli vuorovaikutteisuudesta: moni koki
keskustelumahdollisuuden tärkeäksi ominaisuudeksi intranetissa.
Kirjaston Helmin huonoiksi puoliksi haastateltavat kokivat vastaavasti
1. tiedon hakemiseen liittyvät ongelmat,
2. intranetin sisällön suuren määrän,
3. sisältörungon ja sisällön epäloogisen jäsennyksen
4. keskusteluun ja vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat sekä
5. pienimuotoiset visuaaliset ongelmat.
Lähes jokainen haastateltava mainitsi tiedonhaunongelman jo ensimmäisessä vastauksessaan,
kun haastateltavilta kysyttiin, mitä kirjaston Helmistä tulee mieleen. Asia koettiin
turhauttavana ja aikaa vievänä. Ongelman pääteltiin johtuvan erityisesti sisällön
rakenteellisesta jäsentämisestä, otsikoinnista sekä sisällön suureen määrästä ja
informaatioähkystä.
Koska haastateltavien joukossa oli tiedonhallinnan ammattilaisia, heiltä kysyttiin myös
parannusehdotuksia. Haastateltavien muutostoiveet vastasivat paljolti ongelmiksi koettuja

asioita. Erityisesti toivottiin sisällön loogisempaa jäsentämistä, informatiivisempaan
otsikointia sekä turhan sisällön karsimista ja yhdistämistä. Myös visuaalisia muutostoiveita
esitettiin: esimerkiksi suurempia ja mielenkiintoisempia kuvia kaivattiin piristämään
intranetin visuaalista ilmettä.
Päätelmiä ja ratkaisuehdotuksia
Tutkimuksen perusteella näyttää siltä, että kirjaston Helmi -intranet koettiin tärkeäksi sisäisen
viestinnän kanavaksi. Sitä käytetään vuorovaikutukseen koko organisaation tasolla, eri
yksiköiden välillä, oman kirjaston tasolla sekä erilaisen tiedon hakemiseen. Haastateltavien
ensimmäinen mielikuva kirjaston Helmistä oli negatiivinen: tiedonhaun ongelma koettiin
merkittävimpänä ongelmana.
Moni haastateltava koki turhautumisen ja ahdistuksen tunnetta ajatellessaan oman
työpaikkansa intranetia. Ongelma on todellinen erityisesti kahdesta syystä: koska uuden
intranetin tuoman muutoksen vastarinnan vaiheet on todennäköisesti jo käyty kahden vuoden
käytön aikana läpi ja koska intranetin käyttäjiä ovat tiedonhaun ammattilaiset.
Tutkimuksessa pääteltiin, että käyttäjien negatiivinen kokemus saattaa vaikuttaa
työntekijöiden suhtautumiseen intranetiin, mikä voi taas siirtyä henkilökunnan asenteeseen
intranetia kohtaan sekä intranetin käyttöön esimerkiksi vuorovaikutuksen kanavana.
Tällaisessa tilanteessa hyötyjä, joita Helmi tärkeimpänä sisäisen viestinnän kanavana voisi
tarjota, saatetaan menettää.
Ratkaisuksi tutkimuksessa esitettiin sekä tutkijan omien päätelmien että haastateltavien
ratkaisuehdotusten pohjalta seuraavia parannuksia:
1. Menu-valikoiden otsikoiden muuttaminen informatiivisemmiksi
2. Turhaksi koetun sisällön karsiminen pois
3. Sisällön järjestäminen loogisemmaksi (vastaamaan käyttäjien logiikkaa)
4. keskustelu- ja tiedotuspalstojen yhdistäminen joko yhdeksi tai kahdeksi palstaksi
5. Graafisen ilmeen parantaminen ylimääräisiä merkkejä poistamalla sekä panostamalla
valokuviin.
Lopuksi
Kirjaston Helmi oli ollut tutkimusajankohtana käytössä Helsingin kaupunginkirjastossa kaksi
vuotta. Tutkimukseen haastatellut olivat todennäköisesti päässeet jo yli muutoksen
aiheuttamasta vastarinnasta: tämän vuoksi aikaisempaa palautetta vahvistaneeseen
tutkimustulokseen tulisi suhtautua vakavasti. Erityisesti tiedonhaun ongelmaan olisi hyvä
puuttua, koska se hankaloittaa arkipäivän työtä ja muuttaa työntekijöiden mielikuvaa
intranetista negatiivisempaan suuntaan. Intranetia tulisikin kehittää palvelemaan paremmin
käyttäjien tarpeita: käyttäjälähtöisyys on kaikkien verkkopalvelujen ensisijainen ominaisuus.
Tiedonhakuongelmia voisi etsiä ratkaisuja esimerkiksi kokoamalla pienen työryhmän
kaupunginkirjaston tietoammattilaisista: kirjastossa työskentelee tiedonhallintaan ja
tiedonhakemiseen koulutettuja ihmisiä, joten heillä on osaamista tiedon jäsentämiseen.
Kirjaston Helmiä voisi mahdollisuuksien mukaan kehittää ottamalla käyttöön vielä enemmän
myös sosiaalisen median piirteitä ja työkaluja, koska erilaiset sosiaalisen median sovellukset
näyttävät muuttaneen ihmisten tapaa hahmottaa verkkomedioita ja koska sosiaalisesta

mediasta voi löytyä monia hyödyllisiä sovelluksia myös yhteisöviestintään, oppimiseen,
ryhmä- ja projektitöihin sekä erityisesti koko työyhteisön väliseen vuorovaikutukseen.
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