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Joka toinen vuosi järjestettävät kansalliset Informaatiotutkimuksen päivät 
ovat taas täällä (5.–6. marraskuuta 2020), ja ensimmäistä kertaa tapahtuma  
järjestetään etäyhteyksien varassa. Vallitseva COVID-19 tautitilanne ei  
mahdollistanut tapahtuman järjestämistä fyysisenä kokoontumisena, mutta 
I-päivien perinne jatkuu siitä huolimatta. I-päivät ovat keskeinen kohtaamis- 
paikka kotimaisen informaatiotutkimuksen kentällä, paikka jossa esitellä,  
keskustella, tutustua, ja oppia uutta. 
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I-päivien käytännön järjestelyistä vastaa tällä kertaa Oulun yliopisto,  
jossa järjestelytoimikunnassa on toiminut: Heidi Enwald, Noora Hirvonen, 
Maija-Leena Huotari, Teija Keränen, Terttu Kortelainen, Anna-Maija Multas 
ja Anna Suorsa. Suuri kiitos teille pitkäjänteisestä työstä poikkeuksellisissa ja 
epävarmoissa oloissa!

Kuten aikaisempina vuosina, I-päivät tarjoavat monipuolisen ja laajan 
kattauksen informaatiotutkimuksen aiheita ja näkökulmia. Tässä numerossa 
julkaistaan työryhmien hyväksymiä laajennettuja abstrakteja muun sisällön 
ohella. Vuonna 2020 I-päivillä toimii seuraavat työryhmät:

• Disnormatiivinen informaatio – Disnormativ information –  
Disnormative information 
Vetäjät: J. Tuomas Harviainen ja Ari Haasio 

• Hälsoinformation och -kommunikation – Terveystieto ja -viestintä  
–  Health information and communication  
Vetäjät: Isto Huvila, Kristina Eriksson-Backa, Heidi Enwald, Noora 
Hirvonen 

• Informaatiolukutaito – Information literacy – Informationskompetens  
Vetäjät: Noora Hirvonen, Heidi Enwald,Tuulikki Alamettälä 

• Information behaviour and information practices in the context of 
minorities – Informaatiokäyttäytyminen ja -käytännöt vähemmistöjen 
kontekstissa – Informationsbeteende  och -praktiker i minoritets- 
kontext  
Vetäjät: Eeva-Liisa Eskola, Hamed Ahmania, Khadijah Khan,  
Hilda Ruokolainen 

• Kirjastopalvelujen kehittäminen  
Vetäjä: Noora Hirvonen 

• Knowledge Management – Tietojohtaminen – Informations- 
ledning  
Vetäjät: Anna Suorsa, Milla Aavakare, Suellen Cavalheiro 

• Tietokäsitykset informaatiotutkimuksessa ja informaatiojärjes- 
telmissä –  Conception of knowledge in information research and 
information systems  
Vetäjät: Jarmo Saarti ja Juha Kämäräinen
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• Yrittäjyys ja informaatio – Entrepreneurship and information  
Vetäjä: Markus Rytinki 

Suuri kiitos I-päivien ja tämän numeron toteutumiselle kuuluu paitsi  
työryhmien vetäjille niin myös toimitussihteeri Harri Ollikaiselle, joka  
tiiviissä aikataulussa sai I-päivien aineiston julkaisukuntoon. Toivon että  
viihdytte tämän numeron moniuolisen sisällön parissa. Kannustan kaikkia  
kiinnostuneita pitämään lehtemme mielessä pohtiessanne julkaisukanavaa 
jatkotyöstetyille käsikirjoituksillenne.

On suuri ilo, että saamme nauttia I-päivistä tänäkin vuonna, turvallisesti 
etäyhteyksien varassa. Nähdään virtuaalisesti!

Mikael Laakso
Espoossa 12.10.2020


