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Kerro lisää millaisesta
informaatiosta on kyse ja onko
erityyppisen informaation välillä
eroja.

Arkeologisen informaation käyttö yhteiskunnassa
Tämän kyselyn tavoitteena on kerätä tietoa siitä, millaista hyötyä ja käyttöä (jos mitään) arkeologien tuottamalle tiedolle on organisaatioille ja yksityishenkilöille, jotka suoraan tai
epäsuoraan teettävät ja rahoittavat arkeologisia kenttätutkimuksia.

Kysely joka toteutetaan sekä Suomessa että Ruotsissa on osa tutkimusprojektia “Arkeologinen informaatio digitaalisessa yhteiskunnassa” (ARKDIS), jota johtaa dosentti Isto Huvila
(Informaatiotutkimus, Åbo Akademi ja Upsalan yliopisto) ja rahoittaa Ruotsin Tiedeneuvosto (Vetenskapsrådet, projekti 340-2012-5751). Projektin tavoitteena on kartoittaa
arkeologisen tiedon ja tietotyön digitalisoitumisen seurauksia ja mahdollisuuksia. 

Yhdessä aikaisempien tutkimustulosten kanssa kyselyn tulokset auttavat kehittämään arkeologisen tiedon hallintaa ja arkeologista tietotyötä palvelemaan premmin kaikkien suoraan
ja epäsuorasti arkeologian kanssa tekemisissä olevien asianosaisten tarpeita.

Tutkimuksen tulosten pohjalta kirjoitetaan tieteellinen artikkeli ja tulokset julkaistaan myös kaikille avoimesti verkossa. Linkki tuloksiin tulee löytymään ARKDIS-projektin blogista
http://arkdis-projekt.blogspot.com.

Yksittäisiä vastauksia käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti. Anonymisoitu toimitettu versio vastauksista tallennetaan Ruotsin tutkimusdata-arkistoon Göteborgin yliopistoon
(Svensk Nationell Datatjänst). 

Lisää tietoa ARKDIS-tutkimusprojektista löytyy englanniksi osoitteesta http://www.abm.uu.se/research/Ongoing+Research+Projects/ARKDIS/

Lisätietoa tutkimusprojektista ja kyselystä antaa:

Isto Huvila
dosentti
Informaatiotutkimus, Åbo Akademi ja 
Informaatiotutkimus, Upsalan yliopisto
puh. 02-2153467
etunimi.sukunimi@abo.fi
 

Kysymyksiä arkeologisesta informaatioprosessista

Seuraavissa kysymyksissä viitataan edustamaasi organisaatioon tai yritykseen (tai sinuun yksityishenkilönä) museoviranomaisten päätöksen edellyttämän (tai joissakin tapauksissa
myöntämän) arkeologisen tutkimuksen toimeksiantajana, tilaajana ja/tai rahoittajana.

Mitä hyötyä (onko sitä) arkeologisista tutkimuksista on organisaatiollesi? ?

Estääkö jokin sitä, että arkeologiset tutkimukset tuottaisivat käyttökelpoista tietoa
organisaatiollesi? ?

Organisaatiosi on toiminut vähintään yhden arkeologisen tutkimuksen tilaajana tai rahoittajana vuoden 2014 aikana. Jos tutkimuksia oli useita, vastaa tyypillisen tapauksen perusteella:
Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Epävarma Eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa / ei vastausta

Olemme tyytyväisiä tutkimuksen suorittaneiden arkeologien toimintaan.

Olemme tyytyväisiä museoviranomaisten toimintaan tutkimusprosessin aikana

Katsomme, että tutkimusten kustannukset olivat kohtuulliset.

Ainoa tutkimuksista organisaatiolleni koitunut hyöty oli lupa jatkaa rakennusprojektia
(maankäyttöprojektia tai vastaavaa) tutkimusten päätyttyä.

Arkeologisen informaation hyödyllisyys

Mikä oli teidän kannaltanne arkeologisten tutkimusten tärkein tulos?

Jos organisaatiosi on toiminut useampien arkeologisten tutkimusten tilaajana/rahoittajana,
kerro eroista eri tutkimusprosessien välillä ?

Onko joku organisaatiossasi lukenut arkeologien kirjoittaman tutkimusraportin?

Jos olet lukenut raportin, miten hyödyllinen se mielestäsi oli?

Jos organisaatiosi on saanut arkeologeilta jotakin muuta informaatiota (esim. GIS-dataa,
suullista informaatiota), miten hyödyllistä se on ollut?



Kysymyksiä informaatiosta, jota organisaatiosi on saanut arkeologeilta.

Onko seuraavan tyyppinen arkeologinen tai arkeologiaan liittyvä tieto hyödyllistä työssäsi?
Ei lainkaan Vähäisissä määrin Osittain Paljon En tunne informaatiortyyppiä

Arkeologiset tutkimusraportit

Arkeologiset esitutkimusraportit ja lausunnot (joita organisaatiosi on tilannut ennen varsinaisia tutkimuksia)

Arkeologien tuottama GIS-data

Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin (kulttuuriymparisto.nba.fi) sisältämä informaatio

Tieto muinaisjäännösten sijainnista ja pinta-alasta

Arkeologien antama suullinen informaatio

Museoviranomaisten antama suullinen informaatio

Museoviranomaisten päätösasiakirjat liitteineen

Miten usein käytät seuraavanlaista arkeologista informaatiota
En lainkaan Toisinaan Vuosittain Muutamia kertoaj vuodessa Kuukausittain

Arkeologiset tutkimusraportit

Arkeologiset esitutkimusraportit ja lausunnot (joita organisaatiosi on tilannut ennen varsinaisia tutkimuksia)

Arkeologien tuottama GIS-data

Kulttuuriympäristön rekisteriportaalin (kulttuuriymparisto.nba.fi) sisältämä informaatio

Tieto muinaisjäännösten sijainnista ja pinta-alasta

Arkeologien antama suullinen informaatio

Museoviranomaisten antama suullinen informaatio

Museoviranomaisten päätösasiakirjat liitteineen

Kerro lisää arkeologisen informaation käytöstäsi.

Mitkä muut arkeologiaan liittyvät informaatiolähteet ovat olennaisia organisaatiollesi

Miten paljon seuraavat tekijät vaikuttavat arkeologien saatavan informaation käyttöösi
Täysin samaa mieltä Osittain samaa mieltä Epävarma Eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa / ei vastausta

Informaatio ei ole hyödyllistä organisaatiolleni

Informaatio on huonosti tarjolla

Informaatiota on vaikea saada käsiinsä

Minulla ei ole oikeutta informaation käyttämiseen

Informaatio on saatavilla vain paperimuodossa

Informaatio on saatavilla vain digitaalisena

Informaatio on esitetty sellaisessa muodossa (tavalla) että minun on vaikea käyttää sitä

Minulla ei ole tarvittavia taitoja (koulutusta) informaation käyttämiseen

En saa informaatiota käsiini vaikka minulla on oikeus sen saamiseen

En tiedä mitä informaatiota olisi saatavilla

En tiedä miten voisin saada informaatiota käsiini

Informaatio ei ole hyödyllistä omassa työssäni

Minun on välttämätöntä priorisoida asioita ja siksi käytän muuta informaatiota työssäni

Käytössäni ei ole tarvittavia teknisiä välineitä informaation hyödyntämiseksi

Informaation hankkiminen maksaa liikaa

Informaation hankkiminen vie liikaa aikaa

Informaatio on huonolaatuista

Informaatiota on tarjolla kielillä, joita en hallitse

Kerro miten eri tekijät ja niiden merkitys vaihtelevat riippuen siitä millaisesta arkeologiaan
liittyvästä informaatiosta on kyse. erro miten eri tekijät ja niiden merkitys vaihtelevat
riippuen siitä millaisesta arkeologiaan liittyvästä informaatiosta on kyse.

Mitkä muut esteet vaikuttavat informaation hankkimista ja käyttöä?

Seuraavat kysymykset liittyvät sellaiseen arkeologiseen informaatioon jota käytät eniten



Kiinteistöala (kiinteistöyhtiö, kiinteistönhallinta, kiinteistösijoitus, -omistus)
Rakennustoiminta
Energiatoimiala
Metsä-/maatalous, metsä-/maasijoitus
Kaivostoiminta
Kunnallinen viranomainen/organisaatio
Alueellinen viranomainen/organisaatio
Valtiollinen viranomainen/organisaatio
Yksityinen maanomistaja (yksityishenkilö)

Muu

Ei yhtään (0)
alle 10
11-100
100-999
1000+

Tallenna

Miten ja millaisissa työtehtävissä käytät arkeologista informaatiota? Miten tämä
informaatio auttaa sinua saavuttamaan työsi tavoitteet?

Jos et enää pääsisi käsiksi tähän informaatioon, miten se vaikuttaisi työhösi?os et enää
pääsisi käsiksi tähän informaatioon, miten se vaikuttaisi työhösi?

Miten tämän informaation digitoiminen (jos se ei vielä ole saatavilla digitaalisena)
vaikuttaisi työhösi?

Kysymyksiä organisaatiostasi

Toimiala tai rooli

Palkattujen työntekijoiden määrä

Lähetä

Kiitoksia osallistumisestasi kyselyyn!

Järjestelmänä Eduix E-lomake 3.1, www.e-lomake.fi


