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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää toimeksiannon pohjalta Rannila Steel Oy:ssä 
henkilöstön sisäiseen viestintään liittämiä merkityksiä ja arvostuksia. Tutkimuksen 
lähtökohta oli käytännönläheinen: sen avulla haluttiin tuottaa sisäiseen viestintään liittyviä 
kehitysehdotuksia. Viestintää tutkittiin kulttuurisesta näkökulmasta triangulaation avulla, 
jolloin tutkimusaineistona oli kysely, jonka tuloksia oli mahdollista verrata organisaatiossa 
vuonna 1999 tehtyyn kyselyyn sekä teemahaastattelut. Kulttuurinen näkökulma ja pitkälti 
laadullinen tutkimusmenetelmä eroaa perinteisestä suomalaisesta tutkimusasettelusta.  
 
Tutkimuksen teoreettinen pohja rakentui pitkälti Tilevin (1994) viestintäkulttuurin 
määritelmälle sekä Tukiaisen yhteisöviestinnän agendamallin (1999) viestintäkulttuurin 
ulottuvuuksille. Näin ollen viestintään liitettyjen merkitysten ja arvostusten nähtiin 
ilmenevän viestintäjärjestelmän käytön, esimiesviestinnän ja organisaation 
toimintatapojen, horisontaalisen keskinäisviestinnän ja viestintäprosessin toimivuuden 
ulottuvuuksilla. Näistä ensimmäistä ulottuvuutta tutkittiin pitkälti OCD (Organisational 
Communication Development) tutkimusten tavoin perehtymällä viestinnän kanava- ja 
tietovajeisiin.  
 
Tutkimuksen perusteella voi sanoa, että kohdeyrityksen sisäinen viestintään liitetyt 
merkitykset ja arvostukset olivat moninaisia, osin toisiaan tukevia ja osin ristiriitaisia. 
Kokonaisuutena sisäistä viestintäprosessia ei pidetty kovinkaan toimivana. Merkityksissä 
ilmeni eroja myynti-tuotanto –jaottelulla sekä joissain tapauksissa organisaatioaseman 
mukaan. Vahvuudet löytyivät sähköisistä kanavista, hyvistä henkilösuhteista ja avoimesta 
ilmapiiristä, kun taas heikkouksina pidettiin oleellisen tiedon viestimättä jäämistä sekä 
huhumyllyjä. Myönteisiä merkityksiä tuottivat tehokas organisoituminen, 
vaikutusmahdollisuuksien antaminen, ennakoiva, suunnitelmallinen ja nopea viestintä sekä 
epäviralliset, yhteistyötä lisäävät käytännöt. Kielteisiä merkityksiä aiheuttivat 
vääräaikainen tai liian vähäinen viestintä, tehoton organisoituminen, 
vaikutusmahdollisuuksien puute, väärä tiedonkulun kanava, yksilöistä johtuvat 
epäonnistumistekijät, väärinymmärrykset ja pelisääntöjen rikkominen.  
 
Tulokset osoittavat viestintäjärjestelmässä ilmenevän puutteita erityisesti esimiesviestinnän 
kanavassa ja tietosisällöissä tulevaisuuden asioissa, muutoksissa sekä palautteessa. Nämä 
tulokset noudattavat suomalaisista organisaatioista saatuja tuloksia, ainoastaan tuotannon 
työntekijöiden kohdalla tilanne oli parantunut aiemmasta ja erot organisaatioasemien 
suhteen olivat tasaantuneet. Esimiesviestinnän ja organisaation toimintatapojen 
ulottuvuudessa esimiesviestintään liittyi toiveita esimiesviestinnän kasvokkaisuudesta. 
Horisontaalisen keskinäisviestinnän merkitys ilmeni tarpeena epävirallisen, erityisesti 
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osastojen välisen kanssakäymisen lisäämiseen, sillä kohdeorganisaatiossa on hyvin 
voimakkaasti osastoiduttu.  
 
Kokonaisuudessa tutkimus osoitti kohdeorganisaatiossa olevan tarpeen sisäisen viestinnän 
tilanteen selvittämiseen ja tämän pohjalta sisäisen viestinnän koordinoimiselle, 
esimiesviestinnän merkityksen esiintuomiselle ja esimiesviestinnän taitojen kehittämiselle 
sekä organisaation yhtenäisyyttä lisäävien käytäntöjen kehittämiselle. Tapaustutkimus 
osoittaa yleisempiäkin piirteistä kotimaisesta organisaatioviestinnästä: yhä edelleenkään 
sen merkitystä ei ole ymmärretty eikä tutkimustulosten esiintuomisesta huolimatta asioihin 
ole tartuttu. 
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1 Johdanto 
 

Sulkunen (1987, 100) korostaa inhimillisen viestinnän ulottuvan kaikkialle. Sosiaalinen 

toiminta edellyttää vuorovaikutusta, mikä taas osaltaan vaatii viestintää eli 

merkityksellisten sanomien tuottamista, lähettämistä ja vastaanottamista. Viestintä ei ole 

vain sosiaalisen elämän edellytys, vaan myös päinvastoin: ihmisen sosiaalisuus on 

viestinnän ehto. Onkin luonnollista, että näin keskeistä osaa ihmisen elämästä tutkitaan 

käyttäen hyväksi eri lähestymistapoja monilta eri tieteenaloilta.  

 

Ihminen on ollut kekseliäs luomaan keskinäiseen yhteydenpitoon tarvittavia välineitä aina 

varhaisista savumerkeistä nykypäivän globaaliin satelliittitekniikkaan. Viestintä on 

sidoksissa yksilölliseen, tekniseen, taloudelliseen, kulttuuriseen ja yhteiskunnalliseen 

kehitykseen, joten sen tutkimuksella on sosiaalinen tilaus. (Sallinen 1994, 7.) Kunelius 

(1998, 9-11) viittaa viestinnän tutkimuksen kysymyksien koskettavan aina tavalla tai 

toisella modernia yhteiskuntaa ja sitä koskevaa ajattelua ja keskustelua. Viestinnän ja sen 

tutkimuksen ymmärtäminen liittyy läheisesti modernin yhteiskunnan poliittiseen 

organisoitumiseen, taloudelliseen järjestelmään, sosiaalisten suhteiden luonteeseen, sen 

perustavaan tietoteoreettiseen orientaatioon ja sitä tukevaan ihmiskuvaan. 

 

Organisaatioiden toimintaympäristöissä tapahtuneet mullistukset ovat lisänneet tarvetta 

ymmärtää organisaatioita ja niiden ihmisiä kokonaisvaltaisesti (Tilev 1994, 6). Yksi 

merkittävä näkökulma viime vuosina organisaatioihin on ollut kulttuurinen näkökulma, 

joka liittyy keskeisesti viestintään. Schein (1987, 41-42) on määritellyt kolme syytä, miksi 

organisaatiokulttuuria tulisi ymmärtää paremmin. Ensinnäkin organisaatiokulttuurit ovat 

näkyviä ja tuntuvia, joten sen vaikutuksia tulisi pystyä ymmärtämään paremmin. Toiseksi 

yksilöiden ja koko organisaation suoriutumista ja yksilöiden tuntemuksia organisaatiosta ei 

voida ymmärtää ottamatta huomioon kyseisen organisaation kulttuuria. Kolmanneksi 

organisaatiokulttuuri on käsitteenä ymmärretty väärin, sillä se on sekoitettu sellaisiin 

asioihin kuten ilmapiiri, filosofia, ideologia, tyyli jne. Organisaatiokulttuurin viitekehys on 

siis täsmennettävä, ennen kuin puhutaan kulttuurista. 
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Organisaatiokulttuurin ja siinä erityisesti viestintäkulttuurin tuntemus on olennaisen 

tärkeää organisaation kehittämisen kannalta. Sen liitoksia suhteessa työtyytyväisyyteen ja 

tuottavuuteen ei voi myöskään vähätellä. (Tukiainen 1999, 11.) Usein liikkeenjohdon 

kirjallisuudessa viestintä nähdään välttämättömänä liiketoiminnan tehokkuudelle. On 

näytetty, että liike-elämässä pärjäämiselle on edellytyksenä viestintätaidot, erityisesti 

suulliset taidot (ks. Hargie, Dickson ja Tourish 1999). Eipä olekaan ihme, että 

organisaatioissa ollaan kiinnostuneita viestinnästä. Viestinnän mahdollisuudet lisääntyvät 

mm. kansainvälistymisen myötä ja toisaalta kussakin organisaatiossa ja yhteisössä on oma 

ominainen kulttuurinsa, mikä tarjoaa oman intressin aiheen tutkimiselle, jotta sen tuloksia 

voitaisiin käyttää mm. organisaation toiminnan turvaamiseksi. 

  

Juholin (1999, 30) huomauttaa sisäisen viestinnän ja sen merkityksen kertovan jotain 

organisaation arvoista ja kulttuurista. Kaikissa organisaatioissa ei ole määritelty arvoja, 

mutta jokaisessa organisaatiossa on kuitenkin joko tiedostettu tai tiedostamaton 

arvomaailma. Vaikka yhteisössä ei määriteltäisi viestinnän periaatteita ja arvoja, ne 

kuitenkin ohjaavat toimintaa. Viestintä ja vuorovaikutus ovat arkipäivää, vaikka niille ei 

olisikaan luotu pelisääntöjä, mutta tätä kautta syntyy myös kirjoittamattomia sääntöjä, 

jotka ehkä muodostuvat totutuiksi tavoiksi ja vähitellen kulttuuriksi. 

 

Viestinnän määritelmät, kirjavuudestaan huolimatta, korostavat usein vuorovaikutteisuutta. 

Tämän vuoksi viestintä onkin luonteva tutkimuskohde sosiaalipsykologille. Erityisesti 

kulttuurisena ilmiönä ja viestintään liitettyjen merkityksien ja arvostuksien tutkimisella 

lähestytään sosiaalipsykologian ominta olemusta. Tässä työssä keskitytään toimeksiannon 

pohjalta yhden organisaation, Rannila Steel Oy:n, sisäiseen viestintään liitettyihin 

merkityksiin ja arvostuksiin. 

 

Kohdeorganisaatiossa koetaan olevan tarvetta sisäisen viestinnän toimivuuden 

selvittämiseen. Yritys on koottu kolmesta eri perheyrityksestä, minkä vuoksi yrityksessä on 

koettu olevan sisäisiä kulttuurieroja. Lisäksi yrityksen tehdaspaikkakunnilla on aiemmin 

totuttu johtajan konkreettiseen läsnäoloon, kun nykyään johto on keskittynyt Rannilan 

Vantaan myyntikonttoriin, joka on lähempänä asiakkaita.  Kolmas tärkeä syy viestinnän 

tutkimiseen on yrityksen erilaiset toiminnot, minkä vuoksi olisi aiheellista selvittää 

millainen viestintäketju yrityksessä on. (V. Nurmi, henkilökohtainen tiedoksianto 
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25.04.03.) Sisäisen viestinnän tutkimus kuuluu osaksi laajempaa henkilöstön 

kehittämishanketta Rannilassa (A. Puustinen, henkilökohtainen tiedoksianto 07.05.03). 

 

Tässä tutkielmassa lähdetään liikkeelle asemoimalla tutkimus kohdeyrityksen kontekstilla 

ja tutkimuksen tarkoituksella. Teoreettisessa osuudessa käydään läpi keskeiset käsitteet ja 

teoriatausta sekä kootaan yhteen tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Menetelmäluvussa 

kuvataan valitut menetelmät ja aineistonkeruu. Tulososiossa kootaan yhteen 

tutkimustulokset ja itse tutkimuksen onnistumista, tuloksia ja jatkotutkimusehdotuksia 

pohditaan viimeisessä luvussa. Lukijan helpottamiseksi kunkin luvun alussa on kerrottu, 

mitä kyseinen luku sisältää. 
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2 Tutkimuksen asemointi 
 

Tässä luvussa kuvataan tutkimuksen lähtökohdat. Koska tutkimus on tehty toimeksiannon 

pohjalta, kuvataan ensin kohdeyritys ja siellä tutkimuksen tekemisen aikana tapahtuneet 

muutokset. Tämän jälkeen määritellään tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset. 

 

2.1 Kohdeyritys 
 

Tutkimuksen toimeksiantajana oli Rannila Steel Oy, joka oli teräsohutlevyistä jalostettujen 

rakennustuotteiden toimittaja niin koti- kuin ulkomaisillekin kuluttajille sekä rakentamisen 

ammattilaisille. Jatkossa tässä tutkielmassa tullaan yrityksestä käyttämään nimeä Rannila, 

jona se myös tunnetaan. Yrityksen perusti Paavo Rannila Vimpelissä vuonna 1961 ja sen 

toiminta jatkui perheyrityksenä aina vuoteen 1991 saakka, jolloin Rautaruukki osti 

Rannilan. Vuodesta 1994 Rannila on kuulunut Rautaruukki -konsernin 

Rakennustuoteryhmään ja se on laajentunut Rautaruukin yritysostojen myötä vuosien 1994 

ja 1995 vaihteessa Verho-Metalli Oy:n (Kaarinan toimipiste) ja vuonna 1997 Mäkelä 

Metals Oy:n (Alajärven toimipiste) myötä. Kolmen tehdaspaikkakunnan, Alajärven, 

Kaarinan ja Vimpelin lisäksi Rannilalla on myyntikonttorit Vantaalla ja Varkaudessa sekä 

myyntihenkilöstöä Rautaruukin Hämeenlinnan toimipisteessä. (Rannila 19.5.2003.)  

Vuonna 2004 Rannila fuusioitui Rautaruukkiin. Koska aineistonkeruu on toteutettu 

Rannilassa vuoden 2003 aikana, esitellään aluksi tutkimuksen aloittamisen aikainen 

organisaatio ja mihin suuntaan se lähti kehittymään tutkimuksenteon aikana. 

 

Rannilan organisaatio oli jaettu toiminnoittain osastoihin (kuvio 2.1). Myynti jakautui 

asiakastoimialoihin: vienti myi tuotteita ulkomaisille asiakkaille, tekninen myynti 

ammattirakentajille sekä jakeluketju- ja talotehdasmyynti jälleenmyyntiketjuille. 

Tuotantolaitokset olivat omia osastojaan, joihin Kaarinan osalta kuului myös osto- ja 

laatutoiminnot sekä Pohjanmaan tehtaiden osalta lisäksi myös tietohallinto. 

Henkilöstötietojen mukaan Rannilassa oli Suomessa 411, ulkomaisissa tytäryhtiöissä n. 

1000 ja koko Rautaruukissa n. 12 000 henkilöä (29.8.2003). Rannilan henkilöstörakenne 

oli miesvaltainen (77 % miehiä), keski-ikä 41 vuotta ja toimihenkilöiden sekä tuotannon 
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työntekijöiden määrä oli suurin piirtein sama. Työsuhteen keskipituus oli 10,7 vuotta. 

Yrityksen koulutusrakenne oli pitkälti tekninen.  

Kuvio 2.1. Rannila Steel Oy:n organisaatio 1.1.2003. 

 

Rannilan viestintäjärjestelmä koostui tietyistä viestinnän kanavista, joita olivat sähköiset 

(Rannilainfo –intranet, toimihenkilöillä sähköposti, tuotantopaikkakunnilla sisäinen tv), 

kirjalliset (ilmoitustaulut ja kirjeet) sekä suulliset kanavat (esimies, johto, 

palaverikäytännöt, työkaverit, luottamusmiehet). Viestinnän kirjattuja sääntöjä ei juurikaan 

ollut, joskin toimipisteittäisiä palaverikäytäntöjä osallistujineen ja aiheineen oli kirjattu 

ylös. Lisäksi osastoittain oli kohtuullisen kattavasti omia palaverikäytäntöjä, joita pidettiin 

osastosta riippuen viikoittain, kuukausittain tai pari kertaa vuodessa. Sisäisen viestinnän 

kehittämisestä vastasi yritykseen hiljattain palkattu henkilöstöpäällikkö. 

Henkilöstöstrategiaan ja -toimintasuunnitelmaan oli kirjattu ylös esimiesviestinnän 

merkitys ja tarkoitus kouluttaa esimiehiä viestinnän taidoissa, mm. kehityskeskusteluissa. 

Nämä jäivät kuitenkin toteuttamatta yrityksessä myöhemmin tapahtuneiden 

organisaatiomuutosten vuoksi. 

 

Rautaruukki uusi  organisaatiomalliaan aineistonkeruun aikana  kannattavuuden 

parantamiseksi ja kasvun aikaansaamiseksi. Vaikka casetutkimuksessa on tärkeää pysyä 

siinä tilanteessa, jossa tutkimusta tehdessä on oltu, on kuitenkin syytä huomioida 

muutoksen lähtökohdat ja sen eteneminen, koska tällä on omat vaikutuksensa myös 

tutkimustuloksiin sekä mahdollisiin kehitystoimiin. Yritys raportoi uudistuksen tavoitteena 

olevan asiakaslähtöisemmän toimintatavan, jolla voitaisiin vastata paremmin asiakkaiden 

muuttuviin tarpeisiin.  Uuden liiketoimintamallin tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden ja 

TalousTalous

LaatuLaatu

Valmistus KaarinaValmistus Kaarina

OstoOsto Valmistus PohjanmaaValmistus Pohjanmaa Jakeluketju- ja 
talotehdasmyynti
Jakeluketju- ja 

talotehdasmyynti Tekninen myyntiTekninen myynti

TietojärjestelmätTietojärjestelmät MarkkinointiMarkkinointi Tuotekehitys ja
koulutus

Johdon sihteeriJohdon sihteeri

ToimitusjohtajaToimitusjohtaja

VientiVienti
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konsernin välistä kanssakäymistä. Muutoksen promoottorina on toiminut yhtiön uusi 

toimitusjohtaja. (Rautaruukki 19.1.2004.) Ensimmäinen tiedote yhdentymiskehityksestä 

julkaistiin sekä sisäisesti että julkisesti 30.7.2003. Syyskuun 2003 alussa ilmoitettiin, että 

konsernin viisi divisioonaa ovat valinneet pääosan avainhenkilöistään ja muut pyritään 

nimeämään syyskuun aikana. Uuden liiketoimintamallin mukaiseen organisaatioon ja 

liiketoimintajakoon pyrittiin siirtymään asteittain syksyn 2003 aikana.  (Rautaruukki 

19.1.2004.) 

 

Virallisesti Rautaruukki siirtyi vuoden 2004 alussa uuden liiketoimintamallin mukaiseen 

aikaan (kuvio 2.2), jolloin tavoitteena on tuottaa asiakkaille kokonaisvaltaisia 

metalliratkaisuja. Asiakasvastuullisia divisioonia on neljä: Rakentamisen, 

Konepajateollisuuden ja Metallituoteteollisuuden ratkaisut sekä Metallituotteet. Tuotanto 

muodostaa oman divisioonan. Uudessa organisaatiomallissa Rannila jakautuu 

Rakentamisen ratkaisujen toimintoihin. Se ei toimi enää omana erillisenä yksikkönä vaan 

prosessointi (=tuotanto) toimii muiden tuotantolaitosten tavoin omana yksikkönään ja 

myynti jakautuu asiakassegmentin mukaan.  

 

METALLI-
TUOTTEET 
Teräslevyt 
Pitkät 
terästuotteet 
Betoniteräkset 
Muut metallit 
Esikäsittelyt 

 RAKENTAMISEN 
RATKAISUT 
Asuntorakentaminen 
Toimitilarakentaminen
Infrastruktuurirakenta-
minen 
Prosessointi 

KONEPAJATEOL-
LISUUDEN 
RATKAISUT 
Laivanrakennus- ja 
meriteollisuus 
Paperi- ja 
puunjalostusteollisuus 
Nosto- ja 
kuljetusvälineteollisuus
Prosessointi 

 METALLITUOTE-
TEOLLISUUDEN 
RATKAISUT 
Elektroniikkateolli-
suus 
Autoteollisuus 
Kodinkoneteollisuus
Kevyt 
konepajateollisuus 
Prosessointi 

 
TUOTANTO 

Terästuotanto                               Kuumavalssatut levy- ja                  Putkituotteet  
                                                     nauhatuotteet                                   Tanko- ja betoniteräs- 
                                                     Kylmävalssatut ja                            tuotteet 
                                                     pinnoitetut tuotteet                   
Kuvio 2.2 Rautaruukin organisaatio 1.9.2003 alkaen 

 

Rautaruukin kotimaiset tytäryhtiöt, Rannila mukaan lukien, fuusioituivat Rautaruukkiin 

1.8.2004. Tämän kehityksen tarkoituksena on suunnata kohti yhtä yhtenäistä yritystä. 

Elokuun viimeisenä päivänä 2004 Rautaruukki julkaisi uuden yhteisen ilmeen ja 

markkinointinimen: Ruukki. Asiakaslupaus on kiteytetty muotoon: Ruukki - more with 
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metals. (Rautaruukki 2.9.2004.) Tällöin myös divisioonien nimissä siirryttiin kokonaan 

englanninkielisiin versioihin: esimerkiksi Rakentamisen ratkaisuja kutsutaan Ruukki 

Construction -nimellä. Yhteisen nimen uskotaan lisäävän 13 000 rautaruukkilaisen 

yhteenkuuluvuuden tunnetta ja muodostuvan merkittäväksi voimalähteeksi tulevaisuudessa 

(Rautaruukki 5/2003). 

 

Rautaruukin tavoitteena on pitkällä tähtäimellä kasvaa ja parantaa kannattavuutta. Tämän 

on nähty tapahtuvan asiakaslähtöisellä, yhtiön vahvuuksiin perustuvalla ja valittujen 

asiakassegmenttien tarpeiden pohjalta kehitetyillä ratkaisuliiketoiminnoilla. Investointeja 

aiotaan kohdistaa osaamispääomaan kuten suunnitteluun ja projektijohtamiseen. 

Tuotantoon halutaan erityisesti joustoa ja kustannustehokkuutta. Lyhyellä tähtäimellä 

suurin osa kannattavuuden parantamisesta on tarkoitus aikaansaada konsernin rakenteen 

yksinkertaistamisesta sekä heikosti kannattavan myynnin ja ydinliiketoiminnan 

ulkopuolisten osien karsimisesta. (Rautaruukki 19.1.2004.) Lähtökohtaisesti tämä 

tarkoittaa määrätietoista kulttuurin muutosta. Kun aiemmin myytiin tonneja, niin nyt koko 

prosessi pitäisi ajatella toisin ja tarjota asiakkaille yhdestä luukusta koko talon ratkaisuja. 

Sisäisen viestinnän tarve kasvaa tässä tilanteessa, jotta muutoksen merkitys ja tarkoitus 

ymmärrettäisiin. Tämän kaltaiset uutiset ovat omiaan luomaan epävarmuutta organisaation 

henkilöstöön, sillä tarkoittaahan tehostaminen usein juuri henkilöstön vähentämistä tai 

epätyypillisten työsuhteiden lisääntymistä vaikka toisaalta kasvupaineet voivat aiheuttaa 

rekrytointitarpeitakin. Tämä näkyi ja kuului henkilöstön keskuudessa niin haastatteluiden 

sisällöissä kuin päivittäisinä kuppikuntaisina keskustelurykelminä.  

 

Uusi toimitusjohtaja tuli Rautaruukkiin talon ulkopuolelta. Tämän nähdään olevan suuri 

etu, koska hän ei ole kiitollisuudenvelassa kenellekään eikä henkisesti sidoksissa vanhaan. 

Ulkoa tuleva tarvitsee kuitenkin tukea talon sisäpuolelta, jotta muutokset saataisiin 

toteutettua. Vaikka johtoryhmän koostumus on uusi, ei se sisällä kuitenkaan nimiä talon 

ulkopuolelta, vaikka etnisiä puhdistuksia odotettiinkin. Ylimmässä johdossa kukaan ei 

saanut kuitenkaan jatkaa vanhassa toimessaan, vaan uusien ajatuksien tuottamiseksi 

tehtäviä kierrätettiin. (Rantanen 2003, 52. )  
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2.2 Tutkimuksen tavoite 

 

Tämä tutkimus on lähtenyt liikkeelle toimeksiannon tehneen yrityksen, Rannilan, 

käytännönläheisestä lähtökohdasta. Kohdeyrityksessä  haluttiin selvittää sisäisen viestinnän 

ja siinä erityisesti esimiesviestinnän vahvuudet ja heikkoudet sekä tuottaa siihen liittyviä 

kehitysideoita niin tehokkuuden kuin työntekijöiden hyvinvoinnin parantamiseksi. 

Tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle selvittämällä ja kuvailemalla Rannilan sisäisen 

viestinnän järjestelmä, jonka myötä tuotiin esiin kehityskohteet ja ehdotukset 

kehittämistoimiksi. Tutkimuksesta tehtiin oma raportti yritykselle, minkä jälkeen aineiston 

analyysia jatkettiin tähän tutkielmaan. Käytännönläheisen taustakartoituksen pohjalta 

tarkoituksena oli  tuottaa tietoa siitä, millaisia merkityksiä ja arvostuksia yrityksen 

sisäiselle viestinnälle annetaan. Pääkysymykseni tutkimuksessani onkin: 

Minkälaisia merkityksiä ja arvostuksia henkilöstö antaa sisäiselle viestinnälle?  

Tämän tutkimuskysymyksen selvittämiseen avartavat tien seuraavat alakysymykset: 

Eroavatko sisäisen viestinnän merkitykset ja arvostukset eri organisaatioryhmissä? 

Mitkä tekijät tuottavat sisäisen viestinnän myönteisiä ja kielteisiä merkityksiä ja 

arvostuksia? 

 

Tutkimusotteessa haluttiin käyttää sekastrategiaa eli useita menetelmiä, jotta yrityksen 

sisäisestä viestinnästä saataisiin mahdollisimman monipuolinen kuva. Erityisesti 

hyödynnettiin laadullista otetta, sillä kotimainen sisäisen viestinnän tutkimustraditio nojaa 

pitkälti kvantitatiivisiin menetelmiin. Laadullisella menetelmällä uskottiin saavutettavan 

syvällisempää tietoa viestinnän kehityskohteista. Tutkimuskysymyksiin perehdyttiin 

tarkastelemalla viestintäjärjestelmään ja viestintäilmapiirin liitettyjä merkityksiä. Näihin 

kuuluvat mm. viestintäkanavat, viestinnän tietosisällöt, viestinnän säännöt, 

esimiesviestintä, horisontaalinen viestintä ja viestintätyytyväisyys. Erityisesti 

esimerkkitilanteiden analysoinnin kautta pyrittiin tuottamaan keskeistä tietoa viestintään 

liitetyistä myönteisistä ja kielteisistä merkityksistä ja arvostuksista. 
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3 Organisaatiot ja viestintä –käsitteet ja tutkimus 
 

Tässä luvussa lähdetään liikkeelle määrittelemällä keskeiset käsitteet ja niiden sisällöt, 

minkä jälkeen paneudutaan organisaatioviestinnän tutkimusperinteeseen ja viestinnän 

näkemiseen kulttuurisena ilmiönä. Teoriaosuuden edetessä muodostetaan tämän 

tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja määritellään ne käsitteet, joita tässä tutkimuksessa 

käytetään. Lopuksi tuodaan esille tämän tutkimuksen kannalta keskeisiä aiempia 

tutkimustuloksia. 

 

3.1 Keskeiset käsitteet ja niiden sisältö 

 

3.1.1 Viestintä 
 

Monet tutkijat (mm. Puro 1998 sekä Juholin 1999) ovat tuoneet esiin, kuinka rönsyilevää 

käsitteistö viestinnän saralla on aiheen poikkitieteellisyyden takia. Aula (1999, 2-3, 9) on 

kiinnittänyt huomiota siihen, että erityisesti organisaatioviestintää käsittelevässä 

kirjallisuudessa ongelmana on, että viestintä jätetään määrittelemättä tai se määritellään 

kehämäisesti viestinnällä itsellään. Viestinnän käsitteestä onkin muodostunut eräänlainen 

sateenvarjokäsite, jonka alle on kerääntynyt suuri määrä eri tieteen- ja käytännön alojen 

termejä ja käsitteitä.  

 

Puhuttaessa varsinaisista viestintätieteistä, on kyseessä varsin nuori, 1900-luvun ilmiö 

(Juholin 1999, 45). Vaikka yhä edelleenkin kysymykseen ’mitä viestintä on’, ei ole nähty 

olevan selvää, yksiselitteistä vastausta (Kunelius 1998, 9), on kuitenkin 

tutkimusperinteessä nähtävissä linja, kuinka viestintää on määritelty. Fisken (1992, 14-15) 

mukaan viestinnän tutkimuksessa voidaan erottaa kaksi pääkoulukuntaa. 

Prosessikoulukunnassa viestintä käsitetään sanomien siirtona ja huomio on siinä, miten 

lähettäjät ja vastaanottajat sisään- ja uloskoodaavat viestejä ja miten viestien välittäjät 

käyttävät viestintäkanavia ja –välineitä. Viestintä nähdään lineaarisena prosessina, jossa 

joku henkilö vaikuttaa toisen käyttäytymiseen tai mielentilaan ja mahdollinen vika on 

vastaanottajassa tai viestintään tulleessa häiriössä. Tässä ei olla niinkään kiinnostuneita 

sanomien merkityksistä eikä niiden syntymisestä. (Aula 1999, 13.) Suomalaisessa 
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viestintätutkimuksessa näyttää siltä, että viestinnän määritelmissä on nojattu pitkälti alan 

uranuurtajien, Wiion (mm. 1998) ja Åbergin (mm. 1989) prosessikoulukunnan 

määritelmiin.  

 

Toinen ja uudempi koulukunta, semioottinen koulukunta, tarkastelee viestintää ihmisten 

vuorovaikutteisena toimintana, jossa tuotetaan ja vaihdetaan yhdessä merkityksiä (Fiske 

1992, 14-15). Merkityksien syntymiseen vaikuttavat dialogiin osallistuvien kieli, kulttuuri, 

maailmankuva, ympäristö, menneisyys, odotukset tulevasta jne. Viestintätodellisuus voi 

olla lineaarisuudesta poikkeava, jolloin viestintäprosessi kehittyy epäjatkuvuuksien kautta. 

(Aula 1999, 7-10.) Semioottiselle koulukunnalle viestinnän tutkimus on tekstien ja 

kulttuurin tutkimusta ja tutkimuksen perusmenetelmänä on semiotiikka (merkki- ja 

merkitystiede). Prosessikoulukunta ammentaa otettaan useimmiten yhteiskuntatieteistä ja 

tarkastelee erityisesti viestintätekoja, kun taas semioottinen koulukunta pohjautuu 

ennemmin kielitieteeseen ja taideaineisiin ja ottaa kohteekseen viestintäteokset. (Fiske 

1992, 14-15.) 

 

Viimeisimmässä alan tutkimuksessa näiden koulukuntien näkemyksiä on pyritty 

yhdistämään. Yhtenä teoreetikkona mm. Åberg (2000, 20, 54) on esittänyt näkemyksen, 

jonka mukaan nämä koulukunnat eivät ole vastakkaisia toisilleen, vaan ne täydentävät 

toisiaan. Yhteisesti jaettuja merkityksiä ei voi syntyä ilman prosessia. Jos taas viestintää 

tarkastellaan vain prosessina, unohtuu viestinnän ainutlaatuisuus. Näkemykset yhdistävä 

määritelmä kuuluu seuraavasti: 

”Viestintä on prosessi, tapahtuma, jossa merkityksien antamisen kautta 

tulkitaan asioiden tilaa ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden tietoisuuteen 

vuorovaikutteisen, sanomia välittävän verkoston kautta.”  

 

Viestintää kuvataan prosessiksi, jossa elementtejä ovat viestijät, viestit, viestintäkanavat, 

häiriö, palaute sekä konteksti. Viestintäprosessin elementit ilmenevät neljällä tasolla: 

yksilön sisäisessä, yksilöiden välisessä, organisaation ja makrososiologisessa viestinnässä. 

(Hargie ym. 1999, s. 14-17.) Viestintä voi olla sanallista, kirjallista, numeerista sekä 

oheisviestintää eli sanatonta viestintää, jota ovat esimerkiksi puheen äänensävy, äänen 

korkeus, ilmeet, eleet, asennot, vaatetus, kosmetiikka, liike, aika ja tilankäyttö. Siis myös 

se, ettemme sano tai tee mitään tai jätämme ehkä jotain tekemättä on viestintää. (Salminen 

2001, 75.) 
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Viestintätieteissä puhutaan yksi- ja kaksisuuntaisesta viestinnästä. Ensimmäisellä, joka 

tunnetaan myös tiedottamisena tai informointina tarkoitetaan sitä, että yksi puhuu ja toinen 

tai muut kuuntelevat. Jälkimmäisessä keskustellaan, vuorovaikutetaan ja kuunnellaan. 

Viestintää kuvataan myös symmetrisenä ja asymmetrisenä, joista ensimmäisessä pyritään 

löytämään yhteinen intressi, kun taas toisessa pyritään ajatusten ’myymiseen’. (Juholin 

1999, 179-180.) 

 

Åberg (2000, 41-42, 50-51) huomioi, että on syytä tehdä ero viestinnän vaikuttavuuden ja 

onnistumisen välillä. Viestintä on vaikuttanut silloin, kun se saa aikaan asennemuutoksen, 

tietojen ja mielipiteiden muutoksen tai muutoksen vastaanottajan käyttäytymisessä. 

Onnistuessaan viestintä saa aikaan lähettäjän haluaman muutoksen vastaanottajassa. 

Viestintä parhaimmillaankin kuitenkin Åbergin mukaan vain suuntaa toimintaa lähettäjän 

toivomaan suuntaan.  

 

Viestinnällä on useita lähi- tai rinnakkaisia käsitteitä, joita ei ole välttämättä pyritty 

erottelemaan toisistaan. Näitä ovat mmm. kommunikaatio ja tiedonkulku. Kommunikaatio 

on määritelty informaation vaihtona lähettäjän ja vastaanottajan välillä (Tiuraniemi 1993, 

9). Tukiainen (1999) kuvasi tiedonkulkua arkikielessä viestintää yleisempänä ja 

tunnistettavampana käsitteenä vielä vuosikymmen sitten.  

 

3.1.2 Organisaatioviestintä 

 

Näyttäisi siltä, että kirjallisuudessa organisaatiota on yleisemmin määritelty verkostoksi, 

jonka tavoitteena on tiettyjen päämäärien saavuttaminen (esim. Schein 1987; Åberg 1989, 

48;  Daniels ym. 1997, 2). Viestintä ja organisaatio on yhdistetty määrittelemällä viestintä 

ja kuvaamalla sen tapahtuvan jossain tietyssä organisatorisessa kontekstissa (esim. Aula 

1999, 22). Suomessa työyhteisöjen ja organisaatioiden viestinnästä puhutaan yhteisö- ja 

organisaatioviestintänä, jonka määritellään kattavan sekä organisaation sisäisen viestinnän 

(Organizational Communication, Personnell Communication) että ulkoisen viestinnän 

(Public Relations) (Hurme 3.7.03). Suomessa yhteisöviestintä –käsite näyttäisi olevan 

hieman yleisempi (mm. Juholinin 1999, Åbergin 2000 ja Tukiaisen 1999 tutkimuksissa), 

mutta tässä tutkimuksessa käytetään organisaatioviestintä –käsitettä. Koska yhteisö viittaa 
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organisaation tiettyyn, hallinnollisesti tai toiminnallisesti syntyneeseen osaan, nähdään 

organisaatioviestinnän kuvaavan organisaation kontekstissa tapahtuvaa viestintää 

kokonaisuutena paremmin kuin yhteisöviestinnän käsite. Organisaatioviestintä tutkii 

organisaation johtamiseen liittyvää ja niiden jäsenten välistä työhön liittyvää keskinäistä 

kanssakäymistä ja informaation vaihdantaa sekä organisaation ja sen toimintaympäristön  

välistä vuorovaikutusta (Hurme 3.7.03).  

 

Organisaation viestinnälle kuvaillaan ominaiseksi liikeidean ja toimintastrategian 

mukainen tavoitteellisuus, organisoidut puitteet, ihmisten antama panos sekä teknisten 

viestimien käyttö (Kortjärvi-Nurmi ym. 1997, 9). Juholin (1999, 29, 90, 92) on paneutunut 

viestintästrategian merkitykseen, millä tarkoitetaan niitä keinoja, joilla organisaatio pyrkii 

saavuttamaan viestinnälleen asettamansa tavoitteet ja varmistaa, ettei henkilöstöä 

ylikuormiteta liialla ja turhalla viestinnällä. Tavoitteiden toteutumista seurataan ja 

arvioinnin tulokset ovat pohjana uusien tavoitteiden ja toimenpiteiden suunnittelussa, 

minkä vuoksi viestintä on jatkuva prosessi (Kortjärvi-Nurmi ym. 1997, 9). Myös Åberg 

(1998) on halunnut painottaa viestinnän merkitystä voimavarana organisaatiolle. Hänen 

mukaansa organisaatioviestinnän funktiomalleja on kehitelty vuosien varrella useitakin, 

joskin niiden painotukset eroavat toisistaan ja tyypillisesti viestintää on tarkasteltu 

erillisenä toimintona. 1980-luvulla nousivat esiin integroivat mallit, joissa viestintä 

saatettiin yhdistää markkinointiin, tiedotukseen ja johtamiseen. Itse hän on kehitellyt kaksi 

mallia, joista ensimmäisessä viestintä integroidaan tukemaan organisaation tuloksentekoa 

ja toisessa johtamista.  

 

Organisaatioviestinnälle Åberg (2000, 107) on määritellyt viisi funktiota: perustoimintojen 

kuten tuotannon tai palveluiden tuottamisen tukemisen, pitkäjänteisen yhteisö-, johtaja- ja 

palveluprofiloinnin, henkilöstön informoinnin, henkilöstön sitouttamisen eli kiinnittämisen 

organisaatioon ja sosiaalisen kanssakäymisen sosiaalisten tarpeiden tyydyttämiseen. Näistä 

neljää ensimmäistä Åberg kuvaa tulosviestimisenä, koska ne ratkaisevasti vaikuttavat 

työyhteisön tuloksen tekemiseen. Organisaatioviestinnän sisällössä on Åbergin (1986) 

mukaan kaksi ulottuvuutta: konteksti sekä sisällön painopiste. Ensimmäisellä tarkoitetaan 

viestinnän painopistettä: onko se sisäisessä vai ulkoisessa viestinnässä. Toisella 

tarkoitetaan viestinnän sisällön jatkumoa, jossa toisessa päässä ovat yksittäiseen 

työtehtävään, tuotteisiin ja palveluihin liittyvät asiat ja toisessa päässä koko työyhteisöön 

liittyvät sisällöltään laajemmat sanomat. Kun nämä kaksi ulottuvuutta yhdistetään saadaan 
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organisaatioviestinnän sisältöä kuvaava tulosviestinnän malli, johon on kuvattu 

organisaatioviestinnän tehtävät esimerkkeineen (kuvio 3.1) (Åberg 2000, 102). 

 
Kuvio 3.1 Åbergin (2000, 102) kokonaisviestinnän malli, nk. ”Åbergin pizza” 

 

Åbergin (1998) uudempi, ihmislähtöisen visiotyön malli vuodelta 1997 linkittää viestinnän 

strategiseen johtamiseen. Tällöin lähtökohtana on työyhteisön johtaminen. Tämän mallin 

kuvaamiseen hän käyttää leijametaforaa. Leijan lennättämistä tasapainottaa kaikkien 

osapuolien huomioiminen: liikkeenjohdollisten sekä ihmisistä kumpuavien prosessien 

yhdistäminen viestinnän avulla. Mallissa nousevat siis viestinnän tekijöistä esille vision 

esillepano, muutosviestintä ja luotaaminen. 

 

Juholin (1999, 58-61) on hahmotellut kolmea organisaatioviestinnän suuntaa. 

Ensimmäinen, johtajakeskeinen eli funktionaalinen suunta, juontaa juurensa klassisesta 

teoriasta sekä järjestelmä- ja kontingenssiteorioista. Erityisesti hierarkkisissa 

organisaatioissa johto ja viestinnän ammattilaiset toteuttavat viestintää yksisuuntaisesti 

nähden organisaation jäsenet vastaanottajina. Funktionaalisuuden etuja ovat 

ammattiosaamisen kehittymisen omassa roolissa, ennustettavat toimintamallit, luotettava 

toistettavuus ja roolien selkeys, vaikka toisaalta tällainen organisaatio käyttää paljon aikaa 

itsensä palvelemiseen, organisaatiosiilojen rakentamiseen ja byrokratiaan, se on hidas 
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muuttumaan ja markkinoiden tai asiakkaan ääni vaikuttaa hitaasti toimintaan (ks. Juholin 

1999, 60). 

 

Toinen, hallitsematon eli dissipatiivinen suunta, juontuu kaaosteoriasta ja siinä viestinnän 

merkitystä ei ole huomattu eikä sen merkitystä tiedostettu. Tämä ei kuitenkaan tarkoita 

sitä, etteikö organisaatiossa liikkuisi tieto tai että siihen oltaisiin tyytymättömiä. Ongelmia 

voi tulla vastaan yhteisön kasvaessa tai muuttuessa, jolloin tiedonsaanti ei olekaan enää 

selvää. (Juholin 1999, 58-61.) 

 

Kolmas organisaatioviestinnän suunta on aiempien yhdistelmä, vastuullinen ja 

vuorovaikutteinen, dialoginen suunta. Siinä korostuu ihmisen vastuu ja välittäminen siitä, 

että itsellä ja muilla on käytössä tarvittava tieto ja omat ideat ja ajatukset annetaan 

yhteiseen käyttöön. Näitä ajatuksia ilmenee kaaosteorian ja kolmannen tien suunnalla. 

Juholin kuitenkin tunnustaa mallin toteuttamisessa olevan lukuisia vaikeuksia. Mallin 

soveltaminen edellyttää organisaatioviestinnän tuntemusta, henkilöstön sitouttamista sen 

toteuttamiseen sekä jatkuvaa seuraamista, mikä on monimutkaisempaa kuin esimerkiksi 

johtamismallissa, jossa viestintäsuhteet ovat yksikertaisemmat ja helpommin mitattavissa. 

Juholin näkee johtajakeskeinen mallin toimivan parhaiten suurissa ja hierarkkisissa 

organisaatioissa, jolloin järjestelmälähtöisyys takaa sen, että asiat hoituvat ja tieto kulkee 

suunnitellulla tavalla. Heikkoutena on kuitenkin autoritaarisuus, joka voi estää 

innovaatioita ja vuorovaikutusta. Vastuumallia hän povaa yhdeksi tulevaisuuden 

organisaatioviestinnän sovellukseksi, joka toimii parhaiten ei-hierarkkisissa, muuntuvissa 

ja itseohjautuvissa organisaatioissa. (Juholin 1999, 58-61.) 

 

3.1.3 Sisäinen viestintä ja sen alalajeja 

 

Tässä tutkimuksessa perehdytään toimeksiannon pohjalta yhden organisaation sisäisen 

viestinnän osa-alueeseen, eikä olla niinkään kiinnostuneita yrityksen ja sen ulkoisen 

toimintaympäristön välisestä viestinnästä. Sisäisen viestinnän voidaan ajatella koostuvan 

organisaation viestintään liittyvistä normeista, arvoista ja periaatteista, sen jäsenten 

yhteisistä viestintäverkostoista, -tavoista ja –taidoista, työyhteisön hyödyntämistä 

viestintävälineistä ja viestintäteknologiasta sekä välitettävien sanomien sisällöstä, määrästä 

ja laadusta (Malkavaara 3.7.03).  



 20

 

Juholin (1999, 43-44) on jaotellut sisäisen viestinnän tehtäviä osin samoin kuin Åberg 

organisaatioviestinnän tehtäviä, mutta päätyi kolmeen pääkategoriaan. Ensinnäkin 

viestintäjärjestelmän tulee olla toimiva, jolloin tarvittu tieto on helposti saatavilla ja 

etsittävissä. Toiseksi ihmissuhteet ovat merkityksellisiä henkilöiden, henkilöstöryhmien ja 

osastojen kesken siten, että jokainen voi ilmaista mielipiteensä ja häntä kuunnellaan. 

Kolmanneksi yhteisön olemassaolon kannalta tärkeää tietoa, esimerkiksi visiota, strategiaa 

ja arvoja, tulee vahvistaa ja käsitellä.  

 

Sisäisellä viestinnälle on määritelty useita lajeja: esimerkiksi Juholinin (1999) kirjassa 

esitellään esimiesviestintää (johdon ja esimiesten viestintää), muutosviestintää sekä 

kriisiviestintää (viestintä poikkeustilanteissa). Näistä kaksi ensimmäistä ovat merkittävässä 

asemassa myös tässä tutkimuksessa, kun taas jälkimmäistä tässä tutkimuksessa ei käsitellä. 

 

Esimiesviestintä 

 

Viestinnästä, joka tapahtuu alaisen ja esimiehen välillä on olemassa useita nimityksiä. 

Yleisesti puhutaan esimiesviestinnästä sekä esimies-alaisviestinnästä. Näiden lisäksi 

Salminen (2001) on tuonut Suomeen käsitteen johtamisviestintä, joka keskittyy 

tarkastelemaan viestintää johtamisen keskeisenä sisältönä. Se tarkoittaa toimintaa, jolla 

yrityksen johto pyrkii ohjaamaan alaisiaan ja tätä kautta koko organisaation toimintaa 

(Salminen 2001). Esimiehen ja alaisen välisestä viestinnästä voidaan puhua myös 

keskinäisviestintänä (interpersonal communication), jolla tarkoitetaan yksilöiden välistä 

viestintää (ks. Puro 1998, 103). Tässä tutkimuksessa puhutaan esimiesviestinnästä, sillä 

käsitettä ei haluta rajata koskemaan pelkästään johtoa vaan kaikkien esimiesten viestintää. 

Vaikka puhutaan pelkästään esimiesviestinnästä, sen tarkoituksena ei ole rajata huomiota 

vain esimiehen toteuttamaan viestintään vaan myös siihen kenen kanssa esimies viestintää 

toteuttaa, eli käsitteessä ei unohdeta viestinnän vuorovaikutuksellisuutta. 

Esimiesviestinnän tutkimuksella etsitään käytännönläheisesti sitä viestintää, joka motivoi 

ja kannustaa alaisia sekä saa henkilöstön toimimaan mahdollisimman tehokkaasti (ks. Puro 

1998, 108).  

 

Esimies on Åbergin (2000, 20-21, 214) mukaan avainasemassa sisäisessä viestinnässä, 

koska alaisten on ”kuunneltava” työasioissa lähintä esimiestä. Lisäksi lähintä esimiestä 
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pidetään asemastaan johtuen ylempien tasojen edustajana oman yksikkönsä suuntaan sekä 

myös linkkinä oman yksikön ihmisten ja ylemmän johdon välillä. Lähin esimies pystyy 

myös muita paremmin suhteuttamaan oman yksikkönsä työt laajempaan kokonaisuuteen. 

Esimiesviestintä on kuitenkin kokenut suuria muutoksia, sillä aiemmin organisaatioiden 

ohjaus kulki väistämättä säännösten ja suoran esimiesvalvonnan kautta. Sähköisten 

työviestinnän muotojen kehittymisen jälkeen esimiesten viestintäkanavat ovat lisääntyneet. 

Salminen (2001, 39) onkin keskustellut siitä, mikä merkitys informaation saannin 

demokratisoitumisella on esimiesviestintään ja yleensä viestintään organisaatioissa. Vaikka 

tietoon pääsy on parantunut, on kuitenkin syytä kysyä, muuttaako vallankäyttö vain 

muotoaan. Esimerkiksi sähköiset viestintäkanavat lisääntyvät, vaikka kaikki eivät niitä 

osaa käyttää. 

 

Esimiehen viestinnän tehtäviä ja yleisiä viestintätilanteita on jaoteltu monella tavalla. 

Niiden perusteella esimiesviestinnän tehtäväkenttään kuuluu suurin piirtein samoja asioita. 

D’Aprix (1996) on jaotellut esimiehen viestintätehtävät kuuteen osaan (kuvio 3.2). 

Esimiehen tulee viestiä alaiselleen tämän tehtävänkuvasta, perehdyttää ja palauttaa työhön, 

kertoa henkilökohtaisista odotuksistaan, selventää tavoitteet ja tulokset sekä yrityksen 

visio, missio ja arvot. Yhteistyön avulla esimies voi valtuuttaa alaisensa olemaan avuksi 

esimerkiksi muutostilanteissa. (ks. Juholin 1999, 180-181) 

 

 
Kuvio 3.2 Esimiehen viestintätehtävän sisällöt D’Aprixin mukaan (ks. Juholin 1999, 181) 

 

D’Aprixiin verrattuna Juholin (1999, 180) on tuonut lähes samat esimiehen 

viestintätilanteet esiin hieman eri tavalla ryhmiteltynä, joskin hän korostaa esimiehen 
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yhdeksi viestintätilanteeksi rekrytointia. Havaittavissa on myös, että Juholin määrittelee 

Åbergin (1993, 75-95) tavoin kaiken viestinnän tapahtuvan joko esimiehen ja alaisen 

välillä kahdenvälisenä viestintänä tai sitten osastotasolla viestintänä työryhmässä kyseisen 

osaston näkökulmasta (kuten esimerkiksi koko organisaation tilanteen ja tavoitteiden 

tulkinta oman yksikön kannalta).  

 

Salminen (2001, 223) kuvaa kirjassaan esimiehiltä edellytettävän viestinnässä kolmea 

perustaitoa:  keskustelu-, esiintymis- sekä kirjallisen viestinnän taitoa. Kasvokkaisen 

viestinnän merkitys esimiestyössä korostuu. Juholinin (1999, 182-183) mukaan esimiehen 

tulisi kommunikoida vähintään kolmenlaisissa asioissa johtamistyön ohella: tulevista 

muutoksista ja niiden vaikutuksista omaan yksikköön ja tiimiin, työhön, uraan ja 

kehittymiseen liittyvistä asioista sekä vaikeista asioista tiimi- ja yksilötasolla. Muut asiat 

Juholinin mukaan välittyvät muita kanavia kautta.  

 

Esimiehen viestintään on nähty vaikuttavan esimiesten erilaiset roolit, johtamistyylit, 

päätöksentekotyylit ja ne olettamukset, joita heillä on työntekijöistä (ks. Hargie ym. 1999, 

8-9). Näistä on tehty lukuisia malleja, tyypillisimmillään kahden tyylin välisiä jatkumoita. 

Tämän tyyppiset määritelmät saattavat tuoda mielijohteen hyvä – paha –jaotteluista, mutta 

huomionarvoista on todeta, että viestintätapa tai johtamistyyli ei ole stabiili, vaan sen 

toteuttaminen riippuu tilanteesta. Mallit harvoin toteutuvatkin puhtaina, mutta ne auttavat 

ilmiön käsitteellistämisessä.  

 

Henkilöiden välistä keskinäisviestintää on selitetty eri tavoin. Sosiaalisen vaihdannan 

teoriassa viestinnän motiiviksi nähdään siitä saatava hyöty (Puro 1998, 111). 

Hyötynäkökulman vastakohdaksi on esitetty attraktioteoriaa, jonka mukaan ihmiset ovat 

tekemisissä mieluiten sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa tunnetaan 

yhteenkuuluvuutta, joista pidetään ja joiden kanssa jaetaan samanlainen arvomaailma. 

Esimerkiksi Rawlins ja Baxter painottavat viestinnän olevan päättymätöntä jännitteiden ja 

niiden purkautumisen jatkumoa, minkä vuoksi sosiaaliseen elämään heijastuu vääjäämättä 

ristiriitoja. Tällöin viestintä heijastelee ristiriitojen pohjalta kumpuavien jännitteiden 

ratkaisemista. Steinfattin ja Millerin peliteoria lähestyy tätä linjaa. Sen mukaan viestintää 

määrittää kuinka intensiivisesti tai toisaalta passiivisesti vaikutetaan toisiinsa.  Sitä voi 

verrata tennikseen: jos lyö kovaa, niin vastapuolikin tekee näin. Keskinäisviestintä 

rakentuu tämän näkökulman mukaan sen varaan, miten viestintätilanteeseen osallistuvat 
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vievät tilannetta eteenpäin, miten he vaikuttavat toisiinsa ja kuinka aktiivisia he ovat. (Ks. 

Puro 1998, 111.) Näitä näkökulmia voi kritisoida ihmiskuvan yksinkertaistamisesta, mutta 

joitain mahdollisia elementtejä myös esimiesviestinnästä ne voivat kuitenkin tuoda esiin. 

Organisaation ja siellä tehdyn viestinnän kontekstin voi olettaa vaikuttavan 

esimiesviestintään: organisaatiossa toimitaan jonkun tavoitteen saavuttamiseksi, eikä 

kyseessä pitäisi olla yksilöiden välinen kamppailu omista eduista. Tästäkin huolimatta ei 

saa unohtaa kyseessä olevan kuitenkin inhimillinen, yksilöiden välinen viestintä, jossa 

myös tunteet, tarpeet ja halut kohtaavat, niin myös esimiesviestinnässä kuin muussakin 

horisontaalisessa viestinnässä.  

 

Muutosviestintä 

 

Erilaiset muutokset ovat keskeinen osa organisaatioiden toimintaa niiden olemassaolon 

takaamiseksi. Viime vuosina painoarvoa on saanut paljon muutosprosessin tehokas 

suunnittelu ja toteutus samalla kun syvällinen pohdinta siitä, miten ihminen käyttäytyy 

muutostilanteessa on jäänyt vähemmälle. Muutos onkin usein teknis-hallinnollinen, 

taloudellinen sekä yksilöön että organisaation eri ryhmiin kohdistuva psykologinen 

tapahtuma. (Salminen 2001, 35-37.) 

 

Muutosviestintää voidaan pitää muutosta aikaansaavana ja kuvaavana viestintänä (Juholin 

1999, 196). Juholin (1999, 196) sekä Smythe (1997) ovat kumpikin määritelleet 

muutosviestinnälle olevan oleellista ensinnäkin se, että henkilöstö ymmärtää, miksi muutos 

tapahtuu. Tämän lisäksi Juholin (1999, 196) painottaa, että viestintä tulisi myös 

muutoksessa kytkeä muuhun toimintaan jatkuvana prosessina. Smythe (1997) puolestaan 

on korostanut osallistamisen tärkeyttä: henkilöstön asiantuntemus pitäisi huomioida ja 

hyödyntää muutoksen toteuttamisessa. Edellytyksenä muutosviestinnälle voidaan pitää 

johdonmukaisuutta ja paikkansapitävyyttä (Juholin 1999, 196). 

 

Smythe (1997) on jaotellut useita viestinnän tehtäviä muutostilanteeseen, jotta 

organisaation toiminnassa olisi jatkuvuutta. Huomionarvoista näissä on voimakas 

kulttuurinen tietoisuus organisaatiosta. Ihmissuhteiden kautta opitaan, millainen toiminta 

on arvostettua ja palkittua ja työntekijät seuraavat jatkuvasti roolimalleja. Jos ollaan sitä 

mieltä, että ihmissuhteet määrittelevät ja esittävät hyvin organisaatiokulttuuria, silloin 

johtaminen ja kulttuurin muuttaminen tulisi tehdä pitkälti kartoittamalla ja ymmärtämällä 



 24

ihmissuhteita. Tämän lisäksi Smythe on nostanut esiin muutosviestinnän tarkoitukseksi 

sen, että ymmärretään pohdinnan, osallistumismahdollisuuksien, vastuunjakamisen ja 

keskustelun kautta yrityksen visio, odotukset, etiikka ja arvot, joita yrityksessä täytyy 

noudattaa ja soveltaa omassa työssään. Yleensäkin hän korostaa viestien ja tekojen 

samansuuntaisuutta ja läpinäkyvyyttä, viestinnän suunnitelmallisuutta sekä oikeaa 

kohdentamista.  

 

Muutosviestintää on jaoteltu reaktiiviseksi tai proaktiiviseksi tai näiden sekoitukseksi. 

Ensimmäisellä tarkoitetaan viestintää, jossa kommentoidaan ja selitetään jo tapahtuneita, 

mahdollisesti puskaradiosta kuultuja asioita. Se on yleisimmin toteutettu muutosviestinnän 

muoto ja usein se toteutetaan kirjallisesti, koska se on helpompaa kuin kasvokkain. Tämän 

on kuitenkin osoitettu jättävän tietovajeita, koska esimiehet eivät toimi tulkitsevina ja 

selittävinä tekijöinä, vaan esimerkiksi verkosta saatua tietoa voidaan tulkita miten vaan 

omasta kokemuksesta ja lähtökohdasta. Kasvokkaisviestinnän vahvuus on se, että 

väärinymmärrykset voidaan korjata saman tien. Kirjallinen puoli ja ajoitus ovat siis 

reaktiivisen viestinnän heikkouksia. Tämän vastakohtana on proaktiivinen muutosviestintä, 

joka varautuu ennakolta tilanteisiin ja käyttää viestintää taitavasti välineenä muutoksen 

hallinnassa. Se on prosessi, jossa on mukana vuorovaikutteisuutta sekä 

kasvokkaisviestintää. Tämä vastaa aiemman mitä –kysymyksen lisäksi myös kysymykseen 

miksi. (Juholin 1999, 199-200.) 

 

Salminen (2001, 32-34) on korostanut voimakkaasti työpaikan olevan monin tavoin tärkeä 

perusturvallisuuden lähde työorientoituneessa yhteiskunnassamme. Ihmiset pelkäävät 

työpaikkansa säilymisen ja asemansa puolesta sekä sitä, kuinka he tulevat selviytymään 

jatkossa. Näitä pelkoja lisää yksilöiden kokema tietämättömyys muutoksesta ja sen 

tavoitteista, ristiriitaiset tiedot sekä huhut. Muutoskykyisen organisaation edellytys onkin, 

että se kykenee säilyttämään henkilöstönsä perusturvallisuuden tunteen, jolloin hänen on 

helpompi vastaanottaa uutta informaatiota ja muuttaa ajatteluaan ja toimintatapaansa 

työympäristön edellyttämään suuntaan.  

 

On arvioitu, että suurissa muutoksissa puolet henkilöstöstä vastustaa sitä. Henkilöistä 15 % 

on muutoksen puolesta, saman verran aggressiivisesti vastaan ja loput siltä väliltä.  

(Juholin 1999, 197.) Yksilöiden muutoshalukkuus ja muutosnopeus eroavat huomattavasti 

toisistaan. Usein muutosvastarinta mielletään kielteiseksi ominaisuudeksi, vaikkakin 
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kritiikittömyyskään uusien tilanteiden edessä ei lienee arvostettua. Salmisen mukaan 

keskeinen syy muutosvastarinnalle onkin huonosti hoidettu viestintä, jolloin ihmiset eivät 

tiedä, mitä heiltä odotetaan ja mihin muutoksella pyritään. Muutosvastarinta voi olla 

luonteeltaan joko aktiivista, jolloin tuodaan avoimesti esiin muutoksen huonoja puolia tai 

passiivista, jolloin muutosprosessin tavoitteisiin ei sitouduta eikä ryhdytä muutosta 

edistäviin toimenpiteisiin. (Salminen 2001, 35-37.) 

 

3.2 Organisaatioiden viestintätutkimuksen taustat 

 

Perehdyttäessä organisaatioiden viestintätutkimuksen historiaan, on huomattavissa eri 

tieteiden painopisteistä johtuvia eroja. Näyttäisi siltä, että organisaatioviestinnän teorioihin 

ovat vaikuttaneet voimakkaimmin Juholinin (1999) mukaan organisaatioteorioiden 

kehittyminen, kun taas Wiio (1998) painottaa joukkoviestinnän tutkimusta ja Daniels ym. 

(1997) sekä Puro (1998) sosiologien, psykologien ja sosiaalipsykologien tutkimuksia. 

Tukiainen (2000, 30) nostaa tutkimusalan emotieteiksi taloustieteet, markkinoinnin, 

mainonnan, viestintäteknologian, soveltavan kielitieteen, journalismin, puheviestinnän, 

hallintotieteet, sosiaalipsykologian ja sosiologian. Hän korostaa kuitenkin, etteivät näiden 

painoarvot ole vielä selvillä.  

 

Organisaatioviestinnän tutkimuksen näkökulmien jaotteluita on tehty paljon, mutta yhteistä 

kirjallisuudessa on, että organisaation viestintätutkimuksen kuvaillaan aluksi olleen 

kiinnostuneen tehokkuudesta ja onnistumisesta aina lähelle 1980-lukua saakka (mm. 

Daniels ym. 1997; Putnam ja Cheney 1990; Lippert ja Aust 2004). Daniels ym. (1997, 5-7) 

puhuvat tästä traditionaalisena, Putnam ja Cheney tiedonkäsittelyn (ks. Tilev 1994, 24-25) 

sekä Lippert ja Aust (2004) systeemi- ja klassisen liikkeenjohdon näkökulmina.  

 

Tehokkuus- ja onnistumisnäkökulma viestinnässä on saanut vaikutteita 

organisaatioteorioista. Taylorin ja Weberin muotoileman klassisen teorian mukaisesti 

viestintä on nähty suoraviivaisena ja yksisuuntaisena, yleensä ylhäältä alas etenevänä 

prosessina. Yhä edelleen esimerkiksi kriisitilanteissa saatetaan soveltaa tämän tyyppistä 

tiukasti johdettua ja suoraviivasta toimintatapaa organisaatioissa. (Ks. Juholin 1999, 47-

48.) Samaa näkemystä edustaa viestinnän tutkimuksen alussa kehitetty viestinnän 

lääkeruiskumalli, jonka mukaisesti kuviteltiin, että tietoa voidaan ruiskuttaa suoraan 
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vastaanottajaan kuin lääkettä. Yksinkertaisimmillaan tästä puhutaan ärsyke–seuraus –

mallina (S-R). Tämän ajan klassisia, yksisuuntaisen viestinnän prosessimallin esittäjiä 

olivat Claude Shannon ja Warren Weaver, joskin heidän mallinsa selittävät jonkin verran 

teknisestä viestinnästä, mutta ei niinkään inhimillisestä viestinnästä. (Wiio 1998, 84-88, 

101.) Vaikka malleja on monipuolistettu huomioimalla viestinnän tekijöiden 

vuorovaikutuksellisuus ja yleensäkin käyttäytymistieteissä on pohdittu ryhmän ja yksilön 

välisiä suhteita, on Juholin (1999, 49) kuitenkin tuonut esiin, että tämän ajan yksisuuntaisia 

prosessimalleja voidaan edelleenkin pitää monen tiedostamattomasti hyväksymänä 

käsityksenä viestinnästä. 

 

Saman ajan merkittäviä viitekehyksiä olivat organisaatioviestintään ehkä eniten vaikuttanut  

järjestelmäteoria ja tästä kehittyneempi versio kontingenssi- eli soviteteoria. 

Ensimmäisessä organisaation nähtiin muodostuvan itsenäisistä osista (ihmiset, ryhmät, 

yksilöt, teknologia ym.), jotka toimivat riippuvuussuhteessa keskenään sopeutuakseen 

jatkuvasti muuttuvaan ympäristöön saavuttaakseen tavoitteensa. Viestintä toimii 

organisaatiossa sen kaikilla tasoilla, organisaation sisällä ja sen ulkopuolisten ryhmien 

kanssa. (Juholin 1999, 50, 58.) Vaikka tätä teoriaa laajennettiin painottamaan eri asioita, 

sen selitettävyys ei ole kuitenkaan kovinkaan suuri juuri mallin yleisyyden takia, joskin se 

voi auttaa viestintäilmiön osatekijöiden löytämisessä (Wiio 1998, 102). Soviteteoriassa 

puolestaan korostetaan joustavuutta, jolloin viestinnälle ei ole olemassa yhtä oikeaa 

ratkaisutapaa, vaan on löydettävä oikea tapa toimia juuri kyseisessä organisaatiolle 

kussakin tilanteessa (Juholin 1999, 51-52). Tekijöitä, jotka vaikuttavat organisaation 

toimintaan ja tilanteeseen, ovat mm. rakenne, kulttuuri ja traditiot, henkilöstön 

demografiset ominaisuudet, toimiala ja tuotteet sekä maantieteellinen sijainti (ks. Juholin 

1999, 52). Åberg (1989) puhuu näistä sisäisinä puitetekijöinä, joilla kaikilla on vaikutusta 

siihen, miten viestintä tulee hoitaa.  

 

Tämän kaltaisen viestintätutkimuksen lähtökohtaa on moitittu sen johdon näkökulmasta: 

viestintä on nähty organisaation tehokkuuden lisääjänä. Tutkimuksessa näytetään 

määritellyn lukuisia viestinnän ja organisaation muuttujia ja niiden välisiä eroja pyrittiin 

selvittämään tilastollisilla tutkimuksilla. (Daniels ym. 1997, 5-17.) Tämän lisäksi 

viestintään vaikuttaneita teorioita on pääasiassa arvosteltu viestinnän liiasta 

yksinkertaistamisesta ja monien siihen vaikuttavien asioiden unohtamisesta (mm. Dows 

1998; Sallinen 1994; Puro 1998; Aula 1999). Sallinen (1994, 9) ja Wiio (1998, 101-102) 
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huomioivat klassisen viestinnän teorioiden ja mallien yleistämisen alkuperäisestä 

kontekstistaan muihin ilmiöihin. Paradoksi syntyi siitä, että yksisuuntaiset mallit kehiteltiin 

alkujaan kuvaamaan signaalien teknistä siirtymistä, mutta ne otettiin kuvaamaan myös 

moniulotteista inhimillistä kommunikaatiota. Klassiset mallit kavensivat viestinnän 

yhdeksi tiedottamisen ja vaikuttamisen muodoksi, mikä on hallinnut ajattelua lähes viime 

vuosisadan loppuun saakka. Wiio (1998, 101-102) huomioi sen, että malleissa yleensä 

sivuutetaan kokonaan ihmisen käyttäytymisen monimutkaisuus ja monenlaiset vaikuttimet. 

Hän vertaakin malleja karttoihin: mallit ovat malleja todellisesta käyttäytymisestä, kuten 

kartat kuvaavat todellista maastoa. Erilaisiin tarkoituksiin käytetään erilaisia karttoja, kuten 

myös viestinnän tarkastelussa voidaan käyttää näihin tilanteisiin sopivia malleja. 

 

3.3 Kulttuurinäkökulman esiinnousu viestinnässä 

 

Perinteinen näkökulma dominoi organisaation viestintätutkimusta aina 1970-luvulle 

saakka, jonka jälkeen toiset näkökulmat ovat alkaneet saada huomiota (Daniels ym. 1997, 

5-17). Sallinen (1994, 9) arvioikin kansainvälisesti viestintätutkimuksen pirstaloitumisen 

alkaneen juuri tuolloin, mikä on johtanut uusien osa-alueiden muodostumiseen. Tämänkin 

jälkeen organisaation viestintätutkimuksen kiinnostuksen kohteita ja näkökulmia on 

jaoteltu usealla tavalla,  mm. Putnam ja Cheney nostavat esiin viestinnän symbolien 

vaikutuksen tutkimuksen retorisena näkökulmana sekä poliittisen näkökulman, jossa 

organisaatioviestintää voidaan lähestyä vallankäytön, politiikan, ristiriidan, neuvottelun tai 

poikkeavuuden kannalta (ks. Tilev 1994, 24-25). Tätä lähellä on Danielsin ym. (1997, 5-

17) esittämä kriittinen näkökulma organisaatioiden viestintään, jossa keskitytään 

kritisoimaan sortoa ja organisaatioviestinnän systemaattista vääristelyä. Lippert ja Aust 

(2004) keskustelevat lisäksi ihmissuhde- ja henkilöstövoimavaranäkökulmista sekä 

Tukiainen (2000) verkostonäkökulmasta organisaatioiden viestintään. Yhteistä näille eri 

jaotteluille on kulttuurinäkökulman kiistaton tunnustaminen, sillä jokaisessa 

viestintätutkimuksen jaottelussa se nostetaan yhdeksi organisaatioviestinnän 

näkökulmaksi. Organisaation näkemisessä kulttuurina ollaan kiinnostuneita symboleista ja 

merkityksistä erilaisissa muodoissaan organisaation käyttäytymisessä. Organisaation 

todellisuus nähdään sosiaalisesti rakennettuna. (Daniels ym. 1997, 7-10.) Kun muissa 

malleissa kiinnostuksen kohteena on olleet vaikutukset yksilössä (jopa joukkoviestinnän 

osalta), niin kulttuurintutkimuksessa keskitytään viestinnän vaikutuksiin koko kulttuurissa. 
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Semioottiset ja kulttuurimallit ovat laajentaneet viestinnän tutkimuksen aluetta uusilla, 

laadullisilla menetelmillä, joskin tämä on myös aiheuttanut niiden arvostelua 

”pehmeydestä” ja tulkinnanvaraisuudesta. (Wiio 1998, 100). 

 

Kulttuurisen näkökulman nopeahkoa muotiin tulemista liikkeenjohtoon sekä akateemiseen 

maailmaan 1980-luvulla on selitetty mm. sillä, että tieteen arvoja ja statusta, 

rationaalisuutta  sekä menetelmiä kritisoitiin (Eisenberg ja Riley 2001, 294). Tämän lisäksi 

Alvesson (2002, 6-8) on listannut muitakin syitä kulttuurisen näkemyksen lisääntymiseen. 

Uudet organisaatiomallit ovat vaatineet uusia näkökulmia, samoin kuin autoritaariselle 

johtamistyylille on haettu vaihtoehtoja. Organisaation jäsenten kokemuksien merkitys sekä 

tietoisuus globaaleista sosiaalisista kysymyksistä on lisääntynyt. Unohtaa ei saa myöskään 

sitä, kuinka  konsulttiyritysten voimakas markkinointi aiheesta lisäsi kulttuurinäkökulman 

tunnettavuutta.  

 

3.4 Organisaatiokulttuuri ja viestintäkulttuuri 

 

Erilaisille organisaatiokulttuurin määritelmille on yhteistä, että ne katsovat 

organisaatiokulttuuriin kuuluvan neljänlaisia asioita. Ensinnäkin kulttuuri on 

oppimisprosessi, sillä se syntyy kokemusten ja niiden kollektiivisen käsittelyn kautta. 

Toiseksi kulttuurille on ominaista yhteisyys sen jäsenten kesken. Kolmanneksi se sisältää 

yhteisiä uskomuksia, arvoja, arvostuksia ja asenteita, normeja ja traditioita. Neljänneksi 

kulttuuriin kuuluu viestintä. (Tukiainen 1999, 42.)  

 

Kulttuurin määritelmät näyttävät päällisin puolin samankaltaisilta, joskin ne näyttäisivät 

eroavan sen suhteen, mikä nähdään kulttuurin ”syvimmäksi” ja mikä ”lähinnä pintaa” 

olevaksi. Yksi merkittävimpiä organisaatiokulttuuri –teoreetikoita on Schein (1987, 26, 31-

38), joka on määritellyt kulttuurin sellaiseksi perusoletusten malliksi, jonka jokin ryhmä on 

keksinyt, löytänyt tai kehittänyt oppiessaan käsittelemään ulkoiseen sopeutumiseen tai 

sisäiseen yhdentymiseen liittyviä ongelmiaan. Tätä mallia opetetaan myös ryhmän uusille 

jäsenille ongelmia koskevana tapana havaita, ajatella ja tuntea. Schein määrittelee 

kulttuurin tasoiksi artefaktit ja luomukset, arvot sekä perusoletukset. Näistä ensimmäiset 

tarkoittavat kulttuurin näkyviä osia, eli kaikkea fyysistä ja sosiaalista ympäristöä 

(esimerkiksi fyysiset tilat, kirjoitettu ja puhuttu kieli, taide sekä havaittava 
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käyttäytyminen). Vaikka tämän tason osat ovat ilmeisen havaittavissa, on kuitenkin 

vaikeaa selvittää niiden merkitys, keskinäiset suhteet ja syvemmät merkitykset. Selvempi 

tiedostamisen taso ilmenee arvoissa, jotka ilmoittavat miten asioiden tulisi olla. Osa 

arvoista, joihin sisältyy fyysinen ja sosiaalinen paikkansapitävyys ja jotka toimivat aina 

luotettavalla tavalla ryhmän ongelmanratkaisussa, muuttuvat itsestäänselvyyksiksi eli 

uskomuksiksi. Tällöin ne siirtyvät pois tiedostetulta tasolta ja niistä muodostuu alitajuisia, 

automaattisia tapoja. Tutkittaessa jonkun organisaation artefakteja ja arvoja, voidaan 

Scheinin mukaan tehdä johtopäätöksiä niiden pohjana olevista oletuksista, jotka sitovat 

langat yhteen. 

 

Hofstede (1993, 17) puolestaan on määritellyt kulttuurin ihmismielen opituksi, 

kollektiiviseksi ohjelmoinniksi, joka erottaa organisaation jäsenet muiden organisaatioiden 

jäsenistä. Scheinin määritelmästä tämä eroaa siinä, miten kulttuurin kerrostumat nähdään. 

Kulttuurissa on Hofsteden mukaan  useita kerrostumia, joista symbolit edustavat lähinnä 

pintaa olevaa ja arvot syvintä kulttuurin ydintä. Tähän väliin jäävät sankarit ja rituaalit. 

Hoftstede nostaa siis arvot kulttuurin syvimmiksi tekijöiksi, kun Schein korostaa osan 

arvoista muuttuvan itsestäänselvyyksiksi, uskomuksiksi, jotka edustavat kulttuurin 

ydinolemusta. 

 

Hofstede (1993, 38, 258-262) on halunnut korostaa, ettei organisaatiokulttuuria voi 

suoraan verrata kansalliseen kulttuuriin, koska ne ovat ilmiöinä erilaisia. Tämä johtuu siitä, 

että organisaation jäsenellä on itsellään tietynlainen mahdollisuus liittyä organisaatioon, 

kuulua siihen vain työaikana ja mahdollisuus lähteä siitä jonakin päivänä. Kahden suuren 

empiirisen tutkimuksen yhdistämisen tuloksena huomattiin, että kansalliset kulttuurierot 

näkyvät pääasiassa arvojen tasolla, mutta organisaatioissa kulttuurierot ilmenevät 

pääasiassa käytännöissä ja vähemmän arvojen alueella. Useimmat astuvat työelämään 

aikuisina, jolloin suurin osa arvoista on jo pysyvästi vakiintunut. Tällöin opitaan työpaikan 

käytännöt sosiaalistumisen kautta. Organisaatiokulttuureja vertailleessa tutkimuksessa 

havaittiinkin, että työntekijöiden arvot erosivat enemmän kansallisuuden, iän ja 

koulutuksen perusteella kuin pelkästään johonkin organisaatioon kuulumisen vuoksi. 

 

Organisaatiokulttuuria käsittelevät kirjoittajat eroavat sen suhteen, että osa näkee kulttuurin 

jonakin, jota organisaatiolla on ja toiset jonakin, jota organisaatio itse on. Ensimmäinen 

näkökulma on liikkeenjohdon ja heidän konsulttien näkökulma ja siinä keskitytään 
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käsittelemään kulttuuria ja sen muutosta analyyttisesti. Jälkimmäinen on vallalla 

yliopistomaailmassa ja se tukee synteettistä lähestymistapaa haluten ymmärtää kulttuureja. 

(Hofstede 1993, 259.) Tämä jaottelu ei kuitenkaan tuo esille organisaatiokulttuurin 

viestinnän osuutta, jonka vuoksi Eisenberg ja Riley (2001, 296) ovat halunneet laittaa 

kulttuurin erilaisiin kehyksiin. He ovat jaotelleet kulttuurin tarkastelun kahteen osaan: 

viestintä prosessina, jota kuvaavat kulttuuria symboleina ja esityksinä, tekstinä, kritiikkinä, 

identiteettinä sekä kognitiona ja kulttuuri ilmastona ja tehokkuutena, jotka kuvaavat 

viestinnän tavoitteita.   

 

Viestintä on siis liitetty määritelmällisesti kulttuuriin. Viestinnällinen näkökulma 

organisaatiokulttuuriin näkee viestinnän kulttuurin perustana (Eisenberg ja Riley 2001, 

294). Viestinnän ja kulttuurin läheistä suhdetta voi kuvata sillä, että luonto syntyy 

itsestään, mutta kulttuurin syntymiseen tarvitaan viestintää (Tilev 1994, 27).  

 

Organisaatio koostuu Tilevin (1994, 16) mukaan kokonaiskulttuurista ja sen 

osakulttuureista, joka viestintäkulttuurikin on. Tukiainen (1999, 49) nostaa kuitenkin esille, 

että kulttuuri voidaan ryhmitellä tarkasteltavien toimintojen perusteella erityiskulttuureihin, 

joiksi siis myös viestintäkulttuuri hänen mukaansa lukeutuu. Osa- tai erityiskulttuurin 

määrittely ei sinänsä tuo perustavanlaatuista eroa, kun puhutaan viestinnästä 

organisaatiokulttuurissa. Viestintäkulttuurilla tarkoitetaan organisaation jäsenten yhteistä 

viitekehystä, jolla he tulkitsevat organisaation viestintäilmiöitä (Tukiainen 3.7.03). 

Viestintää itsenäisenä on vaikeaa irrottaa kokonaisuudesta, sillä se antaa asioille 

merkityksiä ja toimii organisaation kulttuuriarvostusten liitäntämuuttujana tai työkaluna 

(Tilev 1994, 16, 150). 

 

Kotimaiset tutkijat ovat nojanneet ajatuksensa usein Scheinen ajatuksiin. Tilev (1994, 16) 

kuitenkin on tuonut Scheinin organisaatiokulttuurin määritelmän tasoihin lisää yhden osan, 

ilmaston. Viestintäkulttuurin suhdetta organisaatiokulttuuriin on kuvattu kuviossa 3.3. 

Organisaation viestintäilmasto tarkoittaa Tilevin määritelmän mukaan tietynhetkisiä 

organisaation jäsenten aggregoituja viestintää koskevia näkemyksiä, tulkintoja ja 

tyytyväisyyttä viestintään. Organisaatiossa vallitsevat viestintäarvot ovat organisaation 

jäsenten ilmaisemia aggregoituja haluja ja toiveita viestinnän määrästä ja laadusta 

organisaatiossa. Määritelmä pohjautuu siihen, että ihminen yleensä arvostaa niitä asioita, 

joita hän toivoo tai haluaa. Organisaatiossa vallitsevat viestintäuskomukset ovat 
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organisaation jäsenten aggregoituja käsityksiä siitä, millaista heidän kokemuksensa 

perusteella yleensä on eri organisaatioissa tapahtuva viestintä. (Tilev 1994, 17-17.)  

 
Kuvio 3.3 Organisaatiokulttuurin rakenne (Tilev 1994, 59.) 

 

Tukiainen (3.7.03) sen sijaan määrittelee viestintäkulttuurin muodostuvan 

viestintäilmastosta sekä  viestintäjärjestelmän toiminnasta. Ensimmäinen kuvastaa 

organisaation jäsenten subjektiivisia näkemyksiä ja suhtautumista viestintään yleensä ja 

jälkimmäinen tarkoittaa kokonaisuutta, joka muodostuu käyttöön otetuista 

viestintäkanavista, sanomista eli tietosisällöistä ja viestinnän järjestelyistä sekä niiden 
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välisestä suhteesta. Viestintäjärjestelmän rakenne ja toiminta riippuu organisaatiosta. 

Organisaatiossa on olemassa erilaisia viestintäkanavia, joita voidaan ryhmitellä erilaisista 

näkökulmista riippuen. Kirjallisuudessa on löydettävissä mm. seuraavia ryhmittelyjä: 

suulliset (tärkeimpinä esimies, toiset työkaverit, erilaiset kokoukset), kirjalliset (lehdet, 

pöytäkirjat, selvitykset, tutkimukset, ohjeet) ja sähköiset kanavat (sähköposti, sisäinen tv 

sekä intranet).  Toisaalta jaottelu voidaan tehdä horisontaalisten (tärkeimpänä työkaverit) 

ja vertikaalisten kanavien (esimies, johto, kokoukset) välille. Kanavat voivat olla myös 

virallisia  tai epävirallisia tai ne voivat olla lähikanavia (esim. saman yhteisön työtoveri) ja 

kaukokanavia (etäinen johtaja). Toisaalta ei saa unohtaa sisäisen viestintäjärjestelmän 

ulkopuolisiakaan kanavia kuten ammattijärjestöt, media sekä organisaation jäsenten 

tuttavat, asiakkaat ja kollegat.  

 

Tietosisällöllä tarkoitetaan sitä, mistä asioista organisaatiossa viestitään tai tulisi viestiä eri 

muodoissaan ja eri kanavia käyttäen (Juholin 1999, 34). Tietosisältöjä on ryhmitelty 

lukuisalla tavalla. Voidaan puhua tietosisältöjen lähi- (työviestinnän tietosisällöt ja oman 

yksikön kehittämishankkeet) ja kaukoalueista (muut) (Tukiainen 1999, 34). Yhtä 

tyypillistä viestintäjaottelua edustaa Moisalan ja Åbergin tietosisältöjen jako viiteen 

ryhmään sen perusteella kuinka läheisesti asia liittyy työntekijään. Tämän perusteella ne 

voidaan jakaa työ-, ura-, yksikkötasoiseen ylläpito-, yhtiötasoiseen ylläpitoviestintään sekä 

muutosta ja tulevaisuutta koskeviin tietosisältöihin. (ks. Tukiainen 1999, 33-34.)  

 

Tukiainen (1999) loi väitöskirjassaan yhteisöviestinnän agendamallin, jonka tarkoituksena 

on osoittaa, mitä viestintäilmiöitä on syytä huomioida kun halutaan suunnitella ja tehostaa 

organisaatioviestintää. Hän tutki kahden avokysymyksen avulla viestintäkulttuurin 

arvostuksia ja merkityksiä ja löysi sen neljä ulottuvuutta eli dimensiota, joita ovat 

viestintäjärjestelmän käyttö, esimiesten viestintä ja toimintatavat, horisontaalinen 

keskinäisviestintä sekä viestintäprosessin toimivuus (taulukko 3.1). Tukiainen luokitteli 

kaikki yhteisöviestintään liittyvät merkitykset kategorioihin, jotka sitten sijoittuivat kunkin 

dimension alaisuuteen. Ensimmäinen dimensio kuvaa viestintäkulttuurin 

viestintäjärjestelmään liittyviä merkityksiä ja kolme muuta pääasiassa viestintäilmastoon 

liittyviä merkityksiä. 
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Viestintäjärjestelmän käyttö Dimensio I 
Viestintäkanavat 
Tietosisällöt 
Omatoiminen viestintä 

Esimiesten viestintä ja organisaation toimintatavat Dimensio II 
Lähimmän esimiehen viestintä ja viestinnällinen toimintatapa 
Johdon viestintä, johtamistapa, organisaation rakenne ja viestinnän 
säännöt 

Horisontaalinen keskinäisviestintä Dimensio III 
Puskaradio 
Työtovereiden viestintä, kanssakäyminen ja työyhteisön viestinnällisyys 
Viestintäprosessin toimivuus Dimensio IV 
Tiedonkulun yleinen toimivuus 
Tiedonkulun oikea-aikaisuus 
Tiedon laatu ja määrä 

Kuvio 3.1 Tukiaisen (1999, 104) viestintäkulttuurin käsitteelliset dimensiot ja niiden 
sisältämät kategoriat. 
 

Ensimmäinen dimensio muodostaa kokonaisuuden, joka kuvaa miten organisaation jäsenet 

käyttävät viestintäjärjestelmää ja miten he toimivat tiedonetsinnässään. Tässä tapauksessa 

merkitykset kohdistuvat siihen, saako yksilö kyseisestä kanavasta tai tietosisällöstä tietoa 

hyvin vai huonosti ja miten hän käyttää tätä järjestelmää tai miten muut käyttävät hänen 

lähettämäänsä sanomaa. (Tukiainen 1999.) 

 

Toinen dimensio sisältää ne viestintäkulttuurin merkitykset, jotka koskevat johdon ja 

esimiesten viestintää ja viestinnällistä toimintatapaa. Tähän dimensioon sijoittuvat loput 

viestinnän sääntöihin liitetyt merkitykset, jotka eivät kohdistuneet aiempaan dimensioon. 

Johdon toteuttama viestintä nähdään ”talon viestintänä”, mutta koska nämä merkitykset 

kohdistuvat suoranaisesti johtoon ja esimiehiin, tulee osa viestintäjärjestelmän 

merkityksistä tässä dimensiossa esiin. Kolmas dimensio kuvaa horisontaalista, 

työkavereiden keskinäiseen kanssakäymiseen ja ihmissuhteisiin perustuvaa epävirallista 

viestintää. Se kuvaa epävirallisen viestinnän kautta kumpuavaa ryhmädynamiikkaa sekä 

yksilödynamiikkaa. Neljännessä dimensiossa tuodaan esiin niitä merkityksiä, joita 

vastaajat antavat tiedonkulun toimivuudelle, oikea-aikaisuudelle sekä tiedon laadulle ja 

määrälle. Se tuo esiin kokemuksen siitä, toimiiko viestintä yleensä organisaatiossa ja 

minkälaiseksi viestinnän lopputulos koetaan. (Tukiainen 1999.) 
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Nämä dimensiot Tukiainen (1999) yhdisti tekemäänsä käsitekarttaan ja konstruoi valmiin 

mallin. Uutta mallissa (kuvio 3.4) on se, että siinä myös epävirallisen viestinnän merkitys 

huomioidaan. Se nähdään yhtä tärkeänä kulttuuria luovana tekijänä kuin esim. johdon 

viestintä. Viestintäkulttuuri on kehys, joka rajaa organisaatioviestinnän merkitykset. 

Tukiainen pyrkii kuitenkin korostamaan, että vaikka malli on esitetty rajattuna alueena, se 

on kuitenkin vuorovaikutuksessa myös ulkopuolisten prosessien kanssa. Tarkoituksena on 

vain jäsentää elämää viestintäilmiöiden tutkimista varten. 

 

 
Kuvio 3.4 Tukiaisen (1999, 115) yhteisöviestinnän agendamalli 
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Tässä tutkimuksessa perehdytään organisaation yhteen erityisjärjestelmään, 

viestintäkulttuuriin, joka nähdään organisaation ominaisuutena. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys rakentuu Tilevin (1994) ja Tukiaisen (1999) viestintäkulttuurin määritelmiä 

yhdistäen ja soveltaen. Viestintäkulttuuri nähdään Tilevin mukaisesti organisaation 

jäsenille yhteisten viestintään liitettyjen artefaktien ja arvostuksien (ilmaston, arvojen sekä 

perusoletusten tai uskomusten) kokonaisuutena. Tässä tutkimuksessa keskitytään vain 

arvostuksiin eikä varsinaisiin artefakteihin. Tukiaisen mukaisesti näiden arvostuksien 

nähdään kohdistuvan viestintäjärjestelmään ja viestintäilmastoon. Tilev ja Tukiainen 

puhuvat kumpikin viestintäkulttuurista, mutta kyseessä on vain erilaisia painotuksia 

sisältävä jaottelu. Tilevin malli kuvaa yleisemmin sitä, mitä viestintäkulttuuri on ja mitä se 

sisältää, kun taas Tukiainen sitoo mallinsa tiukasta organisaation viestinnän kontekstiin 

huomioimalla, mihin nämä viestintäkulttuurin merkitykset ja arvostukset kohdistuvat. 

Koska viestinnästä on olemassa jokaisessa organisaatiossa tietty määritelty tai 

määrittelemätön viestintäjärjestelmä, haluttiin viestintäjärjestelmään liittyvät arvostukset 

ilmaston ohella nostaa esille. Näin ollen viestintäkulttuuria tutkitaan Tukiaisen 

yhteisöviestinnän agendamallin ulottuvuuksia soveltaen. 

 

Tukiainen kuvasi yhtenä viestintäkulttuurin osana viestintäilmastoa, mutta myös 

viestintäilmapiirin käsitettä käytetään joissain tutkimuksissa. Viestintäilmapiirissä on kyse 

yksilön tai yhteisön kokemuksista siitä, millaiseksi he kokevat  viestinnällisen ilmapiirin. 

(Juholin 1999, 37.) Määritelmällisesti tässä ei mennä pidemmälle siinä, mikä on ilmapiirin 

ja ilmaston ero, mutta tässä tutkimuksessa käytetään ilmapiiri-käsitettä kuvaamaan samoja 

asioita kuin Tukiainen ilmastolla tarkoittaa. Ilmapiirin uskotaan olevan käytännössä 

paremmin ymmärretty kuin ilmasto. 

 

Todellisuus näyttäytyy merkitysvälitteisesti, ei siis sellaisenaan ihmisten tulkinnoista ja 

ymmärryksistä riippumatta (Alasuutari 1999, 63). Tutkimuksessa siis määritellään sisäistä 

viestintää siihen liittyvien merkityksien ja arvostuksien kautta. Organisaation jäsenet 

määrittelevät sitä sen kautta, mihin asioihin ja ilmiöihin toiminta kohdistuu, minkälaisia 

merkityksiä sille annetaan ja minkälaisia arvostuksia toiminta heijastaa. Usein arvot ja 

arvostukset nähdään käsitteellisti olevan lähellä toisiaan, joskin arvostukset nähdään 

useimmiten helpommin tunnistettavimmiksi kuin arvot (Tukiainen 1999, 64-65, 116). 

Tässä tutkimuksessa ei syvennytä arvojen, asenteiden ja arvostusten vivahde-eroihin, vaan 
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puhutaan tästä kokonaisuudesta arvostuksina. Viestintäarvostukset nähdään Tukiaisen 

(1999, 66) mukaan organisaation jäsenten ilmaisemina aggregoituja haluina ja toiveina 

viestinnän määrästä ja laadusta eli miten asioiden tulisi tai ei tulisi olla ja mitä asioita 

organisaation jäsenet pitävät tärkeinä työssään. Niiden kautta ilmaistaan mm. toiminnan 

yhteinen suunta ja päämäärät, toivottu viestintäkäyttäytyminen ja toimintatavan luonne. 

Viestintäarvostuksilla on prioriteettijärjestys, mikä voi vaihdella olosuhteiden, ajankohdan 

ja organisaation osakulttuurien mukaan.  

 

Organisaation kulttuuria on luokiteltu eri tavoin, tyypillisimmillään kaksijakoisesti, mutta 

liittyen viestintään. Yksi yleinen tapa jakaa organisaatiot on kuvata niitä osallistavina tai 

autoritaarisina kulttuureina. Zohar keskustelee itseohjautuvasta luovuudesta, joka lähtee 

kyvystä sietää epävarmuutta ja muutosta. Hän jakaa yhteisöjen keskustelukulttuurin 

kahteen luokkaan: debatoivaan ja dialogiseen. Ensimmäisessä toinen on aina oikeassa, 

toinen väärässä, kun taas jälkimmäisessä korostuu yhteisymmärryksen etsiminen ja 

erilaisten mielipiteiden kunnioittaminen. (Ks. Juholin 1999, 55-56, 63.)  

 

Organisaatiokulttuureita on myös jaoteltu yksinkertaistaen mekanistisiin ja humanistisiin.  

Mekanistinen organisaatiokulttuuri on analyyttinen, yksilökeskeinen, koviin arvoihin 

suuntautunut, hierarkkinen, byrokraattinen ja johtamisessa keskipiste on teknisissä 

systeemeissä. Tällaisissa yrityksissä johtamisviestintä on luonteeltaan integroivaa ja 

säilyttävää ja se suosii virallista, usein kirjallista viestintää. Viestintä nähdään lineaarisena 

prosessina, jossa joku lähettää sanoman toiselle. Humanistisissa yrityksissä johtamisen 

painopiste on systeemien sijaan ihmisissä, mikä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö 

tällaisissa yrityskulttuureissa välitettäisi myös faktoista, mikä nähdäänkin yhtenä ihmisen 

analyyttisena ajatteluna ominaisuutena. Humanistiselle yrityskulttuurille on tyypillistä 

epämuodollinen viestintäilmasto, joka tukee vapaamuotoista viestintää, ryhmäkeskeisyys, 

matala hierarkia, intuitiivisuus, sanalliset kuvaukset, delegoitu päätöksenteko sekä 

innovatiivisuus. (Salminen 2001, 115-116.) 

 

Mekanistinen yrityskulttuuri oli tehokas teollistumisen alkuaikoina, mutta sen etu vähenee 

organisaation kasvaessa, tuotteiden muuttuessa monimutkaisemmiksi ja yrityksen 

painopisteen siirtyessä ihmisiin. Uudet yritykset ovat luonteeltaan tyypillisesti 

innovatiivisia, mutta vanhetessaan ne muuttuvat usein yrityskulttuuriltaan ja viestinnältään 
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mekanistisemmaksi. Humanistisessa  yrityskulttuurissa otetaan viestinnässä huomioon 

erilaiset päätöksentekijätyypit. (Salminen 2001, 116-117, 124.) 

 

3.5 Keskeisiä tutkimustuloksia 

 

Kotimainen organisaatioviestintätutkimus näyttää keskittyneen voimakkaasti 

viestintäjärjestelmään 1980-luvulta seuraavan vuosikymmenen loppuun. Åberg (1986) teki 

eräitä johtopäätöksiä liittyen käytettyihin kanaviin tutkimassaan organisaatiossa. Tuloksien 

mukaan henkilöstö käytti erilaisia kanavia valikoiden. Lähiaiheiden (oma työ ja 

työyksikkö) kanavat olivat lähikanavia. Tärkein omaa työtä koskevien tietojen tietolähde 

oli oma esimies. Etäisemmistä (muiden yksiköiden tai koko organisaation) asioista tiedot 

saatiin pienjoukkoviestinnän, tiedotustilaisuuksien tai oman esimiehen kautta. Toinen 

keskeinen havainto oli, että esimies oli niin sanottu yleislähde. Hänen puoleensa 

käännyttiin kaikissa muissa asioissa paitsi muita divisioonia koskevissa aiheissa. Kolmas 

huomio oli, että verkkoviestintä on tullut täydentämään muita kanavia. Vaikka kehityksen 

voikin olettaa muuttuneen sitten kyseisen väitöskirjan mm. lisääntyneen sähköisten 

välineiden käytön kautta, ovat muutkin viestintätutkimukset tuottaneet samansuuntaisia 

tuloksia (esim. Juholin 1999). 

 

OCD -tutkimuksista (Organisational Communication Development) on Juholinin mukaan 

koottu maailman suurin tietopankki, johon on koottu yhdellä menetelmällä saatuja 

organisaatioviestinnän tutkimustuloksia. OCD -tutkimuksissa viestinnän toimivuutta on 

tutkittu kahden käsitteen avulla: kanavavajeella (halutun ja saadun tiedon erotus 

mainituista kanavista) sekä tietovajeella (halutun ja saadun tiedon erotus). Mitä suurempi 

vaje on, sitä enemmän tietoa haluttaisiin saada kyseisestä kanavasta tai asiasta. (Juholin 

1999, 76-77.) 

 

Tietopankin mukaan suurimmat kanavavajeet vallitsevat kasvokkaisviestinnässä eli 

johdon, esimiehen, luottamusmiehen ja osasto- ja yksikkökokouksien viestinnässä. 

Tyydyttävintä viestintä on ollut työkavereiden välillä sekä välillisessä viestinnässä, eli 

tiedotteissa, sähköpostissa ja ilmoitustauluissa. (Juholin 1999, 76-77.) Myös muutkin 

tutkimukset tämän jälkeen ovat todistaneet, että kanavavajeet ovat varsin pysyviä ja niiden 

muutokset selittyvät pääosin muutoksilla kanavien käytössä (Åberg 2000, 182). Tämän 
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myötä Juholin (1999, 86) onkin nostanut esiin virheellisen käsityksen siitä, että kanavien 

runsauden uskotaan tehostavan viestintää ja lisäävän viestintätyytyväisyyttä, kun 

pikemmin keskenään kilpailevien viestintäkanavien olemassaolo synnyttää tiedon 

ylikuormitusta ja tiedonetsinnän kohtuutonta ajanvientiä. Tätä voidaan estää viestinnän 

rakenteen suunnittelulla. 

 

OCD-tutkimusten mukaan henkilöstö saa pääsääntöisesti aina vähemmän tietoa kuin se 

haluaisi saada. Syyksi tähän on nähty todelliset puutteet sekä ajoitusongelmat 

tiedonkulussa sekä arvelut siitä, että kaikkea tietoa ei kerrota. Käytännössä kyse on siitä, 

että syystä tai toisesta viestinnän osapuolien tiedon tarpeet ja organisaation viestinnän 

tarpeet eivät kohtaa. (Åberg 2000, 181-182.) Suurimmat tietovajeet koskevat 

muutosviestintää sekä tulevaisuuden asioita ja pienimmillään ne ovat vapaa-ajan 

toimintaan liittyvien asioiden kohdalla (Juholin 1999, 77).   

 

Jatkuvat, huonosti suunnitellut ja johdetut muutosprosessit ovat keskeinen syy siihen, että 

ihmiset kärsivät työssään enemmän kuin aiemmin pahoinvoinnista ja suhtautuvat 

muutoksiin entistä kriittisemmin (Salminen 2001, 32-34). Myös viimeisin työolotutkimus 

vuodelta 2003 osoittaa muutosten ennakoitavuuden heikentyneen työpaikoilla. Erityisesti 

yksityisestä sektorista on tullut kaikkein arvaamattomin muutosten suhteen. (Tilastokeskus 

8.10.04.) Voisikin vetää johtopäätöksen, että sisäistä viestintää tulisi lisätä, jotta tietovajeet 

vähenisivät (Åberg 2000, 182). Lisääntyvä tietotulva saattaa kuitenkin aiheuttaa 

tietoahdistuksen tai  tietoähkyn (Koski 1998). Smythe (1997) onkin tuonut esiin sen, että 

muutoksessa henkilöstö usein hukutetaan informaatioon, kun henkilöstöä yritetään pitää 

tehokkaasti ajan tasalla. Tilev (1994, 150) huomioi omassa tutkimuksessaan, että 

viestinnän määrän lisääminen ei ratkaise ongelmia organisaation muutostilanteessa, vaan 

ratkaisevaa on oikean tiedon oikein ajoitettu ja kohdistettu jakaminen. Organisaation 

tavoitteiden kannalta onkin nähty, että saadusta tiedon määrästä vain murto-osaa tarvitaan 

parempiin suorituksiin pääsemiseksi (Valjakka 1990, 130-131). Juholin (1999, 197-201) 

korostaa esimiesten ja heitä tukevien viestinnän ammattilaisten roolia henkilöstön 

muutokseen sitouttamisessa. 

 

Viestinnän suurimmat puutteet OCD -tutkimusten mukaan liittyvät neljänlaisiin asioihin. 

Ensinnäkin henkilöstö kokee, ettei johdossa tiedetä, mitä organisaatiossa ajatellaan ja 

koetaan. Toiseksi tiedon koetaan tulevan perille huhuina. Kolmanneksi johdon nähdään 
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jättävän kertomatta tärkeimmät ja kaikkein oleellisimmat asiat. Neljänneksi tiedon koetaan 

olevan vaikeasti saatavilla ja lopuksi tieto koetaan epätäsmälliseksi. (Juholin  1999, 77-78.) 

Åberg (2000, 182-183) määrittelikin tehokkaassa sisäisessä viestintäjärjestelmässä 

liikkuvan informatiivisia sanomia sekä olevan tietokantoja, joista tiedon tarvitsija saa 

nopeasti tarvitsemansa tiedon. Tämän lisäksi tiedon tarvitsijalla on metatietoa, tietoa 

tiedosta: hän tietää, mitä tietoa on saatavilla mistäkin tietojärjestelmästä. Tehokasta 

toimintaa ja tuloksellista viestintää tukee oikea, helposti hallittavissa oleva 

organisaatiorakenne (Valjakka 1990, 130-131). Tähän liittyvät myös viestinnän säännöt, 

joilla tarkoitetaan yhteisössä noudatettavia viestinnän tapoja ja tottumuksia ja ovat 

käytettyjä käsitteitä sekä ”sallittua” vuorovaikutusta (ks. Juholin 1999, 25). 

 

Hargie ym. (1999, 11-12) kokosivat yhteen eri kyselyistä saadut huomiot niistä asioista, 

mitä henkilöstö viestinnässä arvostaa. Näitä ovat ensinnäkin työntekijöihin vaikuttavaan 

tietoon pääsy sekä toiseksi informatiiviset linjaesimiehet, jotka kuuntelevat, jakavat tietoa, 

pitävät kokouksia säännöllisesti, selittävät organisaation tapahtumia, antavat palautetta ja 

näyttävät välittävän henkilöstöstä. Tärkeää on myös rohkaista henkilöstöä kertomaan 

asioistaan ylöspäin ja yleensäkin kannustavan ilmapiirin luominen. Lisäksi  olennaista on 

viestintätaitojen kehittäminen. Myös Juholin (1999, 79-82) huomasi tyytyväisyyden 

viestintää kohtaan perustuvan vahvimmin henkilöiden väliseen vuorovaikutukseen. Hän 

korostaa johdon viestintää, vuorovaikutusta, näkymistä ja henkilökohtaista panosta 

organisaation asioihin sekä toisaalta lähi-ilmapiiriin vaikuttavia tekijöitä, kuten keskinäistä, 

henkilöiden välistä vuorovaikutusta omalla osastolla. Vaikutusmahdollisuudet omaan 

työhön, uraan ja kehittymiseen olivat omiaan lisäämään tyytyväisyyttä viestintään. Tälle 

kaikelle on selkärankana ammattimainen viestintä, joskaan sen ei nähty kuitenkaan 

vaikuttavan viestintätyytyväisyyteen ja -tyytymättömyyteen. Juholin tulkitsi sitä pidettävän 

niin itsestäänselvyytenä, ettei sen merkitystä enää tiedosteta, mutta sen lakkaaminen 

saattaisi herättää jonkinlaista tyytymättömyyttä. Toisaalta hän toi kuitenkin esiin, että 

ammattilaisten ylläpitämän viestinnän merkitystä voidaan todella nähdä vähäisenä. Tästä 

voisi seurata johtopäätös, että panostamalla henkilökohtaisiin suhteisiin voitaisiin välineitä 

karsia huomattavasti. Kyseisen päätelmän tekemisessä on kuitenkin huomioitava se, ettei 

Juholinin aineistossa näy vielä uuden teknologian vaikutukset, koska aineisto on kerätty 

1990-luvun puoli- ja loppuvälissä.  
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Suomalaisen aineiston mukaan yleinen viestintätyytyväisyys linkittyy johtamistyyliin ja 

viestinnän sisältöihin organisaation suunnitelmista ja tavoitteista. Johtamistyyli kiteytyy 

esimiesten viestintävalmiuksiin ja haluun viestiä henkilöstölleen tärkeitä asioita sekä 

kuunnella henkilöstön ajatuksia. Huolimatta siitä, että johtajien ja esimiesten viestinnän ja 

viestintävalmiuksien tärkeyttä on nostettu paljon esiin, toistuvasti 

organisaatiotutkimuksissa päädytään siihen, että viestintä ja johtaminen eivät kytkeydy 

toisiinsa arjen toiminnoissa vaan ne koetaan edelleenkin erillisiksi asioiksi. Johto ja 

esimiehet pyrkivät ajanpuutteeseen vedoten siirtämään viestintätehtäviä muille, esimerkiksi 

viestinnän ammattilaisille. (Juholin 1999, 82-87.) Vaikka esimiestyöskentelyssä viestintään 

käytettävä aika vie esimiestasosta riippuen 60-90 % käytettävissä olevasta ajasta (Valjakka 

1990, 130-131), eivät esimiehet ole aina ymmärtäneet omaa tärkeyttään viestinnässä.  

 

Esimiestyössä on nähty olennaiseksi läsnäolo ja kuuntelu ennemminkin kuin jatkuvan 

tiedon välittäminen. Tutkimustulosten mukaan esimiesviestinnän kehittämisalueet löytyvät 

seuraavista asioista: 

1) kyvystä tulkita monimutkaiset asiat yksinkertaiseen ja ymmärrettävään muotoon 

2) välittömästä ja rehellisestä palautteesta työsuorituksista ja ideoista 

3) mahdollisuudesta keskusteluun ja ajan antamisesta ihmisille 

4) myönteisestä asenteesta oman osaston kehittämisideoihin (Juholin 1999, 184.) 

 

Johdon itse on nähty olevan suurin este viestinnän kehittämiselle, koska 

viestintäkäytäntöjen ja –kulttuurin muutos on kiinni johtajien omasta sitoutumisesta asiaan. 

Myös vanhanaikaiset perusoletukset passiivisesta viestin vastaanottajasta saattavat evätä 

henkilöstöltä mahdollisuuden keskustella heille tärkeistä asioista. (Ks. Juholin 1999, 87-

88.) Toisaalta Salminen (2001, 219-220) on korostanut viestinnän merkityksen 

näyttäytymistä toisin ylimmälle johdolle kuin muille organisaatiossa. Ylin johto on yleensä 

tyytyväinen viestintään, koska heille valmistellaan hyvin raportteja, eri toimijat pyrkivät 

varmistamaan johdon tietoisuuden kunkin osa-alueen tilanteesta ja samalla huomioidaan 

heidän henkilökohtaiset informaatiotarpeet ja päätöksentekotavat. Ylimmän johdon onkin 

vaikea arvioida, mikä jää kertomatta. 

 

Salminen (2000) on tutkimuksellaan tuonut esiin sen, että esimiesviestinnässä tulee 

huomioida organisaation päätöksentekijöiden olevan yksilöitä, joilla on erilaiset 

informaatiotarpeet sekä tavat käsitellä informaatiota ja tehdä päätöksiä. A-tyyppi hankkii 
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informaatiota aistimilla ja käsittelee sitä analyyttisesti, kun taas E-tyyppi tuottaa tietoa 

myös intuitiivisesti ja käsittelee sitä emotionaalisesti. Salmisen tapaustutkimuksessa 

viestintä palveli paremmin A-tyyppejä, joskin sen toivottiin olevan nopeampaa ja se 

aiheutti heille ajoittain infoähkyn. Tämä kertoo siitä, että viestintäsysteemien tulisi kyetä 

esikäsittelemään informaatiota siten, että päätöksenteon kannalta epärelevantti informaatio 

ei haittaa organisaation jäsenten toimintaa. E-tyypit painottivat dialogin merkitystä 

viestinnässä ja kokivat saaneensa liian vähän informaatiota siinä muodossa kuin he olisivat 

halunneet. Muutosprosessin etenemiseen auttaa se, että päätöksentekotapojen 

huomioimisella organisaation toimijat käyttävät johtamissysteemien kautta tullutta tietoa 

toimintojensa pohjaksi, eivätkä käytä muita informaatiolähteitä. Johdon on siis kyettävä 

mekanistisen integroivan viestinnän lisäksi kehittymään myös dissipatiivisen viestinnän eli 

epämuodollisen dialogin ja sen toimintaedellytysten kehittämisen alueella. Huomioitavaa 

on kuitenkin se, että Juholin päätyi tutkimuksessaan tulokseen organisaatioviestinnässä 

tapahtumassa olevasta paradigman muutoksesta, jolloin johdon viestinnän tärkeyden ohella 

myös horisontaalinen ja verkostoihin perustuva viestintä koetaan arvokkaaksi ja halutuksi 

(Juholin 1999, 84). 

 

Szulanski tutki, mikä estää käytäntöjen siirron yrityksen sisällä. Hänen tutkimustuloksensa 

osoitti, että käytännöt saattoivat kitua vuosia organisaatiossa ilman, että kukaan huomasi 

tai jakoi niitä. Vaikka hyvä käytäntö huomioitiinkin, kesti keskimäärin kuitenkin yli kaksi 

vuotta ennen kuin sen omaksuminen aloitettiin aktiivisesti. Pääsyitä tiedon 

siirtymättömyydelle oli tietämättömyys tiedon omistamisesta tai tiedon omistajasta, 

tiedonkäyttömahdollisuuksien ongelmat, tarvittavien vuorovaikutussuhteiden puute sekä 

motivoitumattomuus tiedon siirtämiseen. (Ks. O’Dell ja Grayson 1998, 17.) 

 

Bechky (2003) tuo tutkimuksensa kautta esille, kuinka voimakkaasti yhteisymmärrys 

työyhteisössä on sidoksissa käytettyyn kieleen, käytännön paikkaan ja tuotteen 

käsitteellistämiseen. Näiden erotessa toisistaan muodostuu tiedon jakamisessa vaikeuksia. 

Tutkimuksessaan Bechky perehtyi  yhden yrityksen eri osakulttuurien: insinöörien, 

teknikkojen ja asentajien väliseen yhteistyöhön. Koska osapuolien kieli erosi toisistaan, ei 

suullisella ja kirjallisella viestinnällä päästy yhteisymmärrykseen. Yhteinen perusta oli 

löydettävissä aineellisen havainnollistuksen, fyysisen koneen kautta. Tämän tuloksen 

valossa johdon tulisi Bechkyn mukaan tukea epämuodollista kommunikaatiota ja 

konkreettista asioiden parissa työskentelyä neuvotteluhuoneessa istumisen sijasta. 
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Avainasemassa on toisten työn parempi ymmärtäminen, erityisesti silloin, jos työryhmien 

kontekstit eroavat paljon toisistaan. Bechky kuitenkin tunnustaa, että kaikissa tilanteissa 

aineelliset kohteet eivät ole auttamassa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Esimerkkinä 

voi olla jokin abstrakti asia, kuten mietittäessä, mitä on mahdollista tehdä organisaation 

kulttuurille. Merkityksellinen asema on välittäjillä, sillä tutkimuksessa teknikoiden 

valmiudet olivat parhaimmat ymmärtää kumpaakin, asentajien ja insinöörien työmaailmaa.  

 

Viestintä on sidoksissa moneen asiaan, vaikkakaan sen vaikutuksia ei pystytä aina suoraan 

kohdistamaan. Yleisimmin kirjallisuudessa sen myönteiset vaikutukset yhdistetään 

työtyytyväisyyteen (esim. Åberg 1979; Juholin 1999, 70) sekä organisaatioon 

sitoutumiseen (esim. Juholin 1999, 70; Postmes ym. 2001). Hansonin tutkimuksessa 40 

yrityksessä viestintä oli ratkaisevin tekijä suhteessa tuottavuuteen. Clampitt ja Downs 

totesivat tehostuneen viestinnän parantaneen laatua ja aktivoineen innovaatioita sekä 

vähentäneen poissaoloja ja työnseisauksia. (Ks. Juholin 1999, 90.) Hargie ym. (1999, 6) 

ovat koonneet yhteen tehokkaiden viestintäkäytäntöjen hyötyjä organisaatiolle. Näitä ovat 

mm. tuottavuuden nousu, palveluiden ja tuotteiden korkeampi laatu, henkilöstön 

aloitemäärien kasvu, korkeampi luovuus, parempi työtyytyväisyys, laskenut pinnaaminen, 

vähentynyt henkilöstön vaihtuvuus, kustannusten vähentyminen sekä vähentyneet lakko- ja 

työtaistelumäärät. 

 

Juholin (1999, 78-79, 82-84) on tutkimuksessaan selvitellyt työtyytyväisyyden ja 

viestintätyytyväisyyden suhdetta toisiinsa 1990-luvulla yhteensä 27 työyhteisössä ja päätyi 

tulokseen, että yleinen viestintätyytyväisyys suomalaisissa organisaatioissa laski 1990-

luvun loppua kohden eli taloudellisen noususuhdanteen aikana. Työtyytyväisyys omaan 

työhön nousi hieman, mutta muilla työtyytyväisyyden osa-alueilla, kuten työpaikan 

yhteishengen, ilmapiirin ja johtamistyylin alueilla, kehitys on ollut vastakkainen. Tulos on 

samansuuntainen kuin muillakin tutkimusaloilla: ihmisten kokema pahoinvointi on 

lisääntynyt laman jälkeen. Viestintätyytyväisyys vaihtelee toimialoittain: palvelualoilla 

ollaan tyytyväisimpiä. Myös työyhteisön henkilöstömäärällä on merkitystä: tyytyväisimpiä 

ollaan isoimmissa (>1000) ja keskisuurissa yrityksissä (100-499 henkilöä), kun taas 

tyytymättömyyttä on eniten mikro-organisaatioissa sekä suurissa yhteisöissä (500-999 

henkilöä). 
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Erityisen ratkaisevaksi työtyytyväisyyden suhteen on osoittautunut esimiesten 

viestintätyyli- ja käyttäytyminen, koko yhteisön yleinen kasvokkaisviestintä sekä 

henkilöiden välisten verkostojen toiminta. Tuloksia heikentää suhteellisen pienet 

tutkittavat joukot, mutta toisaalta tutkimusten suuri määrä lisää luottamusta riippuvuuteen. 

(Juholin 1999, 70-71.) On kuitenkin mahdollista, että joskus työtyytyväisyyden ja 

viestintätyytyväisyyden välinen riippuvuus on negatiivinen eli viestinnän lisääminen 

aiheuttaa tyytymättömyyttä tai että niiden välissä ei ole minkäänlaista riippuvuutta. 

Kausaalisuhteesta huolimatta kyseessä ei ole siis aina syy-seuraussuhde. (Ks. Juholin 1999, 

71.)  

  

Viestinnän merkitys on liitetty usein myös organisaatioon sitoutumiseen. Postmes ym. 

(2001) huomasivat tutkimuksessaan, että tyytyväisyys johdon viestintään eli yrityksen 

vertikaaliseen viestintään oli tärkeämpää kuin työkavereiden kanssa käyty sosio-

emotionaalinen viestintä eli horisontaalinen viestintä sitoutumisen kannalta. Toisaalta 

Joensuu (2001) nosti esille tutkiessaan viestintävajeisiin liittyviä arvoja postmodernissa 

organisaatiossa, että kehityssuuntana voi olla postmodernien työntekijöiden lisääntyminen, 

jotka käyttävät viestintää ja organisaatiota oman kehittymisen palvelemiseen. He ovat 

organisaation sijasta sitoutuneita lähinnä työtehtävään, omaan uraan tai tiettyyn projektiin. 

Tutkimus osoitti, ettei viestintätyytyväisyys aiheuta sitoutumista välttämättä itse 

organisaatioon, mutta ne, jotka kokivat suurimpia tietovajeita viestinnässä halusivat tietoa 

enemmän juuri kehittääkseen organisaatiota. He olivat myös sitoutuneita organisaatioon. 
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4 Tutkimusaineisto ja –menetelmät 
 

Tässä luvussa käsitellään tutkimusaineistoa ja –menetelmiä kuvaamalla aluksi tämän 

tapaustutkimuksen luonne sekä tämän jälkeen tutkimusaineisto, -menetelmä sekä 

tutkimuksen kulku. Aineiston analyysi –osiossa kerrotaan kuinka tutkimusaineistoa 

analysoitiin. Lopuksi tuodaan esille aineiston edustavuuteen liittyvät asiat sekä pohditaan 

aineiston luotettavuutta ja eettisiä kysymyksiä.  

 

4.1 Tapaustutkimus 

 

Tapaustutkimukselle on luonteenomaista, että yksittäisestä tapauksesta (tai pienestä 

joukosta toisiinsa suhteessa olevia tapauksia) tuotetaan yksityiskohtaista, intensiivistä 

tietoa. Oleellista on, että käsiteltävä tapaus muodostaa jollain tavalla kokonaisuuden. 

Tapaustutkimuksessa tutkitaan yhtä tai useampaa tapausta, joissa voi olla myös 

alayksiköitä. Tietoa voidaan kerätä tutkittavaa tapausta pienemmästäkin yksiköstä, nähden 

sen osaksi varsinaista tutkimuskohdetta.  (Saarela-Kinnunen ja Eskola 2001, 159-162.)  

 

Tässä tutkimuksessa tapauksen muodostaa toimeksiannon pohjalta kohdeorganisaatio, 

jonka sisältä on valittu alayksiköitä tutkittavaksi. Tarkastelussa keskityttiin 

kohdeorganisaation toiveesta myynti- ja tuotanto-organisaatioon valiten sieltä edustavasti 

osastoja, jotka ovat keskeisiä Rannilan liiketoiminnan kannalta. Tämä rajaa pois talous- ja 

tietohallinto-osaston. Osastojen valinnalla pyrittiin saamaan mahdollisimman 

kokonaisvaltainen ja edustava kuva kohdeorganisaation sisäisestä viestinnästä (kuvio 4.1). 

Tutkimukseen valittiin mukaan kuusi osastoa, joiksi laskettiin johtoryhmän jäsenten 

alaisuudessa olevien esimiesten vastaamat osastot. Tämä tarkoittaa organisatorisesti 

ylhäältä päin katsottuna kolmatta esimiestasoa (esimerkiksi toimialapäälliköt ja 

tuotantopäälliköt). Osastoista kolme on myynnissä sekä loput kolme tuotannossa. Kaikki 

Rannilan toimipistepaikkakunnat Hämeenlinnaa lukuun ottamatta ovat edustettuina 

tutkimuksessa. 
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Kuvio 4.1 Tutkimukseen valitut osastot sekä esimiestasot  

 

Tapaustutkimuksesta ei ole olemassa yksiselitteistä määritelmää, sillä sitä voidaan tehdä 

monella tapaa ja se on käsitteenä monisyinen. Tyypillisimmillään siinä etsitään vastauksia 

kysymyksiin kuinka ja miksi ja sillä tavoitellaan ilmiöiden kuvailemista. Yksi 

tapaustutkimuksen vahvuus on sen kokonaisvaltaisuus juuri monenlaisen menetelmien ja 

aineiston vuoksi. (Saarela-Kinnunen ja Eskola 2001, 159-160.) Tapaustutkimusta voidaan 

kuvata mm. sanoilla: yksilöllistäminen, kokonaisvaltainen, monitieteinen, luonnollinen, 

vuorovaikutuksellinen, mukautuvainen ja arvosidonnainen (ks. Saarela-Kinnunen ja Eskola 

2001, 159). Tässäkin tutkimuksessa pyritään tuomaan esiin sisäiseen viestintään liitettyjä 

merkityksiä ja arvostuksia useanlaisten aineistonkeruu- ja analyysimenetelmien kautta. 

Tutkimus voi tapaukseenkin keskittyessäänkin laajentua kattamaan liian suurta ilmiötä. 

Siksi tapaustutkimuksessakin kannattaa olla selektiivinen eli keskittyä johonkin tiettyyn 

näkökulmaan (ks. Saarela-Kinnunen ja Eskola 2001, 161). Tässä tutkimuksessa 

näkökulmana on sisäisen viestinnän ymmärtäminen kulttuurisena ilmiönä. 

 

4.2 Viestinnän tutkimusmenetelmiä 

 

Viestintätutkimuksessa pyritään ymmärtämään ja selittämään symboli- ja 

signaalijärjestelmien tuottamista, käsittelyä ja vaikutuksia (Sallinen 1994, 7).  Viestinnän 

Valmistus KaarinaValmistus Kaarina Valmistus PohjanmaaValmistus Pohjanmaa Jakeluketju- ja 
talotehdasmyynti
Jakeluketju- ja 

talotehdasmyynti
Tekninen myyntiTekninen myynti

ToimitusjohtajaToimitusjohtaja

VientiVienti

esimiestaso 2 esimiestaso 2 

esimiestaso 3 (tuotantopäälliköt, toimialapäälliköt)esimiestaso 3 (tuotantopäälliköt, toimialapäälliköt)

(johtoryhmä)(johtoryhmä)

esimiestaso 1 (tj)esimiestaso 1 (tj)

esimiestaso 4 (työnjohtajat)esimiestaso 4 (työnjohtajat)

tuotannon työntekijättuotannon työntekijät

myyjätmyyjät
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auditoinnilla eli mittauksella tarkoitetaan systemaattista järjestelmää, jossa tutkimuksen 

avulla arvioidaan viestinnän toimivuutta organisaatiossa (Juholin 1999, 172). 

 

Viestinnän auditointi perustui ennen 1950-lukua yksittäisiin tutkimuksiin (Juholin 1999, 

76). Viestintää  yleensä kuten myös viestintäkulttuuria ja –ilmastoa tutkiva aineisto on 

hankittu pääsääntöisesti määrämuotoisilla kyselylomakkeilla, joihin on liitetty joitain 

avokysymyksiä. Avovastausten analyysi ja käyttökelpoisuus on saanut vain vähän 

huomiota osakseen, sillä määrämuotoisen kyselylomakkeen kehittämisen ja käyttöönoton 

tarve oli suuri organisaatioviestinnän tutkimuksessa 1970-luvulla. (Tukiainen 1999, 70).  

 

Keskeisimpiä mittaamismenetelmiä organisaatiokulttuurin ilmastotutkimuksessa ovat 

Tukiaisen mukaan olleet Litwinin ja Stringerin organisaatioilmastomittari, Wiion OCD-

mittari (Organisational Communication Development), Dennisin viestintäilmastomittari 

sekä Tilevin OCCD –lomake (Organizational Culture and Communication Development). 

(Ks. Tukiainen 1999, 70-73.) Tilev (1994) kehitti OCCD kyselylomakkeen mittaamaan 

organisaation kulttuuriarvostuksia ja niitä yhdistävää sisäistä viestintää koskevia 

arvostustuksia. Hänen mukaansa organisaatiokulttuuritutkimukset on tehty laadullisesti, 

eikä vertailuja ole juurikaan tehty, jolloin niiden merkitys jää rajoittuneeksi ja validiteetin 

arviointi on vaikeaa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että Tilev keskittyi tutkimuksessaan 

nimenomaisesti viestintään, jota on kuitenkin aiemminkin tutkittu huomattavan paljon 

kvantitatiivisesti. Åbergin kehittämällä SI-matriisikyselyllä on mitattu organisaation 

viestintäjärjestelmän käyttöä (ks. Tukiainen 1999, 70-73).  

 

Vuonna 1971 kehitettiin mittaustekniikka ICA (International Communication Audit) 150 

eri maasta tulleen tutkijan vahvistamana (Juholin 1999, 73). ICAn ja OCD:n erona on se, 

että OCD on nopea menetelmä havaitun viestinnän mittaamiseen, kun taas ICA on 

moniulotteinen ja laaja menetelmä, jota on tosin arvosteltu pitkähköistä 

kysymyspatteristoistaan (ks. Juholin 1999, 73). Viestintäkyselyä on kannatettu suhteellisen 

edullisesti ja nopeasti kerättävän aineiston vuoksi, joskin ongelmallista on saattanut olla 

ihmisten motivointi vastaamiseen. Standardoidut kysymykset ja vastausvaihtoehdot 

rajaavat viestintäilmiöitä, eikä välttämättä spontaaneja vastauksia saada esiin. Tästä syystä 

viestinnän syvälliseen tutkimukseen on suositeltu triangulaatiota, jossa käytetään useita eri 

menetelmiä. (Juholin 1999, 77, 172-173.) 
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Laadullisten menetelmien kehittämisen Tukiainen (1999, 11, 103-104, 181) nosti 

Suomessa esille vasta 1990-luvulla. Hän koki määrämuotoisen kyselylomakkeen 

tarvitsevan rinnalleen toisentyyppistä tarkastelua perustellen näkökulmaansa sillä, että 

viestintä organisaation toimintaa ohjaavana ja sen jäsenten kokemusmaailmaa hallitsevana 

ilmiönä tarvitsee myös laadullista otetta sen olemuksen selvittämiseen. Hän kehitti 

tapaustutkimuksen, Yleisradiossa tehdyn kyselyn, pohjalta avovastausten analysoinnille 

analyysikehikon, yhteisöviestinnän agendamallin, jonka tarkoituksena on toimia 

yhteisöviestinnän merkitysten analyysikehikkona kahden avokysymyksen vastausten 

analyysissä. Agendamalli on esitelty aiemmin tässä tutkielmassa (kuvio 3.4).  

 

Myös muut tutkijat ovat huomioineet organisaatioviestinnän tutkimuksessa laadullisten 

menetelmiä merkityksen. Mattila (1996) vertaili kahta organisaatioviestinnän 

tutkimusmenetelmää: kyselylomaketutkimuksena tehtyä viestintäilmastotutkimusta sekä 

videoitujen ryhmäviestintätilanteiden vuorovaikutuksen analyysiä. Triangulaatio paljasti, 

että kahden erilaisen menetelmän tutkimustulokset olivat osin yhdenmukaisia, osin 

ristiriitaisia ja osin toisiaan täydentäviä. Mattila päätyi tulokseen, että 

organisaatioviestinnän kehittämiseen vuorovaikutusanalyysi antaa paremman pohjan kuin 

viestintäilmastokysely. Hän yleensäkin kannatti organisaatioviestinnän tutkimukseen 

yhdistettävän enemmän laadullista aineistoa. 

 

4.3 Tutkimusaineisto- ja menetelmät 

 

Tapaustutkimukselle ominaista kvantitatiivin ja kvalitatiivisen tutkimuksen yhdistymistä 

on kuvattu useilla nimityksillä: monistrategisella tutkimuksella, triangulaatiolla, 

sekastrategialla tai yhdistetyillä operaatioilla (ks. Hirsjärvi ja Hurme 2000, 28). 

Triangulaatiolla on alun perin tarkoitettu periaatetta, jonka mukaan vasta kun eri 

menetelmillä saadaan sama tulos, siihen voidaan luottaa ja tulos on varma (Hirsjärvi ja 

Hurme 2000, 31). Toisaalta menetelmien eri tavoitteilla on perusteltu sitä, ettei 

triangulaatio sovi sen alkuperäiseen tarkoitukseen, eli saman seikan eri tavoin 

mittaamiseen (ks. Hirsjärvi ja Hurme 2000, 31).  

 

Aineistonkeruun menetelmiä pohdittaessa päädyttiin käyttämään niin kvantitatiivista kuin 

kvalitatiivistakin aineistoa, jotta tutkittavasta ilmiöstä saisi mahdollisimman 
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totuudenmukaisen kuvan. Kyseessä on siis menetelmätriangulaatio, jossa on niin 

kvantitatiivinen kuin kvalitatiivinen lähestymistapa tutkimusongelmaan sekä näiden sisällä 

vielä erilaisia menetelmiä, joita käytetään samassa tutkimuskohteessa. Tästä voidaan puhua 

tulkintojen rikastuttamisena (ks. Hirsjärvi ja Hurme 2000, 39.), varmentamisena ja 

täydentämisenä.   

 

Bryman (2001, 455-456) myöntää monistrategisen näkökulman tarjoavan paljon moneen 

tutkimukseen, mutta korostaa, että se ei ole kuitenkaan kaikkitietävä menetelmä, eikä se 

toimi jokaisessa tutkimuksessa. ”More is better” –ajattelussa ei huomioida näkökulman 

haittoja. Tässäkin tutkimuksessa oli huomioitava sen vievän enemmän aikaa ja 

taloudellisia resursseja, aiheuttavan todennäköisesti pitkän raportin ja mahdollisesti riskin 

julkaisun suuntautumisesta voimakkaammin toiseen menetelmään (ks. Hirsjärvi ja Hurme 

2000, 33). Juuri liike-elämän ja erilaisten organisaatioiden moninaisten toimintojen 

tutkimukseen ja ymmärtämiseen tapaustutkimus kuitenkin monien menetelmien 

yhdistämisineen tuntuu soveltuvan ja sitä näytetään käyttävän paljon. Hirsjärvi ja Hurme 

(2000, 33) ovatkin todenneet rahoituksen saannin vaativan nykyään yhä suurempia 

tutkijaryhmiä, mikä voi monitieteellisyyden seurauksena olla edistämässä 

tutkimusmenetelmien yhdistämistä.  

 

Bullock ym. ovat huomioineet eri tapoja yhdistää kvantitatiivista ja kvalitatiivista 

tutkimusta (Ks. Hirsjärvi ja Hurme 2000, 27.). Heidän näkemyksiään soveltaen, tässä 

tutkimuksessa viestintäjärjestelmään liitettyjä merkityksiä kartoittavaa kyselyä käytetään 

eri ryhmien ja asemien välisten erojen selvittämiseen, jolloin se kertoo tiettyjen seikkojen 

esiintymistiheydestä. Suomalainen viestintätutkimus nojaa pitkälti kvantitatiiviseen 

otteeseen (mm. Åbergin, Juholinin ja Wiion tutkimukset), minkä myötä on mahdollista 

kerätä ainakin osittain vertailukelpoista tietoa kohdeorganisaation viestintäjärjestelmästä. 

Haastatteluita käytetään selvittämään erityisesti viestintäilmapiirin liitettyjä merkityksiä ja 

arvotuksia ja sen kontekstia, tutkittavien havaintoja siitä sekä antamaan mahdollisuus 

huomioida heihin liittyviä tekijöitä. Tuntui luonnolliselta tutkia viestintää juuri 

kvalitatiivisilla menetelmillä, koska viestintä on pitkälti vuorovaikutteinen, usein 

kasvokkainen prosessi, jonka moninaiset vivahteet ja siihen liittyvät arvostukset 

saattaisivat jäädä tulematta esille kvantitatiivisessa tutkimuksessa. 
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Bullock ym. toteavat, että kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia menetelmiä on ainakin 

yhteiskuntapoliittisessa tutkimuksessa tavallisemmin yhdistetty eri tavoilla (ks. Hirjärvi ja 

Hurme 2000, 28-29). Tässä tutkimuksessa lähtöajatuksena on kerätä kvantitatiivinen 

aineisto antamaan taustatietoa siitä, minkälaisia merkityksiä ja arvostuksia Rannilan 

viestintäjärjestelmään ja -ilmapiiriin liitetään ja kvalitatiivisella aineistolla pyritään 

syventämään sekä kuvailemaan kvantitatiivista tietoa ja selittämään kvantitatiivisten 

tulosten syitä. Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen ote voivat vaihdella useilla perusteilla. 

Ensinnäkin voidaan kiinnittää huomiota siihen, missä järjestyksessä menetelmät  esitetään: 

peräkkäin, rinnakkain tai sisäkkäin (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 29-31). Tässä tutkimuksessa 

aineisto on kerätty peräkkäin: ensin kvantitatiivinen ja sen osittain ohjaamana 

kvalitatiivinen. Toisaalta menetelmät esitetään myös sisäkkäin, sillä teemahaastatteluita 

käsitellään kvalitatiivisesti ja myös osin kvantifioiden. 

 

Tiettyä tapausta ymmärtääkseen on otettava huomioon kontekstuaaliset seikat: ajalliset, 

paikalliset, historialliset, poliittiset, taloudelliset, kulttuuriset, sosiaaliset ja 

henkilökohtaiset (Saarela-Kinnunen ja Eskola 2001, 161). On siis ymmärrettävä sekä 

ainutlaatuisuutta että yleisiä piirteitä (ks. Saarela-Kinnunen ja Eskola 2001, 161). Tämän 

vuoksi tässäkin tutkimuksessa perehdytään mahdollisimman hyvin kohdeorganisaatioon, 

sen ihmisiin, toimintatapoihin ja luonnollisesti muutostilanteeseen. Taustamateriaalina oli 

mm. perehdyttämisessä käydyt keskustelut yrityksen avainhenkilöiden kanssa, erilaista 

yrityksestä ja sen henkilöstöstä kertovaa kirjallista materiaalia, osallistuvaa havainnointia 

eri tilanteista ja myös toimipaikkoihin vierailuista sekä lukuisia muita keskusteluja 

Rannilassa toimivien ihmisten kanssa.  

 

Taustamateriaaliksi käytetyn osallistuvan havainnoinnin avulla oli mahdollista syventää 

muiden menetelmien kautta saatua tietoa ja kytkeä muita tutkimusmenetelmiä paremmin 

saatu tieto sen kontekstiin, jolloin asiat nähdään niiden oikeissa yhteyksissä. 

Havainnoinnissa mahdollistuu muiden aistien kuin vain kuulon ja näön käyttö sekä myös 

tunteet voivat tulla mukaan.  Havainnointia on hyvä tehdä, kun ei tunne tutkittavia 

etukäteen juuri lainkaan, jotta voisi päättää esimerkiksi teemahaastattelun teemat 

etukäteen. On osoitettu, että kysely tai teemahaastattelu tuo helpommin esille johonkin 

ilmiöön tai asiaan liittyvät normit kuin varsinaiseen normiin liittyvän käyttäytymisen, 

johon puolestaan havainnointi voi tarjota jotain lisätietoa. (Grönfors 2001, 127-131.)  
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Havainnointiin liittyy kuitenkin eettisiä kysymyksiä. Vaikka tein kenttäpäiväkirjaan 

havainnointimuistiinpanoja: mainintoja haastatteluiden sujumisesta, avainhenkilöiden 

kertomista asioista sekä muistiinpanoja osastoista, on syytä korostaa, että 

havainnointiaineistoa käytettiin lähinnä tutkijan perehdyttämiseen sekä syventämässä ja 

selventämässä muilla menetelmillä saatua tietoa. Havainnointiaineisto ei siis missään 

vaiheessa ollut ensisijainen lähde, johon analyysi perustettiin. On myös syytä miettiä 

havainnoinnin muotoa. Tässä tapauksessa kyseessä on osallistuva havainnointi, koska olin 

mukana esim. kokouksissa ja tein tutkimustyötäni henkilöstön päivittäisessä arjessa. Koko 

organisaatiossa oli tiedossa, että olin siellä lopputyöntekijänä tekemässä tutkimusta, joten 

oma roolini työyhteisössä ei ollut epäselvä eikä kyseessä ollut mitenkään piiloteltu tapa 

kerätä aineistoa.  

 

Varsinaisena aineistona on siis kysely ja haastattelut. Etuina kyselyssä on mm. se, ettei 

tutkija vaikuta olemuksellaan vastaajiin ja kysymykset on esitetty samassa muodossa 

kaikille. Heikkouksia kyselyssä ovat alhainen vastaajamäärä sekä väärinymmärtämisen 

mahdollisuus, kun kukaan ei ole selventämässä kysymysten tarkoitusta. Vastaaja voi myös 

vastata väärin tai epätarkasti. (Valli 2001, 101-102.) Koska tähän kyselyyn on valittu 

osastot, on kyseessä ositettu otanta. 

 

Kyselylomakkeen kysymyksistä osa muodostui pitkälti v. 1999 Rannilassa toteutetun 

sisäisen viestinnän kyselylomakkeen pohjalta, jotta nykyistä tilannetta voisi verrata 

aiempaan. Aiemman tutkimuksen formaatti perustui Jyväskylän yliopiston 

viestintätieteiden auditointikurssilla aiemmin suoritettuihin tutkimuksiin, jossa lomaketta 

on ollut muodostamassa organisaatioviestintätutkimuksen kehittäjä Elisa Juholin. 

Lomakkeessa tarkasteltiin tuolloin tiedonkulun toimivuutta, tiedonkulun sisältöjä, 

esimiesten ja alaisten välistä tiedonkulkua, tyytyväisyyttä tiedonkulkuun, vuorovaikutusta 

työntekijöiden välillä sekä Rannilan arvoihin sitoutumista. (Joensuu 1999, 1.) Lomakkeen 

keräsi ja analysoi vuonna 1999 Sanna Joensuu. Loput kysymyksistä muodostettiin mm. 

Åbergin (1986), Tukiaisen (1994) ja Tilevin (1994) sisäisen viestinnän tutkimusten 

kyselylomakkeiden kysymyksien pohjalta. Lomakkeessa tiedusteltiin 

viestintätyytyväisyydestä, tiedonkulun kanavista, tiedonkulun sisällöstä sekä 

esimiesviestintään liittyvistä asioista (ks. liite 1). Kysely toimi lähinnä taustamateriaalina 

tutkijalle ja sen tuloksia oli mahdollista syventää tutkimuksen pääaineistossa, 

teemahaastatteluissa. Koska Rannilassa oli aiemminkin toteutettu sisäisen viestinnän 
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tutkimus, oli kyselyn tiedonkulun kanavat ja tietosisällöt järkevää pitää samoina juuri 

vertailtavuuden vuoksi, vaikkakin näiden erilaisia jaotteluja on tehty paljonkin myös 

muissa tutkimuksissa. Myös esimiehille tehtiin oma pienimuotoinen kysely (ks. liite 2), 

jonka tarkoituksena oli antaa taustamateriaalia tutkijalle ja auttaa haastateltavaa 

orientoitumaan aiheeseen. Lomakkeessa kysyttiin viestintätyytyväisyydestä, viestinnän 

sisällöstä sekä esimiesviestinnästä ja näistä keskusteltiin vielä lisäksi haastatteluissa. 

 

Kyselyiden lisäksi aineistona on myös teemahaastatteluita, joihin päädyttiin haastattelun 

monien etujen vuoksi. Haastatteluiden avulla haluttiin sijoittaa haastateltavan puhe 

laajempaan kontekstiin, selventää ja syventää vastauksia sekä tutkia arkoja ja vaikeita 

aiheita. Toisaalta siinä on haittojakin: haastattelijan tulisi olla taitava ja omata kokemusta, 

haastattelu vie aikaa ja se sisältää monia virhelähteitä kuten esimerkiksi haastateltavilla on 

taipumus antaa sosiaalisesti suotavia vastauksia. Huomiotta ei saa jättää myöskään sen 

aiheuttamia kustannuksia ja myös vapaamuotoisen aineiston analysointi, tulkinta ja 

raportointi on usein ongelmallista, kun valmiita malleja ei ole tarjolla. (Hirsjärvi ja Hurme 

2000, 35, 48-49.) 

 

Haastatteluissa päädyttiin keskustelemaan tietyistä teemoista, jotta tutkittava ilmiö olisi 

selvä, joskaan sitä ei rajattaisi liikaa. Haastattelurunkoa ei tehty tarkoituksella liian 

tiukaksi, koska haluttiin tarjota mahdollisuus ns. lukea haastattelutilannetta. 

Teemahaastattelun runko muodostui aluksi intuition perusteella ja kehittyi perehdyttäessä 

laajemmin alan kirjallisuuteen. Erityisesti Tukiaisen (1999) yhteisöviestinnän 

agendamallin osa-alueet pyrittiin tuomaan mukaan haastattelun teemoiksi, koska näiden ja 

Tukiaisen mallin pohjana olevien avokysymysten sekä esimerkkitilanteiden kertomisen 

avulla uskottiin löytyvät sisäiseen viestintään liitetyt merkitykset ja arvostukset. Tukiaisen 

(1999) tavoin käytettiin kysymyksiä: mikä on mielestäsi parasta/hyvää työyhteisösi 

tiedonkulussa/viestinnässä sekä mikä asia Sinua harmittaa/on huonoa työyhteisösi 

tiedonkulussa/viestinnässä. Haastatteluissa keskusteltiin viestintäjärjestelmän 

toimivuudesta, Rannilan ilmapiiristä, esimiesviestinnästä ja organisaation toimintatavoista, 

horisontaalisesta keskinäisviestinnästä (kuten osaston viestintätilanteista, työkavereiden 

viestinnästä, osastojen välisestä viestinnästä) sekä kehitysideoista jatkoa ajatellen.  

 

Jotta haastattelut eivät olisi olleet täysin yksisuuntaisia, jossa haastateltava vastaa 

haastattelijan kysymyksiin, valittiin haastatteluihin yksi tehtävä. Haastateltavat saivat 
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arvioida joko esimiehensä tai itsensä toimintaa esimiehenä johtamiskäyttäytymisen 

jatkumolla (kuvio 4.2). Tannebaumin ja Schmidtin esittämä malli perustuu siihen, että 

johtaminen harvoin on puhtaasti joko demokraattista tai autoritaarista, vaan johtamistyyli 

on yleensä näiden sekamuoto (ks. Strömmer 1999, 79). Tehtävän avulla pyrittiin saamaan 

käsitystä päätöksentekotaidosta sekä lisäksi ryhmähaastatteluissa ryhmän toiminnasta 

kyselystä ja teemahaastatteluista saadun tiedon ymmärtämiseksi. 

 

(demokraattinen)    (autoritäärinen) 
ihmiskeskeinen    tehtäväkeskeinen 
Alaisten käytössä oleva 
Vapaus                           
                                                                                        Esimiehen käyttämä auktoriteetti 
1    2    3       4                       5            6                  7 
        
alaiset määrittelevät            esimies esittää      esimies esittää                       Esimies tekee                          
rajat ja ratkaisut                 ongelman, saa ehdotuksia                    suunnitelman ja                    päätöksen ja  
niiden sisällä                    ja päätös on yhteinen                            kysyy alaisten                        ilmoittaa siitä 
    mielipidettä 
                 esimies määrittelee                      esimies ehdottaa                              esimies ”myy” 
                    rajat ja pyytää                         vaihtoehtoja keskusteltaviksi             päätöksensä 
            tekemään päätöksen   
 
Kuvio 4.2 Tannebaumin ja Schmidtin johtamiskäyttäytymisen jatkumo (ks. Strömmer 
1999, 79) 
 

Haastattelut päätettiin pitää yksilöhaastatteluina ja ryhmähaastatteluina osastojen 

henkilöstölle ja organisatorisesti neljännellä tasolla oleville esimiehille eli työnjohtajille. 

Ryhmähaastattelun valintaa puolsi se, että osaston viestinnästä voi saada näin 

mahdollisimman monipuolisen kuvan ja toisaalta ryhmähaastatteluissa on mahdollista 

seurata osaston henkilöstön välistä viestintää. Sulkusen mukaan tutkija voi nimenomaan 

ryhmähaastattelun avulla tavoittaa kollektiivisesti tuotetut ja jaetut merkitysrakenteet (ks. 

Hirsjärvi  ja Hurme 2000, 61). Tietojen saaminen samanaikaisesti, nopeasti usealta 

vastaajalta on myös edullista. Riskinä on se, että kaikki eivät välttämättä tule aina paikalle, 

ryhmädynamiikka ja valtahierarkia vaikuttavat kuka puhuu ryhmässä ja mitä sanotaan, 

aineiston purkaminen ja analyysi voi olla vaikeaa päällekkäisten puheiden ja samanlaisten 

äänien takia ja itse haastattelutilanne on vaativa haastattelijalle. (Hirsjärvi ja Hurme 2000, 

61-63.)  

 

Tässä tutkimuksessa analyysikehikkona käytetään Tukiaisen agendamallin runkoa, mutta 

ei sen aineistonkeruu- eikä analyysitapaa. Tukiaisen analyysi oli tiukan kielellistä, mutta 
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koska tämän tutkimuksen tavoituksena on käytännönläheinen kehitystyö, ei mielestäni 

Tukiaisen aineistonkeruutapa tuota riittävästi tämän tutkimuksen tarkoitusta varten 

materiaalia. Ensinnäkin lähtökohtana on kehitystyö, jolloin on tärkeää kysyä henkilöstön 

omia kehitysideoita. Toiseksi esimiesviestintä haluttiin nostaa yhdeksi tärkeäksi huomion 

kohteeksi, joten siihen täytyy kiinnittää enemmän huomiota. Kolmanneksi kyselyä ei 

haluttu pääasialliseksi aineistonkeruutavaksi, koska siihen liittyy omat rajoitteensa. Lisäksi 

esimerkkitilanteiden uskottiin tuottavan ehdottoman rikasta aineistoa  merkitysten 

analysoinnin kannalta. 

 

4.4 Tutkimusprosessi 

 

Tutkimus toteutui pääpiirteissään onnistuneesti ennalta suunnitellulla tavalla. Yrityksessä 

toimimiselle on erittäin tärkeää tutkimuksen tekemisen kannalta löytää ns. avainhenkilöitä. 

Heille kerrotaan tarkemmin tutkimustapa, työn tarkoitus ja heidän kautta yritetään päästä 

paremmin mukaan tutkittavaan yhteisöön. Usein heistä tulee luotettavia informantteja 

tutkimukseen. (Grönfors 2001, 133.) Tämän tutkimuksen avainhenkilöinä voisi pitää 

useimpia esimiehiä. Varsinainen empiirisen aineiston kerääminen alkoikin lähestymällä 

ensin heitä. Tällöin kerrottiin tutkimustyöstä ja pyydettiin lupa tutkimuksen tekemiseen. 

Kaikilla valituilla osastoilla suostuttiin tutkimuksen tekemiseen ja kerrottiin hyödyllisiä 

taustatietoja, mitkä auttoivat osastoihin perehtymisessä.  

 

Aineistoa oli tarkoitus alkaa kerätä niin, että yksi osasto toimisi ns. koetutkimuksena, 

jolloin kyseisellä osastolla toteutettaisiin kaikki tutkimuksen vaiheet läpi ja tämän 

perusteella voitaisiin arvioida aineistokeruun toimivuutta. Suunniteltu esitutkimus ei 

kuitenkaan toteutunut yhden esimieshaastateltavan unohdettua haastattelunsa, joten 

varsinaista koetutkimusta ei kokonaisuudessa saatu suoritettua. Aineistoa käytettiin 

kuitenkin varsinaisena tutkimusaineistona. 

 

Tutkimusprosessi jatkui kullakin osastolla käymällä joko osastopalaverissa tai keräämällä 

osaston henkilöstöä yhteen ja kertomalla samalla tutkimustyöstä ja sen tarkoituksesta. 

Samalla pystyttiin havainnoimaan osaston toimintaa ja ihmissuhteita ja toteutettiin 

aihepiiriin johdatteleva kysely. Neljällä osastolla lomake täytettiin osastopalaverissa, niin 

että työntekijät jäivät kokoustilaan täyttämään lomaketta ja myöhemmin tutkija haki ne 
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yhteisesti sovitusta paikasta. Tällä pyrittiin poistaa kyselyille tyypillistä alhaista 

vastaajamäärää. Kahdella osastolla osa lomakkeista jätettiin joko henkilökohtaisesti tai 

sähköpostin kautta täytettäväksi ja sisäisellä postilla lähetettäväksi tutkijalle. Tämä 

toteutettiin näin, koska kyseisillä osastoilla ei ollut aineistonkeruun aikana yhteisiä 

tapaamisia, joissa lomake olisi ollut luontevaa täyttää. Yhdessä myyntiorganisaatiossa 

kysely toteutettiin koko myyntiyksikössä, koska osastot ovat niin pieniä, että kyselyn 

tulosten esittäminen yhdestä kyseisen organisaation osastosta ei ole mielekästä. 

Kvantitatiivisen aineiston rooli oli ohjata osin kvalitatiivisen aineiston keruuta, sillä kunkin 

osaston vastausten keräämisen jälkeen tulokset analysoitiin ja niistä keskeisimmin esiin 

nousevat asiat  voitiin nostaa esiin haastatteluissa. Koko prosessin ajan kirjoitettiin 

tutkimuspäiväkirjaa havainnointihuomioineen. 

 

Aineistonkeruu aloitettiin kesäkuussa 2003 ensimmäisten kyselylomakkeiden jakamisella 

ja viimeiset lomakkeet kerättiin saman kesän elokuun lopussa. Kaiken kaikkiaan 

kyselylomakkeita täytettiin 120, mutta jälkeenpäin selvisi, ettei yksi vastaaja kuulunut 

tutkittavaan osastoon. Koska vastaukset poikkesivat huomattavasti varsinaisen tutkittavan 

osaston linjasta poistettiin kyseinen lomake otoksesta, sillä sen vaikutus tuloksiin kyseisen 

osaston osalta olisi ollut vääristävä. Näin ollen lomakkeita on kaikkiaan 119. 

Vastausprosentti on 93,7 ja se vaihteli osastokohtaisesti 85 %:sta 100 %:iin. Kaikki 

haastateltavat esimiehet täyttivät lomakkeen, joten niitä täytettiin 17. 

 

Jokaisella osastolla oli tarkoitus toteuttaa työntekijöille yksi ryhmähaastattelu, johon 

pääasiassa arpomalla pyydetään haastateltavat. Tuotannossa esimiehien ja 

luottamusmiesten kanssa etsittiin yhdessä tutkimuksen ohjaajien kanssa mahdollisimman 

monenlaisissa tehtävissä, erimittaisissa työsuhteissa olevia ja eri sukupuolta edustavia  

henkilöitä, joista sitten arvottiin haastateltavat. Näiden lisäksi kullakin osastolla toteutettiin 

kaikkien tasojen esimieshaastattelut ylimpään johtoon saakka joko yksilö- tai 

ryhmähaastatteluina. Näin ollen kullakin osastolla haastatteluita oli joko kolme tai neljä, 

riippuen siitä kuinka paljon kyseisessä yksikössä on esimiestasoja. Kaikilla haastatelluilla 

oli halutessaan mahdollisuus saada haastattelun teemarunko  (ks. liite 3) etukäteen.  

  

Kaikkiin haastatteluihin haastateltavat pyydettiin henkilökohtaisesti tutkijan toimesta. 

Etukäteen tutkija valmistautui mahdollisiin haastatteluista kieltäytymisiin. Näitä tuli vain 

yhdeltä osastolta, mutta siellä niitä tulikin useampi. Kysyä voikin, oliko kyseisellä 
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osastolla jostain syytä väärinkäsitys työn tarkoituksesta. Yrityksessä meneillään olevat 

kesälomat vaikuttivat jonkin verran ryhmähaastattelujen kokoonpanoon, mutta tuskin 

kuitenkaan merkittävästi tutkimustuloksiin. Kussakin osaston ryhmähaastattelussa oli 

kolmesta viiteen työntekijää ja esimiesryhmähaastatteluissa kahdesta kolmeen esimiestä.  

 

Ensimmäinen haastattelu toteutettiin kesäkuun puolessa välissä ja viimeinen lokakuun 

alussa (ks. liite 4). Haastattelut pidettiin organisatorisesti operatiivisesta tasosta ylöspäin, 

eli aloittaen työntekijöiden ryhmähaastattelulla ja tämän jälkeen esimiesten haastatteluilla. 

Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen haastatteluiden määrää lisättiin yhdellä 

tutkimuksen edetessä, jotta johtoryhmän jäsenien näkemyksistä saatiin mahdollisimman 

kattava kuva. Näin ollen haastatteluita tehtiin kaikkiaan 21 ja niihin osallistui 41 

haastateltavaa. Ne toteutettiin rauhallisessa ympäristössä kuten esimerkiksi kokoustiloissa 

toimipaikalla (ks. haastateltavien taustatiedot liite 5). Käytetty aineisto  

keruuajankohtineen on koottu taulukkoon 4.1.  

 

Aineisto N Aineistonkeruun ajankohta 
osallistuva havainnointi, 
perehdyttämiskeskustelut, 
kirjallinen materiaali 
yrityksestä 

 Toukokuu 2003-> 

Työntekijöiden kysely  
 

119 kesäkuu – elokuu 2003 

Esimiesten kysely  
 

17 kesäkuu –syyskuu 2003 

Ryhmähaastattelut  8, yht.  
28 hlöä 

kesäkuu –elokuu 2003 

Yksilöhaastattelut  
 

13 kesäkuu – lokakuu 2003 

Taulukko 4.1 Aineistonkeruun menetelmät ja ajankohdat 

 

Ryhmähaastatteluiden haasteltavien lukumäärä jäi alkuperäistä pienemmäksi, kun neljä 

haastateltavaa jätti tulematta haastatteluun. Näistä tutkija sai tiedon juuri ennen 

haastatteluiden alkua. Tätä ennakoidakseen tutkija pyysi pääsääntöisesti viisi 

haastateltavaa paikalle, jotta mahdolliset sairastapaukset yms. eivät merkittävästi 

vähentäisi ryhmähaastatteluun osallistuneiden määrää. Yhden poissaolijan kanssa käytiin 

kuitenkin myöhemmin lyhytmuotoinen puhelinkeskustelu, koska hän liittyi oleellisesti 

kyseiseen osastoon ja olettavaa oli, että hänellä voisi olla poikkeavia näkemyksiä asiasta 

osaston muihin haastateltaviin verrattuna. 
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Kahdessa haastattelussa tekninen välineistö aiheutti ongelmia, sillä patterin loppumisen 

vuoksi osa haastatteluista jäi nauhoittamatta kasetille. Toisen haastattelun pelasti se, että se 

oli nauhoitettu lisäksi videolle, koska kyseessä oli ryhmähaastattelu. Toisesta haastattelusta 

tutkija teki välittömästi muistiinpanot haastattelun jälkeen ja litteroi sen. Haastattelurungon 

pohjalta pystyttiin varmistamaan muutama asia ja haastateltavan näkökulman tarkistamalla 

ne häneltä uudestaan myöhemmin. Kumpaakin pystyi siis käyttämään aineistona. 

 

Ryhmähaastatteluissa oli huomattavissa, että useinkin haastattelussa oli yksi vahva 

persoona, joka pyrki tuomaan omia näkökulmiaan hyvin voimakkaasti esille ja hän pyrki 

pitämään keskustelua itselleen tärkeässä teemassa. Yhden haastateltavan liian vahvaa 

roolia yritettiin purkaa osoittamalla kysymyksiä muille ja katkaisemalla keskustelun, jos se 

tuntui menevän täysin aiheen viereen. 

 

Pääsääntöisesti organisaatiossa suhtauduttiin myönteisesti tutkijaan ja hänen työhönsä, 

mikä näkyi esimerkiksi siinä, että arkipäivän keskustelutilanteissa tutkijalle haluttiin kertoa 

esimerkkejä, kysellä mielipiteitä yms. Myös haastatteluissa haastateltavat olivat usein 

valmistautuneet etukäteen annetun teemarungon pohjalta miettien ja laittamalla ylös 

keskeisiä asioita. Tämän lisäksi useat haastateltavat olivat kiinnostuneita saamaan 

palautetta tutkimuksen tuloksista. Toisaalta myös muutama haastateltava uskalsi tuoda 

esiin sen, ettei tutkimuksella uskottu olevan vaikutuksia käytäntöön. 

 

4.5 Aineiston käsittely ja analyysi 

 

Kerättyä aineistoa kerättiin, käsiteltiin ja analysoitiin osittain samanaikaisesti. 

Kyselyaineiston analyysissa käytettiin SPSS -tilasto-ohjelmaa, jossa lähinnä frekvenssien, 

ristiintaulukoinnin ja keskiarvojen avulla tuotettiin taustaluonteista tietoa haastatteluiden 

pohjaksi. Tilev (1994, 150) havaitsi omassa tutkimuksessaan, että osakulttuureja 

erottelevat hyvin seuraavat taustamuuttujat: asema, koulutus, työskentelyaika, ikä, 

viestintäyhteyksien määrä sekä yksi tarkoin valittu organisaatiokohtainen muuttuja, kuten 

tehdas, paikkakunta, osasto tai toimipaikka. Käytännössä hän huomioi juuri 

maantieteellisesti rajatuista kokonaisuuksista saatavan eniten irti kun halutaan tuoda esiin 
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keskeisiä kulttuuriarvostusten eroja. Siksipä tässäkin tutkimuksessa peilattiin niin 

kvantitatiivisia kuin kvalitatiivisiakin tuloksia näitä taustamuuttujia vasten. 

 

Kaikki haastattelut nauhoitettiin ja ryhmähaastattelut tämän lisäksi videoitiin. Tämä tehtiin 

sen vuoksi, että pelkältä kasetilta on osittain mahdotonta kuulla ryhmähaastatteluissa 

päällekkäisen puheen sisältöä. Haastatteluita kirjoitettiin tekstiksi koko ajan samaan aikaan 

kuin haastatteluita suoritettiin eteenpäin. Kaikkiaan litteroitua haastatteluaineistoa 

kerääntyi 382 sivua.  

 

Haastatteluaineiston analysointi tehtiin tekstinkäsittelyohjelmalla niin, että tutkija muodosti 

aluksi koodausrungon, jolla merkitsi haastatteluiden teema-alueita ja muodosti näin ollen 

teemoittain uusia tiedostoja. Koodausrunko muodostui tutkijan mielessä aineiston 

alustavassa lukemisessa pohjautuen tutkimusongelmiin, Tukiaisen (1999) agendamalliin 

sekä haastattelurunkoon ja kehittyi analyysin edetessä pidemmälle. Koodeja muokkailtiin, 

yhdisteltiin ja muuteltiin eri teemojen alle, minkä jälkeen niistä valittiin ydinteemat 

analyysia varten. Luokittelussa kiinnitettiin huomiota siihen, ovatko luokat toisensa pois 

sulkevia vai osittain toisensa peittäviä sekä kuinka paljon aineistoa tai painoarvoa ne 

ylipäänsä sisälsivät. Lopuksi luokittelu hiottiin yhtenäiseksi kokonaisuudeksi Tukiaisen 

agendamallia soveltaen, jonka alle merkitykset ja arvostukset sisällytettiin (taulukko 4.2). 

 

Viestintäjärjestelmän käyttö 
Viestintäkanavat 
Tietosisällöt 

Dimensio I 

Omatoiminen viestintä 
Esimiesviestintä ja organisaation toimintatavat 
Esimiesviestintä 
Esimiehen viestintätilanteet 

Dimensio II 

Viestinnän järjestelyt ja säännöt 
Horisontaalinen keskinäisviestintä 
Ilmapiiri 

Dimensio III 

Ryhmäarvostukset 
Viestintäprosessin toimivuus 
Viestintätyytyväisyys 
Viestinnän vahvuudet ja heikkoudet 
Viestinnän onnistumis- ja epäonnistumistekijät 

Dimensio IV 

Kehityskohteet 
Taulukko 4.2 Viestintäkulttuurin käsitteelliset dimensiot ja niiden sisältämät kategoriat 
tässä tutkimuksessa Tukiaisen (1999) agendamallia soveltaen 
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Aineistoon on sovellettu osin määrällistä analyysiä, jolloin aineistoa on luokiteltu 

haastateltavien taustatekijöiden mukaan. Lisäksi joissain kohdissa on laskettu mainintojen 

määriä ja tätä kautta saatu tuntumaa ilmiön merkittävyyteen ja esiintymiseen. Aineistosta 

joitain ilmiöitä on profiloitu eli kuvattu jonkun toimintaa. Viestintäarvostukset etsittiin 

aineistosta praktista päättelyä käyttäen, eli arvostukset johdettiin mielipiteistä, jotka 

ilmaisevat tyytyväisyyttä ja/tai tyytymättömyyttä kuhunkin esille tulevaan 

merkityssisältöön. Lähtökohta analyysiin on ollut hyvin aineistolähtöinen. 

 

4.6 Aineiston edustavuus 

 

Aineiston edustavuus suhteessa koko Rannilan henkilöstöön on kohtuullinen, kunhan 

otetaan huomioon tietyt, osastojen valinnasta johtuvat seikat (ks. liite 6). Kyselyaineistossa 

vastaajat painottuvat tuotannon työntekijöihin voimakkaammin kuin todellisuudessa, 

minkä vuoksi aineistoa on syytä raportoida myynti - tuotanto -jaotteluilla. Muussa 

tapauksessa tuotannon suurempi vastaajamäärä saattaisi vääristää tuloksia, sillä 

kyselyaineistossa vastaajista 2/3 on tuotannossa, kun koko Rannilassa tuotannon 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden määrä on suurin piirtein yhtä suuri. Tuotannon 

työntekijöiden suurempi määrä johtuu siitä, että tuotannossa osastot ovat isompia kuin 

myynnissä. Kyselyssä sukupuolijakauma on hieman painottunut miesten puolelle, mutta 

tämä johtuu valittujen osastojen miespainotteisuudesta. Huomioitava on kuitenkin se, että 

niin Rannila kuin rakennusteollisuus yleensäkin on miesvaltaista alaa. Rajausten vuoksi 

muutama naisvaltainen osasto jäi pois. Ikäjakauma on hieman nuorempaan painottunut, 

mutta tämä johtuu siitä, että aineistonkeruuaika oli kesä, jolloin yrityksessä on sesonki ja 

tämän myötä paljon sesonkiapulaisia. Vastaajamäärää ei haluttu kuitenkaan rajata 

koskemaan vain vakituista henkilöstöä, sillä Rannilalle on tyypillistä voimakkaat 

henkilöstömäärän muutokset sesonkiaikana ja toisaalta useat sesonkiapulaiset ovat 

yrityksessä monena kesänä omaten varmasti mielipiteen Rannilan viestinnästä.  

Haastatteluaineisto on edustava sukupuoli- ja ikäjakaumaltaan, joskin siinä on hieman 

enemmän painottunut toimihenkilöasema kuin Rannilassa kokonaisuutena.  

 

Aineistoa voidaan siis pitää riittävän edustavana, jotta siitä voidaan tehdä koko Rannilaa 

koskevia tulkintoja. Vaikka julkilausuttuna toiveena olisi yhden, erityisen, 

ainutlaatuisenkin ilmiön kuvaaminen, taustalla on toive ymmärtää inhimillistä tai 
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ihmisyhteisöihin liittyvää toimintaa yleisemminkin (Saarela-Kinnunen ja Eskola 2001, 

163). Vaikka kyseessä onkin tapaustutkimus, on syytä olettaa, että tutkimustulokset 

saattavat päteä myös muissakin teollisuuden konteksteissa. Aineiston tiettyjä osioita on 

mahdollista verrata muihin tutkimuksiin ja tuottaa sitä kautta tietoa mahdollisesta 

laajemmasta edustavuudesta. Vaikka Rannilan organisaatio tutkimuksen edistyessä 

muuttuikin, ei se tarkoita, etteikö tutkimustuloksia voisi hyödyntää myös uudessa 

organisaatiomallissa. 

 

4.7 Aineiston luotettavuus  

 

Tutkimuksissa pyritään välttämään virheiden syntymistä, mutta silti niiden luotettavuutta ja 

pätevyyttä tulee arvioida. Kaksi tunnettua luotettavuuteen liittyvää käsitettä ovat 

tutkimuksen reliabiliteetti sekä validiteetti. Ensimmäisellä tarkoitetaan mittaustulosten 

toistettavuutta, eli sen kykyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Jälkimmäisellä 

tarkoitetaan mittarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin 

mitata. Käsitteet ovat olleet kiistanalaisia erityisesti kvalitatiivisessa tutkimuksessa, mutta 

käsite-eroista huolimatta tutkimuksen luotettavuutta tulee pohtia ja selventää sitä 

esimerkiksi tarkalla selostuksella tutkimuksen toteuttamisesta. (Hirsjärvi ym. 2002, 213-

214.) 

 

Tutkimuksen suunnittelussa ja eri menetelmien toteuttamisessa tuo ongelmia se, että koska 

tutkija otti monipuolisen leikkauksen koko organisaatiosta, on siellä olevia puhetapoja ja 

ammattikieltä vaikea hahmottaa kaikilta osilta. Kaikkien työstä ei voi ymmärtää kaikkea ja 

toisten sanastot ja kielet olivat tutumpia tai helpommin ymmärrettäviä kuin toisten. Koska 

tarkoituksena ei ollut kuitenkaan ratkaista esimerkiksi sähköisten kanavien teknisiä 

ongelmia vaan vuorovaikutukseen, ihmisten kanssakäymiseen liittyviä asioita, niin 

tutkijana uskon ymmärtäneeni sen, mikä on tämän työn kannalta olennaista. 

Haastatteluiden sisältö ja esitetyt kysymykset hioutuivat tutkimuksen kuluessa, kun sain 

lisää kokemusta ja ymmärrystä yrityksen eri osastoista ja toiminnasta. Lähtökohtana oli, 

että tutkittavien vastaukset kertovat siitä miten he asiat kokevat. 

 

Kun tutkitaan vuorovaikutteista ilmiötä, viestintää, tulee huomioida sen moninaisuus. 

Tässä tutkimuksessa pitäydytään sisäisen viestinnän merkityksissä ja arvotuksissa, eikä 
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mennä artefaktien tasolle. Lienee selvää, että niillä on paljon niin tiedostettua kuin 

erityisesti tiedostamatonta merkitystä yrityksen sisäisessä viestinnässä. Artefakteihin 

perehtyminen olisi vaatinut kuitenkin täysin toisenlaista tutkimusasetelmaa ja erilaisia 

menetelmiä. 

 

Tutkijan tehdessä työtään organisaatiossa, ollen ja työskennellen siellä päivittäin, tulee hän 

myös jollain tasolla osalliseksi työpaikkaa ja sen kulttuuria. Se on samalla vahvuus että 

heikkous. Yrityksessä työskenteleminen auttaa paremmin ymmärtämään yrityksen 

liiketoimintaa ja toisaalta tutkija pääsee näin osalliseksi käytäntöjä ja saa mm. päivittäisistä 

keskusteluista taustapohjaa tutkimuskohteen analyysille. Syksyn myötä siirtyminen 

tekemään työtä osaksi kotona tarjosi oivan mahdollisuuden etäisyydenotolle aineistosta.  

Tutkimuksen tekemisen jälkeen suhde kohdeorganisaation säilyi, tällä kertaa työsuhteen 

muodossa. Näin ollen analysoinnin ja tutkielman hiomisen aikana tutkija on päässyt 

seuraamaan organisaatiossa tapahtuneita muutoksia ja on pystynyt tätä kautta 

ymmärtämään laajemmasta näkökulmasta organisaation sisäistä viestintää. Riittävän 

etäisyydenoton takaamiseksi olen pääsääntöisesti halunnut käyttää tässä tutkielmassa 

passiivia kuvatessani tutkimusmenetelmiä ja –aineistoa samoin kuin tuloksia. 

 

Tutkimuksen edetessä organisaatiossa alkoivat puhaltaa muutoksen tuulet, sillä 

Rautaruukissa uusi toimitusjohtaja esitteli elokuussa 2003 uuden organisaatiorakenteen ja 

uusien divisioonien johtajat. Tämä näkyi mm. haastatteluissa, sillä kyseinen asia nostettiin 

esiin. Kaiken kaikkiaan kahdella osastolla muutosuutiset eivät olleet vielä tulleet ennen 

haastatteluita. Muutenkin muutosvaihe herättää aina epävarmuutta ja se varmastikin jollain 

tapaa heijastui tutkimusaineistoon. Aineiston keräämisen jälkeen varsinainen 

nimityskierros ylsi Rannilan tasolle ja on ollut meneillään koko analyysin tekemisen ajan. 

Esimerkiksi toimeksiannon tilaajien tehtävänkuvat organisaatiossa muuttuivat, vaikkakin 

yhteistyö tämän tutkimuksen puitteissa jatkuikin. Koska organisaatiorakenne muuttui 

analyysin tekemisen aikana, muutti se myös osin sitä, mihin asioihin tutkimuksessa 

kiinnitettiin huomiota ja yleensäkin sen tuloksia käytetään todennäköisesti hieman eri 

tavalla kuin alun perin suunniteltiin. Organisaatiorakenteiden muuttumisesta huolimatta 

aineisto on sen verran laaja ja monesta organisaation osasta kerätty, että se tarjoaa 

varmastikin yleistettävää ja yleisempää tietoa uudessakin toimintamallissa. 
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McKinnonin mukaan case –tutkimuksen validisuutta uhkaavat erityisesti havainnoitsijan 

aiheuttamat vaikutukset tutkittaviin henkilöihin, havainnoitsijan havainnointivirheet, tiedon 

saannin rajoitukset sekä ihmismielen rajoittunut informaation hankinta- ja 

käsittelykapasiteetti. Hän korostaakin useiden metodien käytön merkitystä pyrittäessä 

parantamaan case –tutkimuksen luotettavuutta (ks. Salminen 2000, 119.), mikä tässäkin 

tutkimuksessa on huomioitu. Havainnointiaineiston tärkeä merkitys on juuri siinä, että sen 

avulla pystyin sitomaan muilla menetelmillä saamiani tuloksia laajempaan kontekstiin. 

Aloittelevana tutkijana virhearvioiden mahdollisuus havainnoinnissa on kohtuullisen suuri, 

joten havainnointimateriaalia ei käytetty varsinaisena pääaineistona. Selkeällä 

analysointitavalla ja useammalla luokittelulla pyrittiin lisäksi vähentämään tulkintavirheitä 

itse haastatteluaineiston analyysissa. 

 

Kyselylomaketta käytettäessä, samoin kuin haastattelutilanteessa on huomioitava vastaajan 

mahdollisuus ymmärtää kysymys eri tavalla kuin tutkija on sen tarkoittanut tai vastaukset 

voivat peilata ihannetta eivätkä todellista mielipidettä. Lisäksi virheitä saattaa tapahtua itse 

aineiston analyysinvaiheessa. (Uusitalo 1991, 84.) Tämän mahdollisuutta yritettiin 

lieventää käyttämällä laadullisia menetelmiä. Lisäksi lomakkeen kysymykset ja osa 

teemahaastattelun teemoista perustuvat aiemmin testattuihin kysymyksiin ja teemoihin. 

 

Kyselyaineistoa verrataan vuonna 1999 kerättyyn kyselyaineistoon, mikä oli siihen aikaan 

edustava otos. Koska aineistokeruumenetelmä tällöin oli erilainen on huomioita sen 

vaikutukset tutkimustuloksiin. Vuoden 1999 lomake lähetettiin koko organisaatioon 

postikyselynä, kun taas tämä tutkimus on ositettu otos, jolloin kyselylomaketta kerättiin 

vain tietyiltä osastoilta. Kun tutkimuksessa verrataan eroja aseman mukaan: työntekijän, 

toimihenkilön ja esimiehen välillä, tulee ottaa huomioon, että vuoden 1999 kyselyssä 

toimihenkilö on voinut sisältää toimihenkilöitä myös muista tehtävistä kuin myynnistä 

(kuten osto- ja talousosastosta sekä tiehallinnosta) ja he ovat voineet olla organisatoriselta 

asemaltaan korkeampia.  Muut osastot ja asiantuntijat edustavat kuitenkin niin pientä osaa 

Rannilan henkilöstöstä, ettei tämä vääristä liikaa tuloksia, jolloin vertailu on mahdollinen.   

 

Tapaustutkimusta on kritisoitu edustavuuden puutteesta ja puutteellisesta kurinalaisuudesta 

aineistoa kerättäessä ja analysoitaessa. Tähän on osin liittynyt näkemys tutkijan ja hänen 

tietolähteidensä (eli informanttien) subjektiivisuudesta ja näiden vaikutuksista 

tutkimukseen. (ks. Saarela-Kinnunen ja Eskola 2001, 159.) On selvää, että tutkimukseen 
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osallistujat tuovat oman näkökulmansa esiin, mutta kun näkökulmia on useita erilaisista 

osista organisaatiota, vähenee subjektiivisuus tuloksia tulkittaessa.  

 

Teemahaastattelun puutteena on saadun tiedon luokittelun ja käsittelyn vaikeus. Eri 

haastateltavien antama informaatio ei ole helposti saatettavissa yhteismitalliseen muotoon, 

mikä vaikeuttaa tutkimustulosten soveltamista laajempaan käyttöön. (Ks. Salminen 2000, 

119.) Haastattelutilanteissa merkityksiä luodaan yhdessä, jolloin myös haastattelijan 

kysymyksenasettelu vaikuttaa huomattavasti haastattelun sisältöön. Tämän ehkäisemiseksi 

kaikissa haastatteluissa pyrittiin pysymään samoissa teemoissa. Varmistaakseen, ettei 

haastattelu olisi liian sidottu tutkijan näkökulmiin, haastattelurunkoa pidettiin samoista 

teemoista huolimatta kohtuullisen väljänä ja avoimena haastateltavien näkökulmille. 

Haastattelut sujuivat pääpiirteissään hyvin, joskin ryhmähaastatteluissa oli välillä vaikeaa 

todeta onko kyseessä ryhmän vai sen yhden jäsenen mielipide. Lisäksi ryhmässä oli aina 

erilaisia rooleja, joku oli aktiivisempi keskustelija, toinen taas enemmän kuuntelija ja 

vastasi vain kysyttäessä. Asian yleistettävyydestä oli siis osin vaikeaa saada tietoa. 

Hämmentävää oli ajoittain myös yllättävän avoin keskustelu ja henkilöistä nimillä 

puhuminen. Monet haastateltavat vuodattivat tunteitaan yksittäisistä henkilöistäkin, vaikka 

siihen ei suoraan kysymyksillä pyrittykään. Toisaalta ryhmähaastatteluissa oli ajoittain 

havaittavissa, että joitain esimerkiksi ilmapiiriin oletettavasti vaikuttaneita asioita ei tuotu 

esille, vaikka osaston esimiehet keskustelivat niistä. Yleisvaikutelmaksi kuitenkin jäi, että 

haastateltavat eivät arkailleet tuoda esiin ajatuksiaan, kokemuksiaan tai pettymystään tai 

esittää tiukkaakin kritiikkiä. Yhdessä haastattelussa roolit uhkasivat mennä sekaisin, kun 

haastateltava alkoikin esittämään kysymyksiä haastattelijalle. 

 

Hirsjärven ja Hurmeen (2000, 184-185) huomioiden mukaisesti, haastatteluaineiston laatua 

pyrittiin pitämään hyvänä tekemällä etukäteen mahdollisimman kattava haastattelurunko. 

Lisäksi tutkimusmatkan varrella pohdittiin, miten teemoja voisi syventää ja millaisia 

lisäkysymyksiä kannattaisi esittää. Haastatteluista pidettiin päiväkirjaa, johon kirjoitettiin 

ylös huomiot haastateltavasta, ympäristöstä ja sen sujumisesta. Litterointi pyrittiin 

tekemään niin nopeasti kuin mahdollista haastattelun jälkeen, jotta asiat olisivat vielä 

haastattelijan tuoreessa muistissa. Haastattelijan ammattitaitoisuus on myös keskeisellä 

sijalla haastatteluaineiston laatua arvioidessa, kuten myös huomioitava on teknisen 

välineistön toimivuus.  Tutkielmaa tehdessä ei voi olettaa tutkijalla olevan vuosien 

kokemusta asiasta, joskin teoreettinen taustatieto auttaa huolellisessa valmistautumisessa.  
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Käytännölliset tavoitteet ja toimeksiantajan asettamat vaateet ohjasivat nopeaan 

aineistonkeruun aloittamiseen, mutta pitkä aineistonkeruun aika tarjosi mahdollisuuden 

aineiston käsittelyyn ja pienimuotoiseen analyysiin samaan aikaan, minkä vuoksi 

aineistonkeruun tekniikkaa oli mahdollista hioa tutkimuksen edetessä. Kokonaisuutena 

voikin sanoa, että monipuolisen aineistonkeruun myötä aineisto on rikas ja riittävän 

luotettava koskien erilaisia sisäiseen viestintään liittyviä merkityksiä ja arvostuksia. 

 

4.8 Eettiset kysymykset 

 

Kun tutkimus on tilattu toimeksiantona, on selvää, että organisaatiossa on tiettyjä 

tavoitteita tulosten suhteen. Tällöin on erityisen tärkeää muistaa tutkijan eettinen vastuu 

tutkimuskohteille, jonka pyrin pitämään mielessä kertoen mahdollisimman avoimesti 

tutkimustyöstä ja sen tarkoituksesta. Jotta asemani organisaatiossa tiedettäisiin, kerroin 

roolistani mahdollisimman avoimesti niin työpäivien arjessa kuin erilaisissa 

tilaisuuksissakin, kuten luottamusmiesten palaverissa sekä osastopalavereissa. Lisäksi 

pyrin huomioimaan mahdollisimman hyvin tutkimukseen osallistujat, esimerkiksi 

tunnistettavuus voi heikentää haastateltavien halukkuutta tuoda esille todellisia ongelmia 

tai asioihin vaikuttavia seikkoja. Kahdella osastolla ryhmähaastatteluissa oltiinkin 

huolissaan siitä, että kuinka tulokset raportoidaan ja kuinka se vaikuttaa heidän asemaansa, 

sillä organisaatiossa on mahdollista osin selvittää, ketkä haastatteluissa ovat olleet. 

Tunnistettavuutta yritin välttää pyytämällä esimerkiksi tuotannossa haastateltavia 

haastatteluihin samalla, kun kiersin osastoilla juttelemassa mahdollisimman monelle. 

Pystyin tuolloin keskustelemaan osaston henkilöstön kanssa aihepiiristä ja saada arvokasta 

taustatietoa, mutta toisaalta myös ei ollut täysin ilmiselvää keitä haastatteluihin pyydettiin. 

Lisäksi en kertonut ryhmähaastatteluun osallistuneiden työntekijöiden nimiä kenellekään 

lukuun ottamatta kolmea haastattelua, jotka vaikuttivat työjärjestelyihin. Näissäkin 

tapauksissa korostin haastateltavien nimien luottamuksellisuutta. Myös tutkimustulosten 

raportoinnissa ja erityisesti yritykselle palautettavassa empiirisessä raportissa huomioin 

mahdollisimman alhaisen tunnistettavuuden. 

 

Tutkimuksen aineistonkeruutavaksi valittiin useita eri menetelmiä, joten selvää oli, että 

aineistoa tulee kertymään huomattavan paljon. Kuten Tukiainen (1999) on nostanut esille, 
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tulee myös tutkimuksen tekemisessä ja aineistonkeruussa olla eettinen. Kaikki kerätty 

aineisto tulee käyttää ja analysoida. Organisaation päivittäiset toiminnot keskeytyvät osin 

tällaiseen tutkimukseen osallistumisen takia, joten kerätty aineisto tulee harkita tarkoin ja 

sitä tulee myös käyttää hyväksi. 

 

Tutkijan työn tekemiseen itse kyseisessä organisaatiossa liittyy voimakkaasti se, että 

tutkijalta kysyttiin kommentteja ja mielipiteitä aihepiiriin liittyen ja ehkä jollain tavalla 

nähtiin tutkija pienessä muutosagentin roolissa. Tätä roolia ei kuitenkaan kannata ottaa, 

sillä tutkijalla ei ole todellista valtaa siihen, mihin kehitysehdotuksiin yrityksessä lopulta 

päädytään, vaikkakin tutkijan tehtävänä on tuoda ehdotuksia esille ja muodostaa  

kehitysehdotuskokonaisuus tulosten pohjalta. Osa haastateltavista saattoi pitää 

haastattelijaa jonkinlaisena liittolaisena, jonka kautta pyrittiin aikaansaamaan muutoksia. 

Tutkijana pyrin kuitenkin pitämään välimatkaa ja olla tuomatta esiin omia mielipiteitäni ja 

näkemyksiäni, mikä osaltaan vaikuttaa tutkimusaineiston luotettavuuteen. Lisäksi 

tutkimuksen ja organisaatiomuutoksen edetessä minulta saatettiin kysyä myös joitain 

henkilöihin kohdistuvia kysymyksiä muutoksiin liittyvistä mielipiteistä. Jätin näihin 

asioihin vastaamatta puhuen yleisellä tasolla ja henkilötietoja antamatta. 
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5 Rannilan sisäisen viestinnän merkitykset ja arvostukset 
 

Tässä luvussa kuvataan Rannilan sisäistä viestintää viestintäulottuvuuksilla. Ensiksi 

kuvataan sisäistä viestintäjärjestelmää ja siihen liitettyjä merkityksiä. Toiseksi keskitytään 

esimiesten viestintään ja organisaation toimintatapoihin. Kolmanneksi huomioidaan 

horisontaalinen keskinäisviestintä ja lopuksi viestintäprosessin toimivuus kokonaisuutena.  

 

5.1 Viestintäjärjestelmän käyttö 

 

5.1.1 Tiedonkulun kanavat 

 

Työntekijöiden kyselylomakkeessa tiedusteltiin mitä kautta saadaan omaan työhön 

liittyvää tietoa. Vastausvaihtoehdoiksi annettiin Rannilainfo (intranet), sisäinen tv, 

ilmoitustaulut, oma lähin esimies, osaston johto, työkaverit, sähköposti, kirjeet sekä 

mahdollisuus kirjata itse joku muu kanava. Vuoden 1999 lomakkeessa ei ollut 

ilmoitustaulu -vaihtoehtoa. Kuten muissakin kysymyksissä, vastausasteikko oli 

viisiportainen likert-asteikko vaihtoehdosta erittäin vähän vaihtoehtoon erittäin paljon. 

Tuloksia tulkittaessa on otettava huomioon, että kanavat eivät ole toisiaan poissulkevia. 

Lähin esimies saattaa viestiä sähköpostin kautta tai työkaverit voivat kertoa Rannilainfosta 

lukemiaan asioita.  Kyseessä on kuitenkin vastaajan käsitys siitä, kuinka paljon hänelle 

välittyy tietoa näistä kanavista ja kuinka paljon hän haluasi näitä kanavia käyttää. 

 

Keskiarvoja tarkasteltaessa myynnissä ja tuotannossa oli käytössä osittain eri kanavat, 

mistä tietoa tällä hetkellä saatiin. Tärkeimpinä kanavina pidetään niitä, joissa tietoa 

vastattiin saatavan eniten suhteessa muihin kanaviin. Myynnissä tärkein kanava oli 

sähköposti, toiseksi tärkein toiset työkaverit ja kolmanneksi oma lähin esimies. 

Tuotannossa tärkein kanava oli työkaverit, toinen oma lähin esimies ja kolmas 

ilmoitustaulut. Eron voi olettaa johtuvan käytettävistä olevista kanavista, sillä myynnissä 

jokaisella on oma tietokone, jolta pääsee helposti sähköpostin ja intranetin äärelle, 

tuotannossa ei sen sijaan ole henkilökohtaisia tietokoneita eikä sähköpostia käytössä. 

Kysyttäessä sitä, mitä kautta tietoa haluttaisiin saada, kävi ilmi, että niin tuotannon kuin 
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myynnin puolella eniten tietoa haluttaisiin oman esimiehen ja osaston johdon kautta. 

Kolmanneksi eniten tietoa haluttaisiin myynnissä sähköpostin ja tuotannossa toisten 

työkavereiden kautta. Myös ilmoitustaulut osoittautuivat tärkeäksi halutuksi kanavaksi 

tuotannon puolella. 

 

Saadun ja halutun kanavan välisiä eroja voidaan kutsua kanavavajeiksi, mikäli haluttu 

kanava on suurempi kuin saatu kanava. Kun kanavavaje on suurempi kuin yksi, voidaan 

sitä pitää merkittävänä. Lähes poikkeuksetta haluttiin saada tietoa enemmän kyseisen 

kanavan kautta kuin saatiin. Ainoastaan myynnissä sisäisen tv:n ja tuotannossa 

työkavereiden kautta haluttiin saada vähemmän tietoa kuin saatiin. Myyjien keskuudessa 

(kuvio 5.1) merkittävät kanavavajeet löytyivät juuri esimiesviestinnän, oman esimiehen ja 

osaston johdon keskuudesta. 

Kuvio 5.1. Myyjien kanavavajeet vuosina 1999 ja 2003. 

 

Kanavavajeissa ei ole myyjien kohdalla tapahtunut merkittävää muutosta vuosien 1999 ja 

2003 tilanteiden välillä. Taulukkoon 5.1 on koottu kanavavajeissa tapahtuneet muutokset, 

mutta sisäinen tv on jätetty pois, koska siinä ei ole enää kanavavajetta. Kanavavaje on 

suurin osaston johdon ja toiseksi suurin lähimmän esimiehen kohdalla. Kanavavajeet 

näyttäisivät hieman pienentyneen suurimmassa osassa kanavista, mutta tulos ei ole 

tilastollisesti merkitsevä.   
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Tiedonkulun kanava Ajankohta 

Rannila-

info 

Ilmoitus-
taulu 

Lähin 
esimies 

Osaston 
johto 

Työ-
kaverit 

Sähkö-
posti 

Kirjeet 

1999 0,46 - 1,31 1,49 0,35 0,22 0,28 
2003 0,58 0,23 1,1 1,42 0,47 0,02 0,23 

Muutos 
+ tai - 

+0,12 - -0,21 -0,07 +0,12 -0,2 -0,05 

Taulukko 5.1 Myyjien kanavavajeiden suuruus vuosina 1999 ja 2003 ja niissä tapahtunut 
muutos ( - pienentynyt, + suurentunut) 
 

Myös tuotannossa (kuvio 5.2) kanavavajeet olivat suurimmat esimiesviestinnässä. Erot 

työasemien suhteen olivat tilastollisesti merkitseviä juuri halutuissa ja saaduissa kanavissa. 

Tuotannossa asioista koettiin saatavan hieman vähemmän tietoa kuin myynnissä, mutta 

myös tietoa haluttiin vähemmän. Kanavavajeissa eroja työasemien suhteen löytyi sisäisen 

television, ilmoitustaulun, työkavereiden ja sähköpostin suhteen ja nämä ovat myös 

tilastollisesti merkitseviä.  Erot selittyvät eri asemissa toimivien käytössä olevista 

kanavista.  

Kuvio 5.2 Tuotannon työntekijöiden kanavavajeet vuosina 1999 ja 2003. (N=179) 

 

Tulokset osoittavat, että tuotannossa pääsääntöisesti tyytyväisyys käytössä oleviin kanaviin 

on lisääntynyt, koska kanavavajeet ovat pienentyneet neljässä vuodessa. Taulukosta 5.2 

tulee ilmi kanavavajeiden muutokset. Työkavereita ei ole taulukoitu, koska tässä ei 

ilmennyt kanavavajetta.  Kanavavajeiden pienentymisestä johtuen tilastolliset testaukset 

eivät tuota enää jokaisen kanavan suhteen tilastollista merkitsevyyttä eri asemien 
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(tuotannon työntekijä ja toimihenkilö) suhteen. Tuotannon työntekijöiden tyytyväisyyden 

lisääntyminen vuosien 1999 ja 2003 aikana on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä. 

Kanavavajeissa tapahtunut pienentyminen on tilastollisesti merkitsevä esimiehen, osaston 

johdon ja sähköpostin kohdalla. 

 

Tiedonkulun kanava Ajankohta 
Rannila-

info 
Sisäinen 

tv 
Ilmoitus-

taulu 
Lähin 

esimies
Osaston 

johto 
Työ-

kaverit 
Sähkö-
posti 

Kirjeet

1999 0,87 0,76 - 1,74 2,21 -0,03 1,08 0,9 
2003 0,53 0,26 0,71 1,21 1,07 -0,29 0,73 0,76 

Muutos  
+ tai - 

-0,34 -0,5 - -0,53 -1,14 +0,26 -0,35 -0,14 

Taulukko 5.2 Tuotannon työntekijöiden kanavavajeiden suuruus vuosina 1999 ja 2003 ja 
niissä tapahtunut muutos ( - pienentynyt, + suurentunut) 
 

Sähköisiin kanaviin suhtauduttiin ristiriitaisesti haastatteluiden perusteella. Vaikka 

sähköisiä kanavia pääsääntöisesti pidettiin hyvinä, toivottiin kuitenkin, ettei niitä saisi 

käyttää liian paljon. Sähköpostin suhteen haluttiin kohdistetumpaa lähettämistä, jolloin 

viestintä olisi järkevämpää. Sähköisten kanavien kautta sisäisen tiedonkulun nähtiin 

toisaalta parantuneen aiemmasta, mutta toisaalta henkilöiden välisten kanssakäymisen 

koettiin vähentyneen.  

 

Haastatteluissa kysyttiin lisäksi avokysymyksenä, mitä kautta haastateltavat saavat 

milloinkin tietoa. Vastauksen tukivat kyselylomakkeen tuloksia, eikä juurikaan muita 

kanavia tuotu esille. Luottamushenkilöstö satunnaisena tiedonvälittäjänä nostettiin esiin 

kahdella osastolla, mutta kokonaisuutena sitä ei nostettu esille merkittävänä tietolähteenä. 

 

5.1.2 Tietosisällöt 
 

Työntekijöiden kyselylomakkeessa annettiin erilaisia tiedonkulun sisältövaihtoehtoja ja 

tiedusteltiin kuinka paljon saa kyseisistä asioista tietoa. Vaihtoehtoja tietosisällöille oli 10 

ja ne koskettivat Rannilan yleistä toimintaa, oman osaston toimintaa, omaa työtä, palautetta 

sekä henkilöstöasioita. Tuloksia tulkittaessa on syytä huomioida, että yleensä haluttiin 

saada paljon tietoa, mutta osa esimiehistä nosti esiin sen, ettei todellinen tarve tai halu ole 

välttämättä tällainen. Vastauksista voi kuitenkin tulkita suuntaviivoja esimerkiksi juuri 

tietovajeiden suhteen.  
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Tärkeimpinä tiedonkulun sisältöinä pidetään niitä, joissa tietoa vastattiin saatavan eniten 

suhteessa muihin tietosisältöihin. Tärkeysjärjestyksessä myynnissä koettiin tietoa saatavan 

eniten Rannilan toiminnasta ja tapahtumista, omasta työstä sekä oman osaston toiminnasta. 

Tuotannossa eniten tietoa koettiin saatavan ensinnäkin omasta työstä, toiseksi oman 

osaston toiminnasta sekä kolmanneksi Rannilan toiminnasta ja tapahtumista.  

 

Vastaajilta tiedusteltiin myös kuinka paljon he haluaisivat saada vastaavista asioista tietoa. 

Tämän perusteella eniten tietoa haluttiin omaan työhön läheisesti liittyvistä asioista sekä 

omasta osastosta. Tarkasteltaessa mahdollisia tietovajeita, eli löytyykö halutun ja saadun 

tiedon välillä eroja, on huomionarvoisia tarkastella kahta osa-aluetta. Halutun ja saadun 

tiedon välistä eroa voidaan pitää merkittävänä kun niiden erotus on suurempi kuin yksi. 

Tulevaisuuteen liittyvistä asioista, kuten Rannilan suunnitelmista, johtoryhmän päätöksistä 

ja oman osaston suunnitelmista sekä palautteensaannissa oli huomattavissa niin myyjillä 

kuin tuotannon työntekijöilläkin merkittävä tietovaje. Tuloksista on havaittavissa eroja 

myyjien ja tuotannon työntekijöiden välillä erityisesti halutun tiedon suhteen ja ne ovat 

myös tilastollisesti merkitseviä. Myyjät yleisesti ottaen halusivat enemmän tietoa 

kysellyistä asioista kuin tuotannon työntekijät.  Erot työasemien suhteen ovat pienentyneet 

vuodesta 1999, joten erot saatavissa tiedoissa eri työasemien suhteen vuonna 2003 eivät 

ole enää suurilta osin tilastollisesti merkitseviä.  

 

Näyttäisi siltä, että myynnissä (kuvio 5.3 sekä taulukko 5.3) tietovajeet ovat suurentuneet 

neljän vuoden takaisesta tilanteesta. Huomionarvoista tietovajeen suurentuminen on 

johtoryhmän päätöksissä sekä palautteensaannissa ja pienentyminen koulutus- ja 

kurssiasioissa. Nämä muutokset tietovajeissa ovat tilastollisesti merkitseviä. Tietovajeen 

suurentuminen näyttää johtuvan siitä, että tietoa kyseisistä asioista koettiin saatavan 

vähemmän ja toisaalta haluttiin saada enemmän kuin neljä vuotta sitten.   
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 Kuvio 5.3 Myyjien tietovajeet vuosina 1999 ja 2003. (N=125) 

 

Tiedonkulun sisältö Ajan-
kohta Ranni-

lan 
toimin-

ta ja  
tapah-
tumat 

Ranni-
lan 

suun-
nitel-
mat 

Joryn 
pää-

tökset

Osas-
ton 

päivit-
täinen 

toimin-
ta 

Osas-
ton 

suun-
nitel-
mat 

Oma 
työ 

Esi-
mie-
hen 

arvio 
työs-

tä 

Kou-
lutus 

ja 
kurss

it 

Va-
paa-
ajan 
toi-

minta 

Henki
löstö-
/sosi-
aalie-
tuudet

1999 0,41 1,99 1,66 1,05 1,49 1,04 1,66 1,53 0,16 1,06 

2003 0,56 2,21 2,41 1,23 1,62 1,29 2,21 1 0,26 1,11 

Muu-
tos 

+ tai - 

+0,15 +0,22 +0,75 +0,18 +0,13 +0,25 +0,55 -0,53 +0,1 +0,05

Taulukko 5.3 Myyjien tietovajeiden suuruus vuosina 1999 ja 2003 ja niissä tapahtunut 
muutos (- pienentynyt, + suurentunut) 
 

Tuotannon työntekijöiden parissa kehitys on sen sijaan päinvastainen (kuvio 5.4 ja 

taulukko 5.4), sillä tietovajeet ovat pienentyneet seurantajaksolla. Tämä näkyy siinä, että 

tietoa koetaan saatavan enemmän ja toisaalta halutaan vähemmän kuin vuonna 1999, 

jolloin tietovaje kutistuu. Tietovaje on pienentynyt erityisesti tulevaisuuden ja oman 

osaston asioiden kohdalla, mutta tästäkin huolimatta sen ja palautteensaannin kohdalla 

tietovaje on edelleen merkittävä ja palautteensaannin kohdalla kasvanut. Muutokset 
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tietovajeissa tuotannon työntekijöillä olivat juuri tulevaisuuden ja oman osaston asioissa 

tilastollisesti merkitseviä. 

Kuvio 5.4 Tuotannon työntekijöiden tietovajeet keskiarvoina. (N=179) 

 

Tiedonkulun sisältö Ajan-
kohta Ranni-

lan 
toimin-

ta ja  
tapah-
tumat 

Ranni-
lan 

suun-
nitel-
mat 

Joryn 
pää-

tökset

Osas-
ton 

päivit-
täinen 

toimin-
ta 

Osas-
ton 

suun-
nitel-
mat 

Oma 
työ 

Esi-
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arvio 
työs-

tä 

Kou-
lutus 

ja 
kurss

it 

Va-
paa-
ajan 
toi-

minta 

Henki
löstö-
/sosi-
aalie-
tuudet

1999 0,75 2,71 2,61 1,44 2,29 1,34 1,6 1,51 0,43 1,74 

2003 0,65 1,65 1,85 0,96 1,45 1 1,92 1,44 0,74 1,39 

Muu-
tos 

+ tai - 

-0,1 -1,06 -0,76 -0,48 -0,84 -0,34 +0,32 -0,07 +0,31 -0,35 

Taulukko 5.4 Tuotannon työntekijöiden tietovajeiden suuruus vuosina 1999 ja 2003 ja 
niissä tapahtunut muutos (- pienentynyt, + suurentunut) 
 

Myös haastatteluissa tuli ilmi, että tulevaisuuden asioista haluttiin saada tietoa kaikilla 

osastoilla. Esimiespuolella kuitenkin korostettiin sitä, ettei keskeneräisiä asioita voi viedä 

kentälle, sillä ne aiheuttavat turhaa epävarmuutta. Lisäksi johtoryhmätasolla korostettiin 
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sitä, että erilaisia tulevaisuuden visioita suunnitellaan, mutta niiden lopullinen 

toteutuminen ei ole varmaa. 

 

Haastatteluissa tyypillinen esille tuleva asia oli, että vaikka tietoa on paljon saatavilla ja 

sitä liikkuukin aika paljon, niin oleellinen ja tärkeä tieto saattaa jäädä saamatta. Tämän 

vuoksi pyrittiin selvittämään, mikä on tärkeää tietoa työntekijöille ja mitä esimiehet 

näkevät tärkeäksi viestiä osastonsa henkilöstölle. Tätä kysyttiin työntekijöiltä 

haastattelussa ja avokysymyksenä esimiesten kyselylomakkeessa sekä tämän lisäksi asiasta 

keskusteltiin esimiesten haastatteluissa. Tulokset tukevat työntekijöiden kyselyä, tosin 

esimiehillä on hieman erilaisia painotuksia, erityisesti esimiesaseman mukaan. Niin 

työntekijöiden kuin suurimman osan esimiehistä mukaan tärkeimmäksi asiaksi nähtiin 

omaa työtä koskevat asiat. Näitä ovat myynnissä mm. asiakaskohtaiset tilastot, yleensäkin 

myyntiin ja asiakkaisiin liittyvät asiat, raaka-ainetilanne sekä nimitykset ja henkilösiirrot. 

Tuotannossa näitä ovat mm. työvuorolistat, tilauskannat sekä työjärjestelyt ja niissä 

tapahtuvat muutokset.  

 

Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi työntekijöillä nousi tulevaisuuteen liittyvät asiat, kuten 

mihin ollaan menossa, mihin pyritään, minkälaisia kampanjointisuunnitelmia on tekeillä 

sekä mitä linjoja yrityksen toiminnassa on valittu. Kolmas tärkeä asia työntekijöillä liittyi 

palautteeseen. Kun sekä työntekijä- että esimiestasolla korostettiin ’miten on mennyt’ -

tietona seurantatietoa ja yleensäkin numerotietoa, niin tämän lisäksi työntekijätasolla 

toivottiin myös henkilökohtaista palautetta, kuten mitä työntekijältä toivotaan, tehdäänkö 

oikeita asioita sekä palautetta myönteisistä asioista.  Organisaation keskitasolla olevat 

esimiehet ja työntekijät kokivat siis tärkeät asiat suurin piirtein samoin, joskin esimiehillä 

toiseksi tärkeimmäksi asiaksi nousi tavoitteiden ja tulosten viestiminen ja kolmanneksi 

tärkeimpänä asiana tulevaisuuden asioista viestiminen. Näiden asioiden lisäksi esimiehet 

painottivat luottamuksellisuuden viestittämisen tärkeyttä mm. ilmapiirin kannalta.  

 

Johtoryhmän jäsenten painotukset viestinnässä vaihtelivat hieman verrattuna muihin 

esimiehiin. Tämän voi olettaa johtuvan heidän organisatorisesta asemastaan. He näkivät 

tärkeimmäksi viestiä tulevaisuuteen liittyvistä asioista: strategiasta, tulevaisuuden 

näkymistä ja visiosta ja seurannan kautta tulevasta ’mihin ollaan menossa’ -tiedosta. 

Toiseksi tärkeimmäksi asiaksi johtoryhmän jäsenet nostivat oman osaston toiminnan: 
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myynnin tilanteen, markkinatilanteen, kilpailijoiden toimet sekä oman osaston tavoitteet ja 

toimet. 

 

Esimiesten kyselylomakkeessa kysyttiin avokysymyksenä esimiehen tärkeintä ja toiseksi 

tärkeintä viestittävää asiaa osastonsa henkilöstölle (kuvio 5.5). Tältä osin on havaittavissa 

hieman painotuseroja sen suhteen, mitä haastateltavat vastasivat kyselyssä ja mitä he 

vastasivat haastattelussa. Lähes puolet esimiehistä ilmoitti työhön liittyvät asiat ja 

kolmannes esimiehistä tavoitteet ja tulokset esimiehen tärkeimpänä viestintätehtävänä. 

Nämä asiat korostuivat myös toiseksi tärkeimpänä asiana, joskin hieman alle viidesosa 

esimiehistä nosti esiin ilmapiiriin ja vuorovaikutukseen liittyvät asiat. 

Kuvio 5.5 Esimiesten mukaan tärkeimmät ja toiseksi tärkeimmät viestittävät asiat (%). 

(N=17) 

 

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin vastaajien tietoisuutta omasta toimenkuvastaan, itseen 

asetetuista odotuksista, oman osaston tavoitteista ja tuloksista sekä Rannilan visiosta, 

missiosta ja arvoista. Kuvio 5.6 osoittaa, että mitä lähempänä oltiin omaa toimenkuvaa, sitä 

tietoisempia siitä oltiin, mutta mentäessä kohti  Rannilan tehtävää muuttui se 

epätietoisuuden suuntaan. Myyjät näyttäisivät olevan enemmän tietoisia kysytyistä asioista. 

Ero on kuitenkin tilastollisesti merkitsevä vain oman osaston tavoitteen ja tulosten sekä 

Rannilan vision kohdalla, mutta tämäkään ero ei ole kovin merkittävä. 
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Kuvio 5.6 Tietoisuus seuraavista asioista myyjillä ja tuotannon työntekijöillä keskiarvoina. 
(N=119) 
 

On syytä olettaa, että aineistonkeruun aikana meneillään ollut Rautaruukin 

organisaatiomuutos vaikuttaa osaltaan tutkimustuloksiin. Osastoista neljällä kaikki 

haastattelut toteutettiin sen jälkeen, kun ensimmäinen muutostiedote julkaistiin intranetissä 

30.7. 2003. Työntekijätasolla muutos herätti ristiriitaisia ajatuksia. Osa ei ollut kuullut 

asiasta, mikä selittyy mm. samaan aikaan pyörivistä kesälomista ja toisaalta tiedottamisen 

kanavasta, tuotannossa intranetistä sitä ei oltu välttämättä vielä huomattu. Toiveena olikin, 

että joku tulisi kertomaan muutoksesta ja sen tarkoituksesta käytännön merkityksineen.  

 

Esimiestasolla Rautaruukin meneillään oleva tilanne herätti haasteluissa enemmän 

huomiota. Tyypillisesti nähtiin, että asiasta keskustellaan ja tilannetta arvioidaan. 

Esimiesten mukaan ihmiset kysyivät paljon meneillään olevasta tilanteesta. Heistä 

kuitenkin suuri osa korosti sitä, etteivät he voineet asiasta kertoa, kun eivät siitä itsekään 

tiedä. Osa esimiehistä kertoi tuotannossa liikkuvan huhuja. Uutisten nähtiin tuovan 

epävarmuutta, kun ei tiedetä, mihin ollaan menossa. Toiveet erityisesti työnjohtopuolella 

kohdistuivat siihen, että joku tulisi kertomaan muutoksesta, sen merkityksestä ja 

tarkoituksesta. 

 

Heti kertoo tosiaan mikä nyt on tulossa, kun sanotaan näin, et tää on aina 
epävarmaa, et kaikkee ei voi infota, niinku tää Rautaruukin homma, ni se 
aiheuttaa hämmennystä tuolla. Kukaan ei oikein tiedä mitä tässä nyt, mun 
mielestä tämmöisiäkin asioita, se ei oo tietysti mun tehtävä, ku en mä 
tiedäkään siitä, mut ketä siit tietäis jotain, ni vois siitä kertoo, koska tuol 
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kuitenkin porukat on vähän hämillään, et mitä nyt tapahtuu. He luulee, et 
kaikki menee Rautaruukin alle. Ne kerrotaan  niin epäselvästi, et siitä tulee 
heti simmonen, et kohta tää loppuu. (Haastateltava 21, työnjohtaja) 

 

Ajan kuluessa pidemmälle ensimmäisen uutisen ilmoittamisesta, alkoivat esimiehet 

enemmän kommentoimaan viestinnän tapaa. Tuotannossa johdossa tuotiin esille huoli siitä, 

kuinka jatkossa tuotannon ja myynnin välinen tiedonkulku tulee sujumaan, kun myynti ja 

prosessointi on organisaatiokaaviossa erillään. Osa kommenteista korosti sitä, ettei 

viestintään oltu tyytyväisiä. 

 

Jos vertaa ennen tätä Rautaruukin hässäkkää, niin suhteellisen tyytyväinen 
olin tilanteeseen ainakin omalta osaltani, mut nyt tää muutostilanne, ni aika 
heikosti tää tieto on kulkenu. Et se on ollu todella surkea tää Rautaruukin 
muutoksesta tiedottaminen. (…) Jos yrityksen tiedonkulusta puhutaan, niin ei 
ole pidetty hyvänä sitä, että lehdistöstä luetaan, et mitä tapahtuu. Se kai se on 
se pääasia. Kyllä se on  nähty tämmöseks sanotaan ylimieliseks 
suhtautumiseks ja jonkinlaiseks epäluottamuslauseeks, että tätä 
toimeenpanevaa porukkaa kohti tämmöinen menettely, mikä täs on menossa. 
Niin infonkulun kannalta kuin muutenkin. (Haastateltava 40, esimies) 

 

Osa kuvasi ymmärtävänsä sen, ettei suunnitelmista voi vielä tiedottaa vaan vasta 

päätöksistä. Muutama huomio oli positiivinen. Nähtiin, että keskustelu on aina positiivista 

ja se osoittaa, että ihmiset ovat kiinnostuneita työstään. Yksi haastateltava korosti 

tiedottamisen systemaattisuutta ja sitä, ettei etukäteistietoja tihku positiivisena asiana. 

 

5.1.3 Omatoiminen viestintä 

 

Työntekijöiltä kuin esimiehiltäkin kysyttiin kuinka aktiivisesti haetaan itse tietoa 

tarvittavista asioista. Vastaajista puolet koki hakevansa paljon tietoa. Vuoden 1999 

tilanteeseen verrattuna muutosta on tapahtunut toimihenkilöiden suhteen, sillä vuonna 

1999 aktiivisesti tietoa koki hakevansa 53 % toimihenkilöistä, kun se tänä vuonna oli 78 

%. Tulos on tilastollisesti merkitsevä. Tuotannon työntekijöillä muutosta ei ole tapahtunut. 

Esimiehistä hieman yli puolet koki osastonsa henkilöstön hakevan paljon tietoa työstään 

koskevista asioista. Näyttäisi siltä, että mitä korkeammassa asemassa esimies on, sitä 

aktiivisemmaksi hän oman osastonsa henkilöstön kokee. Tulos ei ole kuitenkaan 

kovinkaan merkittävä. Syyksi voisi olettaa, että osa esimiehistä on varmastikin ajatellut 

henkilöstöä suorina alaisiaan. He ovat usein itsekin esimiesasemassa, jolloin he ovat 
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toisaalta velvollisia hankkimaan tietoa asemaansa perustuen tai ainakin heillä on enemmän 

kanavia käytössään kuin esimerkiksi tuotannon työntekijätasolla.  

 

Haastatteluissa keskusteltiin työntekijöiden roolista tiedonkulun suhteen. Työntekijät 

kokivat olevansa melko aktiivisia. He kuitenkin huomioivat, että monista ajatuksista 

keskustellaan työtoverien kesken, mutta niitä ei lähdetä viestimään eteenpäin esimerkiksi 

kokouksissa. Puolessa työntekijöiden haastatteluissa korostettiin sitä, ettei ole aikaa etsiä 

intranetistä tietoa. Esimiehistä osa näki osastonsa henkilöstön varsin aktiivisena, joskin yli 

puolet korosti sitä, että henkilöstö saisi voimakkaammin tuoda esille toiveitaan, 

kehitysideoitaan tai huomioitaan esimerkiksi markkinatilanteesta. Muutama haastateltava 

toi esille oman passiivisuutensa ja katsoi, että olisi tarvetta jakaa enemmän omaa tietoaan 

ja kokemuksiaan muille tai hakea sitä itse aktiivisemmin esimerkiksi menemällä 

kahvitauoille muiden osastojen henkilöstön kanssa. 

 
 

5.2 Esimiesviestintä ja organisaation toimintatavat 

 

5.2.1 Esimiesviestintä 

 

Esimiehiä pyydettiin arvioimaan oman työnsä tekemisen näkökulmaa, koska tällä on 

vaikutus siihen kuinka asioista viestitään. Esimiesten näkökulma työhön vaihteli 

esimiesaseman mukaan. Työnjohtajat tarkastelivat työtään oman osastonsa näkökulmasta. 

Seuraavassa esimiestasossa (tuotantopäälliköt, toimialapäälliköt) oli eroja myynnissä ja 

tuotannossa. Kun myynnissä asioita tarkasteltiin oman osaston näkökulmasta, niin 

tuotannossa asioita katsottiin Rannila-kokonaisuudesta. Johtoryhmän jäsenten näkökulma 

oli Rannila-näkökulma, joskin viittauksia Rautaruukin suuntaan on havaittavissa. Lisäksi 

muutama haastateltava korosti, että meneillään olevan organisaatiomuutoksen myötä 

näkökulma saattaa muuttua enemmän Rautaruukin suuntaan.  

 

Kyselylomakkeessa niin työntekijöiltä kuin esimiehiltäkin kysyttiin mitä mieltä vastaajat 

ovat itsensä ja esimiehensä tai oman osastonsa henkilöstön välisistä suhteista tiedonkulun 

suhteen. Vastausvaihtoehtoina oli viisi adjektiivia viisiluokkaisina ääripäineen: salaavaa - 

avointa, epäystävällistä - ystävällistä, epäluotettavaa - luotettavaa, hidasta - nopeaa, 
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riittämätöntä -riittävää. Kuvio 5.7 osoittaa, että kyseisten adjektiivien suhteen tiedonkulkua 

oman esimiehen tai oman osaston henkilöstön välillä kuvattiin varsin myönteisesti. 

Tiedonkulku koettiin ystävälliseksi, avoimeksi ja luotettavaksi. Tyytyväisyys laski 

tuotannon työntekijöillä tiedonkulun nopeuden ja riittävyyden kohdalla. Tulokset 

näyttäisivät, että myönteiset arviot olisivat hieman lisääntyneet vuodesta 1999, mutta ne 

eivät ole kuitenkaan merkittäviä eivätkä tilastollisesti merkitseviä. Erot tuotannon 

työntekijöiden ja myyjien välillä ovat tilastollisesti melko merkitseviä ystävällisyyden ja 

luotettavuuden suhteen. Erot myyjien ja esimiesten välillä eivät ole kuitenkaan 

merkitseviä. Myyjät näyttäisivät kuitenkin olevan hieman tyytyväisempiä tiedonkulun 

ystävällisyyteen, luotettavuuteen ja riittävyyteen kuin esimiehet. 
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Kuvio 5.7 Tiedonkulun suhteet esimiesten ja osaston henkilöstön välillä aseman mukaan 
keskiarvona.  
 

Kyselylomakkeessa oli tarkoitus selvittää työntekijöiltä mitä kautta he haluaisivat saada 

esimieheltään tietoa. Lomakkeen kysymys oli muotoiltu muotoon: 'mitä kautta saat 

esimieheltäsi tietoa'. Vastausvaihtoehtoina olivat kasvokkaiset epäviralliset keskustelut, 

kokoukset ja palaverit, sähköposti, puhelin ja jotenkin muuten, miten avovastauksena. 

Viisiportaisessa likert-asteikossa vastaajat saivat ottaa kantaa saavatko he näillä keinoilla 

tietoa riittämättömästi vai riittävästi. Aineiston perusteella on kuitenkin havaittavissa, että 

ainakin osassa vastauksissa kysymys ymmärrettiin väärin. Sama vastaaja saattoi 

lomakkeen kysymyksessä 'kuinka paljon haluaisit saada tietoa sähköpostin kautta' vastata 

vähän, mutta tässä kysymyksessä hän vastasi, että saa esimieheltään tietoa sähköpostin 

kautta täysin riittämättömästi. Kysyttäessä yhdeltä osastolta tuloksesta, kävi ilmi, että 



 78

vastausvaihtoehdot oli sekoitettu aiempiin kysymyksiin, jolloin vastausvaihtoehdoiksi 

ajateltiin vähän - paljon -asteikkoa. Tästä johtuen kysymys on vääristävien vastausten 

vuoksi jätettävä analysoimatta. 

 

Aineistosta suurin, kaikilla osastoilla esiin nouseva toive liittyen esimiestyöhön koski 

esimiehen osallistumista osastonsa toimintaan ja näkymiseen osastolla. Esimiesten kentällä 

oloa ja tietoisuutta markkinatilanteesta arvostettiin erityisesti myynnin puolella. Erityisesti 

tuotannossa nähtiin Pohjanmaan tuotantopäällikkötaso etäiseksi tuotannosta ja tämän tason 

esimiesten fyysistä näkymistä toivottiin enemmän. Esimiehet näkivät myöskin läsnäolon 

tärkeäksi, mutta korostivat, että aina resurssit eivät riitä joka paikassa olemiseen. Lisäksi 

ylin johto korosti sitä, että he haluavat olla omien, suorien alaistensa kanssa tekemisissä ja 

näiden alaisten ollessaan esimiesasemassa tulee olla oman osastonsa parissa. 

 

Mun mielestä tehtailla pitäis käydä työnjohtajat, työnjohtajat pitäis 
kommunikoida tehdaspäälliköiden kanssa, myyntijohtajat myyntipäälliköiden 
kanssa, myyjät myyjien kanssa, et se on se oma porras ja sitten voidaan 
järjestää isompia tapahtumia, mut siin on taas ongelma, että  siel on 40, 50 
ihmistä, ni eihän se ole enää viestiä. Jos on enemmän kuin 7 ihmistä paikalla, 
ni se on yksisuuntaista viestiä, ei pysty tekemään sellaisia tilanteita. Et sen 
takia esimiehen itse siinä pitäis olla a) tavoitettavissa b) läsnä ja sen lisäksi, 
et siellä käy kertomassa ne asiat, mitkä pitää kertoa, niin pitää olla aikaa 
sitten kuunnella sitä alaista, et mitä sil on huolia, jotka saattaa liittyä työhön 
tai muuhun asiaan. (Haastateltava 41, esimies) 

 

Töiden koordinoinnista kahdella osastolla nousi esiin asioita, joihin toivottiin 

kiinnitettävän huomiota. Nämä liittyvät myyntiorganisaation selkeämpään 

organisoitumiseen ja vastuunjakoon sekä tuotannossa työntekijät toivoivat esimiestasolta 

enemmän huomiota laatu- ja korjausvastuiden organisointiin.  

 

Haastateltavilta pyydettiin arvioita esimiesten johtamistyylistä. Työntekijöiden piti 

arvioida oman lähimmän esimiehensä ja tästä seuraavan esimiestason johtamistyyliä 

Tannebaumin ja Schmidtin kehittämän johtamiskäyttäytymisen asteikolla (kuvio 5.8) (ks. 

Strömmer 1999, 79). Haastateltavia pyydettiin arvioimaan kuinka esimies yleensä 

toiminnassaan tekee. Tämän lisäksi kukin esimies antoi arvion itsestään, omasta 

esimiehestään ja mahdollisesta esimiesalaisestaan. Jokaisen esimiehen kohdalla arvioita 

tuli vähintään kaksi (tuotannossa työntekijöitä ei pyydetty arvioimaan tehtaanjohtajia), 
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mutta pääsääntöisesti kolme. Asteikolla arvoja yksi ja kaksi pidetään antaa mennä -

johtamistyylinä, kolme - viisi demokraattisena ja kuusi - seitsemän autoritaarisena. 

 

(demokraattinen)    (autoritäärinen) 
ihmiskeskeinen    tehtäväkeskeinen 
Alaisten käytössä oleva 
vapaus                           
                                                                                              
                                                                                            Esimiehen käyttämä auktoriteetti 
1    2    3       4                        5            6                    7 
 
alaiset määritte-               esimies esittää  esimies esittää                         esimies 
levät rajat ja                 ongelman, saa ehdotuksia                       suunnitelman ja                      tekee päätök- 
ratkaisut niiden               ja päätös on yhteinen                              ja kysyy alaisten                    sen ja ilmoit- 
sisällä    mielipidettä                            taa siitä 
 
            esimies määrittelee  esimies ehdottaa esimies ”myy” 
         rajat ja pyytää tekemään  vaihtoehtoisia ideoita päätöksensä 
                  päätöksen  keskusteltavaksi  
 
Kuvio 5.8 Tannebaumin ja Schmidtin johtamiskäyttäytymisen jatkumo (ks. Strömmer 
1999, 79). 
 

Ryhmähaastatteluissa tehtävän tarkoituksena oli myös seurata sitä, kuinka ryhmän jäsenet 

ratkaisevat, joko yhdessä tai erikseen, annetun tehtävän. Pääsääntöisesti 

ryhmähaastatteluissa oltiin samaa mieltä esimiesten johtamistyylistä. Työntekijöille oli 

tyypillistä pohtia  erilaisten esimerkkien kautta esimiesten toimintaa. Usein nähtiin, että 

numeroa oli vaikea antaa, koska se on niin tilannesidonnaista, mutta ratkaisuun kuitenkin 

päästiin. Esimiehistä lähes kaikki tekivät ratkaisunsa nopeasti. Hekin korostivat 

tilannesidonnaisuutta, joten haastateltavat saattoivat kertoa erilaisia esimerkkejä skaalan eri 

vaiheilta. Kaksi esimiehistä näki jatkumon numeroiden antamisen hyvin vaikeaksi. 

Johtoryhmätasolla päätös oli nopea ja sitä ei perusteltu niin paljon kuin muilla tasoilla. 

 

Työntekijätasolla annettuja arvoja tarkasteltaessa huomaa, että omaa lähintä esimiestä 

pidettiin demokraattisena, mutta tästä seuraavaa esimiestasoa pidettiin autoritaarisena. 

Oman esimiehen nähtiin esittävän ongelman, saavan ehdotuksia, minkä jälkeen tehtiin 

yhteinen päätös (arvo 3). Seuraavan esimiestason nähtiin myyvän päätöksensä (arvo 6). 

Arvioista 70 %:ia oli samansuuntaisia koko osaston keskuudessa. Kaikkien annettujen 

arvojen yhteenvetona voi sanota, että  esimiehistä hieman yli kolmasosa oli autoritaarisia, 

neljäsosa antaa mennä -tyylisiä ja kymmenesosa demokraattisia. Kuitenkin melkein 

kolmannes arvioista oli ristiriitaisia ja yleensä niin, että esimiehet pitivät itseään 
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demokraattisina, mutta heidän esimiehensä tai alaisensa näkivät asian eri ääripäihin 

kohdistuvina. 

 

Johtamistyylin voisi olettaa vaikuttavan osaston viestintätyytyväisyyteen. Tyytyväisimmän 

osaston lähin esimies nähtiin demokraattisena. Toiseksi tyytyväisimmän osaston lähin 

esimies nähtiin antaa mennä -tyylisenä. Voisikin olettaa, että tyytymättömimmän osaston 

esimies koetaan autoritaarisena, mutta näin ei kuitenkaan ole. Esimiestyylin ja viestintä- 

sekä ilmapiirityytyväisyyden vertaaminen toisiinsa kuitenkin osoitti, että tyytyväisyys 

esimiehen toimiessa demokraattisesti tai antaessa alaisilleen paljon vapautta oli suurempi 

kuin autoritaarisessa johtamisessa. Kullakin osastolla eri esimiestasoihin kohdistuvat arviot 

vaihtelivat sen verran, ettei voida puhua tietyn johtamistyylin osastoista.  

 

Haastatteluissa työntekijöitä pyydettiin tehtävän lisäksi kuvailemaan esimiehensä 

johtamistyyliä.  Esimiehistä ja johdosta puhuttiin useimmiten kielteisten arvioiden eli 

kehitettävien asioiden tai ihanneominaisuuksien muodossa. Kun kysyttiin suoraan oman 

esimiehen johtamistyylistä annettiin  myös joitain myönteisiä mainintoja. Pääsääntöisesti 

puhuttiin aina omasta esimiehestä, mutta myös siitä, kuinka yleensä tavoitettavuus ja 

läsnäolo on pienempää kuin aiemmin. 

 

Se kirjoittaa aina ylös niitä muut esille tulevat asiat, mutta minä luulen, että 
roskakoriin ne asiat menee kun lähetään pois, ku ei niihin koskaan mitään 
muutoksia tule. (Haastateltava 13, tuotannon työntekijä) 
 

Vois jalkautua sieltä kopista ja käydä ulkona kattomassa, että onko siellä 
tavaraa ja tilais sen, mutta kun sekin pitää tulla sanomaan sille. Sitte ku oot 
käyny sanomassa, niin sitten sä viet lunttilapun siihen pöydälle, et muisti ei 
petä. Että onko nyt niin, että ne ei tee sitä työtä, et niillä on jotain muuta niin 
paljon, se jää sitten se oleellinen tekemättä. Se tuntuu niin helpolta kun ite 
katot sieltä hallista päin, että se on vaan siellä ja tietää melkein mitä tekee. 
(Haastateltava 22, tuotannon työntekijä) 
 

Ratkaisee nopeasti asiat, kun hän on täällä heti paikalla. Hän ainakin 
kuuntelee. (Haastateltava 8, myyjä) 
 

Esimiehellä on kyl hyvä tapa, et se pyörii tuol meidän keskel, et jos on jotain 
asiaa, niin kyl sen saa melko vaivattomasti kiinni. (Haastateltava 17, 
tuotannon työntekijä) 
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Jos se sanoo, et se asia on jotenkin, niin se sit on. Ei se tule huomenna 
sanomaan, et ei se ookkaan näin, se on aika selkeätä sen tekeminen. Sit se 
ottaa selvää, ettei vaan arvaile jotain. (Haastateltava 18, tuotannon 
työntekijä) 

 

Esimiehet kuvasivat omaa esimiestyyliään painottaen eri asioita kuin työntekijät, joskin 

omaa tyyliä arvioitaessa puhuttiin usein myös siitä, millainen tulisi olla eikä millainen on. 

Jokaisella osastolla kuitenkin työntekijöiden ja esimiesten arvioissa on yhdistäviä tekijöitä, 

eikä täydellisiä ristiriitaisuuksia. 

 

Yleensä ottaen esimiehet joko näkivät, että hankalia asioita viestinnässä ei juurikaan ole tai 

vaikka niitä on, niin ne kyllä pystytään käsittelemään. Kaikkein hankalimmiksi 

viestittäviksi asioiksi nähtiin henkilöstömäärään pienentävästi vaikuttavat muutokset, kuten 

määräaikaisuuksien päättyminen, potkut, yhteistoimintaneuvottelut sekä muut kielteisesti 

koettavat työsuhteisiin liittyvät asiat. Lisäksi kolme esimiehistä nosti esiin 

henkilösuhteisiin liittyvien ongelmien selvittämisen sekä toiset kolme kielteisen palautteen 

antamisen. 

 

Esimiesten mukaan keskeneräisistä suunnitelmista (esimerkiksi tuotantolinjojen siirrot) ei 

voi tiedottaa eteenpäin, koska se aiheuttaa liikaa epävarmuutta, turhaa spekulaatiota, 

motivaation laskua sekä vie huomiota pois omasta työstä. Nähtiin, että erilaisia 

suunnitelmia tehdään, mutta ne eivät välttämättä koskaan toteudu, joten niitä on turha 

viedä kentälle. 

 
Koska tosiasia on kuitenkin se, että jos mä tietäisin tulevaisuuden, niin mä 
tottakai kertoisin. Mut mä ne tiedä. (…) Me tehdään koko ajan uusia 
suunnitelmia siitä, et miten tulevaisuudessa toimitaan. Ja ainut, mitä voidaan 
silloin tiedottaa on, et muutos tulee tapahtumaan. Mut eihän se oo hyvä 
tiedotettava. On  hölmöö mennä kertomaan porukalle, et me tulemme 
muuttumaan, koska heidän seuraava kysymyksensä on, että miten. Siihen mä 
joudun vastaamaan, etten mä tiiä. (…) Päätöksista tiedotetaan, mutta 
keskeneräiset asiat, ne on vähän periaatteella, että hyvin suunniteltu on 
puoliksi tehty homma ja (…) keskeneräistä hommaa ei pitäis kaikille näyttää. 
Porukka haluis tietää, mut se aiheuttaa hirveen tuskan sinne, kun siitä meet 
kertoo puolittain. Kun et osaa loppuun asti kertoo, et mitä se tarkoittaa. 
(Haastateltava 11, esimies)  

 
Tässä tilanteessa kun johtoryhmässä keskustellaan esimerkiksi eri 
vaihtoehdoista tässä uudessa organisaatiomallissa,  (…) Jos niistä rupeaa 
keskustelemaan tuolla tavallaan oman henkilöstön kanssa, niin niistä leviää 
sellainen epävarmuus, et hei, eikö tässä tiedetä mihin mennään. Me tiedetään 
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kyllä ihan tarkkaan mihin mennään, mut aina (…) mietitään vaihtoehtoja ja 
kaikkien niiden vaihtoehtojen levittäminen tuonne herättäis epävarmuutta.  
Me eletään tämmöisessä yhteiskunnassa, että tässä hyvin helposti joudutaan 
sellaiseen tilanteeseen, et joudutaan juna kääntämään aina välillä. 
(Haastateltava 38, esimies) 

 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan, minkälainen on heidän mielestään hyvä esimies ja 

minkälaisen esimiehen he itse haluaisivat. Työntekijöiden toiveet erosivat hieman 

esimiesten painotuksista, mutta tulee huomioida, että vaikka samoja asioita ei olisikaan 

nostettu esille, voidaan niiden tärkeydestä kuitenkin olla samaa mieltä. Niitä ei 

mahdollisesti vain haastattelutilanteessa kysymyksestä nostettu esiin tai toisaalta niitä 

saatettiin pitää itsestäänselvyyksinä. Nämä määritelmät tuovat kuitenkin esiin sen, kuinka 

viestintä liittyy olennaisesti esimiestaitoihin. Oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu, 

luotettavuus ja myynnin puolella ammattitaitoisuus ja kenttätietoisuus olivat merkittäviä 

hyvän esimiehen ominaisuuksia, mutta muut määrittelyt liittyvät viestintään. Ensinnäkin 

esimiehessä arvostettiin sitä, mikäli hän on osastonsa lähellä ja kiertää siellä paljon. Tämän 

lisäksi osastojen väliltä löytyi sen verran eroja, että myynnissä esimieheltä toivottiin 

erityisesti palautteenantotaitoja kun taas tuotannossa kuuntelutaidot ja organisointikyky 

nähtiin tärkeiksi. Tuloksissa ei ollut havaittavissa eroja sukupuolen suhteen. Esimiesten 

ihanne-esimiehissä ei ollut merkittäviä vastakohtaisuuksia, jos nyt ei ihan täysin 

samojakaan asioita. Yleensäkin esimiesten arviot vaihtelivat paljon enemmän kuin 

työntekijöiden. Kolmasosa esimiehistä nosti tärkeäksi luotettavuuden. Lisäksi arvostettiin 

vuorovaikutustaitoja, avointa tiedonjakamista sekä päätöksentekotaitoa.  

 

5.2.2 Esimiehen viestintätilanteet 

 

Esimiehen viestintätilanteista tässä tutkimuksessa keskityttiin perehdyttämiseen,  

palautteen antamiseen ja saamiseen sekä kehityskeskusteluihin. 

 

Myynnissä henkilöstömäärä ei vaihtele niin voimakkaasti kuin tuotannossa sesonkien 

mukaan ja henkilöstö on pysynyt pitkään samana, minkä vuoksi myynnin puolella ei voitu 

puhua niinkään uuden henkilön perehdyttämisestä. Tuotannossa tämä on kuitenkin tärkeää, 

sillä sesonkina henkilöstömäärä lisääntyy voimakkaasti. Erityisesti Alajärven tuotannossa 

korostettiin sitä, että perehdyttämiseen ja työhön opastamiseen ei ole ollut tarpeeksi aikaa. 



 83

Ongelmia on aiheuttanut se, että vuorosysteemi saattaa vaihtua nopeastikin kolmivuoroon, 

jolloin tarvitaan nopeasti uutta työvoimaa. Kun kantahenkilöstö jaetaan vuorojen kesken, 

niin joitain uusiakin joudutaan laittamaan vuoroihin, joissa ei näe esimerkiksi työnjohtajia. 

Tällöin perehdyttäminen jää työhön opastajan harteille. Ongelmaksi nähtiin myös se, että 

työntekijöitä ei voida ottaa aiemmin kuin varsinainen tarve alkaa, jolloin perehdyttämiseen 

ja työhön opastamiseen ei ole tarpeeksi aikaa. Näihin nähtiin kuitenkin panoksia olevan 

tulossa, sillä kyseisiin asioihin sanottiin kiinnitetyn jo huomiota tutkimuksen tekemisen 

aikana. 

 

Yleensä ottaen työhön opastaminen herätti ajatuksia niin myynnissä kuin tuotannossakin. 

Tuotannossa oli tyypillistä, että tehtäviä vaihdellaan ja työntekijätasolla nähtiin, että 

perehtyminen uuden tehtävän hoitamiseen täytyy tehdä itse. Esimiestasolla nähtiin osittain 

kuitenkin, että apua on aina saatavilla ja toisaalta nähtiin, että vaihtoja tehdään 

samankaltaisten tehtävien kanssa, jolloin tarve apuun ei välttämättä ole niin suuri. 

Lyhyessä avussa ei ole tarkoituksena oppia koko tehtävää vaan olla kokeneemman 

työntekijän apuna. Myös myynnissä korostettiin omaa aktiivisuutta mm. tuotetiedon 

hankkimisessa. Erityisesti kotimaan myynnissä korostettiin sitä, että uusista tuotteista tulisi 

saada koulutusta. Se nähtiin osin puutteelliseksi tällä hetkellä. 

 

Aiemmin tässä raportissa huomattiin, että palautteensaannin kohdalla on olemassa 

merkittävä tietovaje. Yleensä ottaen palautteensaanti herätti paljon keskustelua 

haastatteluissa ja se nousi esiin kaikkein eniten työntekoon motivoivana tekijänä. Kuudesta 

osastosta yksi, vienti, oli tyytyväinen palautteensaantiinsa. Haastateltujen mukaan osastolla 

sai sekä positiivista että ohjaavaa palautetta niin toisilta työkavereilta kuin esimieheltäkin. 

Muilla osastoilla nähtiin, että palaute oli yleensä ottaen neutraalia ja toivottiin enemmän 

henkilökohtaista ja erityisesti positiivista palautetta sekä esimiehen kannustamista.  

 

Ennen näki, että kyllä ne esimiehet tiukassa paikassa otti haasteen, panee 
takin päälle ja nyt lähetään tekemään, mut nyt se on, että kyllä sinä osaat 
sen. Ei sieltä sellaista, vaikka meillä on virkavuosia kaikilla, niin kyllä me 
tietenkin tiedetään ite, että missä raja, mutta jotenkin se oli kuitenkin 
sellaista se mukanaolo, että perkele, lähdetään tekemään sitte ja oltiin ite. 
Nytte vaan katotaan, että kyllä te osaatte. Tavallaan, sä oot koko ajan yksin 
ja siitä ei tuu, kehuja ei tuu eikä positiivista palautetta, mutta huonosta 
asiasta voi kyllä tulla. (Haastateltava 1, myyjä) 
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Lisäksi kotimaan myynnin henkilöstö korosti erityisen tärkeänä palautteenmuotona 

seurantatietoa ja asiakaskohtaisia tietoja, joissa he näkivät huomattavia puutteita. 

 

Esimiestasolla palautteenantaminen myönnettiin tärkeäksi asiaksi ja usein siinä nähtiin 

jotain kehittämisen varaa. Esimerkiksi positiivisen ja juuri henkilökohtaisen palautteen 

antamisessa nähtiin lisäämisen tarvetta. Palaute annettiin yleensä niin, että positiivinen 

palaute annettiin julkisesti vaikkapa osastopalaverissa ja negatiivinen palaute käydään 

asiaa koskevien henkilöiden kanssa. Usein palaute nähtiin annettavan aika neutraalissa, 

yleisessä muodossa. Joissain tapauksissa esimiehet kokivat palautteenantamisen vaikeaksi. 

Usein nostettiin esiin myös se, kuinka vaikeaa on saada ns. faktatietoa, johon palautteen 

voisi perustaa. Esimerkiksi myynnissä ei ole vielä olemassa sellaisia seurantavälineitä, 

joiden pohjalta voisi antaa palautteen vaikkapa ahkeruudesta. Näiden kehittäminen 

nähtiinkin tarpeelliseksi. 

  

Mitä palautetta loppujen lopuks se on, jos se on numeroita. Myynti oli 
kakstoista miljoonaa, nyt se oli 12,6. Onko se riittävä palaute sun työn 
tekemiselle, et jos joku sanoo, et ihan ok, ihan hyvä vuos. Mut sitten kun 
meillä on seuranta, et sä oot tehny tarjouksia tänä vuonna enemmän 30 %, 
oot ollu tosi ahkera.  Mä en halua sanoa, et olet ollut ahkera, koska en tiedä, 
vaikka oisit ollu kuinka helpolla sen 12 miljoonan myyntii. Eli olis hyvä, kun 
ei voida sanoa, ku on sellainen tavoite, et käyt 30 yrityksen, asiakkaan luona. 
Sovitaanks näin? Se sanoo ok, me sovitaan se. Millä mä seuraan sitä? (…) 
Kun pystytään asettamaan konkreettisia tavoitteita ja kattoa ja sanoa, että sä 
oot ollu ihan oikeesti ahkera. (…) Moni haluais sitä palautetta, ku mä tiedän, 
et he on ollu hyvin ahkeria. Ei se oo mun mielestä se mittari, et sä oot pitkään 
töissä, vaan se, et tekeekö oikeita asioita, on hyvistä asioita ahkera. Sitä ku 
pääsee seuraamaan, niin olis helppo antaa palautetta.  (Haastateltava 5, 
esimies) 

 

Tuotannon esimiestasolla korostettiin sitä, että positiivista palautetta kyllä annetaan, mutta 

sitä ei kenties muisteta niin kauan kuin muistetaan negatiivinen palaute. Palautteen nähtiin 

usein tulevan julki päivittäisissä keskusteluissa, jolloin sitä ei pidetä palautteen saamisena 

vaan yleisenä keskusteluna. Myönteinen palaute ei esimiesten mukaan ole useinkaan 

konkreettista, koska sitä ei ole kirjallisena. Myyjä on esimerkiksi voinut kehua tuotetta 

puhelimessa ja esimies kertoo sen kasvokkain eteenpäin.  

 

Puolet esimiehestä koki, etteivät he saa paljoakaan palautetta työstään. Palaute tulee 

yleensä silloin, jos jokin asia menee huonosti, mutta henkilökohtaisesta työstä sitä ei tule 
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juurikaan. Toisaalta kolmasosa korosti sitä, että he ovat opetelleet itse arvioimaan työtään 

tai koska palautetta ei tule niin paljon, niin he pitävät sitä merkkinä siitä, että asiat ovat 

pääasiassa kunnossa. Neljä esimiehistä ei kaivannut juurikaan palautetta. Mitä 

korkeammassa esimiesasemassa oltiin, sitä vähemmän palautetta koettiin saatavan. 

 

Palaute mun omasta työstä on hyvin vähäistä. Mä oon sinut sen kanssa, se on 
ihan ok,  täytyy tavallaan palautetta kaivaa ja pyytää ja yrittää löytää niitä 
kohteita, missä täytyy parantaa toimintaa. Ja itsekriittistä arviointia pitää 
koko ajan tehdä, et missä voi parantaa omaa toimintaansa, et semmoinen 
tyytyväisyys on turmiollista ihmiselle. Aina löytyy parannettavaa, se on fakta, 
koskaan ei oo täydellinen. (Haastateltava 36, esimies) 

 
Se on hyvä mittari se osasto, ku seuraa, miten se homma hoituu, siitä saa 
käsityksen, että missä tässä mennään. (Haastateltava 27, työnjohtaja) 

 
Tuolta esimiehen suunnalta mä saan tarpeeks palautetta, mut työntekijöiden 
tasolta, niin palaute on ehkä erilaista ja kyllä sieltäkin tietynlaista palautetta 
tulee. Onko sieltä niin tarpeellista sitä semmosta, mut sieltä työntekijöiltä 
kyllä sen aistii, kun siellä osastopalavereissa on, kun ollaan tyytyväisiä ja 
näin poispäin. (Haastateltava 39, esimies) 

 
 

Kyselylomakkeessa tiedusteltiin, onko työntekijä käynyt riittävästi kehityskeskusteluita 

esimiehensä kanssa. Teknisessä myynnissä ja viennissä niitä nähtiin käydyn riittävästi. 

Kahden muun osaston henkilöstön kanta oli aika neutraali, joskin Vimpelin tuotannossa 

sekä jakeluketju- ja talotehdasmyynnissä niitä nähtiin käydyn riittämättömästi. Erot 

osastojen välillä ovat myös tilastollisesti merkitseviä. Tätä tosin selittää se, ettei 

työntekijöiden mukaan kyseisillä osastoille ole käytössä kehityskeskusteluita. Esimiehet 

työnjohtajia lukuun ottamatta kokivat kyselyn mukaan käyneensä riittävästi 

kehityskeskusteluita. 

 

Haastatteluissa keskusteltiin kehityskeskusteluista ja pääsääntöisesti ne koettiin 

positiiviseksi asiaksi, joskin tuotannon puolella esiintyi hieman enemmän niiden 

kyseenalaistamista. Kahdella osastolla, joissa ne eivät ole käytössä, nähtiin, että ne olisi 

hyvä ottaa käyttöön. Näiden osastojen esimiehet näkivät kehityskeskusteluiksi päivittäisen 

keskustelun. Tyypillistä työntekijöille oli, että he toivoivat enemmän vapaamuotoisempaa 

keskustelua, johon palattaisiin myöhemmin. Esimiehistä osa näki kehityskeskusteluiden 

ongelmaksi sen, ettei ole asettaa tarpeeksi konkreettisia tavoitteita ja palautetta ei voi antaa, 

koska ei ole siihen tarvittavaa seurantaa  käytössä. Tuotannon henkilöstö suhtautui 
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kehityskeskusteluihin kriittisemmin kuin myynnin henkilöstö, sillä niiden tarpeellisuudesta 

ja annista ei oltu täysin varmoja. Tämä oli havaittavissa niin esimiehillä kuin 

työntekijöilläkin. Syiksi kuvattiin mm. sitä, että keskustelulle ei ollut tarpeeksi 

konkreettista pohjaa tai keskustelua ei syntynyt tarpeeksi. Tätä voi selittää taustatieto, että 

kehityskeskustelu on osalle työntekijöistä sen verran uusi asia, että siitä saatavat hyödyt 

liittyvät lähinnä tutustumiseen ja keskusteluyhteyksien avaamiseen. Viennissä 

kehityskeskusteluita kuvattiin kaikkein myönteisimmin ja ne nähtiin myös erittäin tärkeinä.  

 

5.2.3 Viestinnän järjestelyt ja säännöt 

 

Rannilan sisäisestä viestinnästä ole olemassa kirjattuja ohjeita eikä määriteltyjä tarkkoja 

toimintatapoja sen suhteen. Johtoryhmän päätöksistä tiedottamisesta kaikki olivat samaa 

mieltä, sillä kunkin yksikön johtajan vastuulla on viestiä omalle osastolleen. Puolet 

jäsenistä näki tiedottamisen  selkeälinjaiseksi, puolen mukaan linja ei ole niin selkeä, vaan 

kukin johtoryhmän jäsen hoitaa tiedottamisen osastolleen parhaiten sopivalla tavalla. 

Rannilassa ei ole varsinaisesti viestintäfunktiota, vaan sisäinen viestintä on 

henkilöstöpäällikön kehittämisen vastuulla ja ulkoinen viestintä markkinoinnin vastuulla. 

Organisaation muuttumisen jälkeen Rautaruukissa viestintä on oma toimintonsa ja myös 

viestinnän linjaukset on määritelty. 

 

5.3 Horisontaalinen keskinäisviestintä 

 

5.3.1 Ilmapiiri 

 

Haastatteluissa haluttiin tietää, miten Rannilan henkilöstö kokee työpaikkansa ilmapiirin. 

Yleensä ottaen ilmapiiriä kuvattiin Rannilassa vaihtelevasti eri osastoilla ja paikkakunnilla. 

Pääsääntöisesti myynnin puolella ilmapiiriin oltiin tyytyväisempiä kuin tuotannossa. 

Myynnissä ilmapiiriä kuvattiin vähintäänkin kohtuullisen hyväksi. Tutkimuksessa ollut 

viennin osasto oli kaikkein tyytyväisin ilmapiiriin. Hyvän ilmapiirin syyksi nähtiin avoin, 

reilu ja hyväntuulinen henki sekä keskusteluun ja vuorovaikutukseen kannustavat 

käytännöt kuten yhteiset kahvitauot, toisten huomioiminen mm. syntymäpäivinä, 
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tiimitoiminnan kehittäminen vapaa-ajalla, juhlahetkien hakeminen sekä fyysinen sijainti 

vierekkäin. Myynnistä viennin henkilöstö koki oman osastonsa ilmapiirin parantuneen ja 

kaksi muuta osastoa huonontuneen aiemmasta. Toisella osastolla koettiin, että nyt ei 

keskustella enää työmaista yhdessä ja toisella osastolla nähtiin aiemman tiimirakenteen 

purkamisen aiheuttaneen fiiliksen latistumisen. Yleensä ottaen myynnin henkilöstö kuvasi 

ilmapiiriä huonontaviksi tekijöiksi sitä, että työtä tehdään nykyään enemmän itsenäisesti 

omassa työtilassa, "kopissa", toisaalta kilpailu saattaa heikentää ilmapiiriä sekä toistuvat 

muutokset tuovat epävarmuutta. Kahdessa ryhmähaastattelussa nostettiin esiin Rannila-

henki, jonka koettiin kadonneen. 

 

Rannilan liiketoiminnalle leimaa antavia tekijöitä ovat voimakkaat kausivaihtelut ja 

lyhyestä tilauskannasta johtuva epävarmuus siitä, miten pitkälle töitä on tiedossa etukäteen. 

Tällä on luonnollisesti vaikutusta ilmapiiriin erityisesti tuotannon puolella, minkä vuoksi 

ilmapiiriä kuvattiin tuotannossa hieman kielteisemmin kuin myynnin puolella. Myös 

tuotannossa ilmapiiriä heikentäviksi asioiksi kuvattiin ainaista kiirettä, muutosvauhtia sekä 

työntekijöiden vastuun ja työtahdin lisääntymistä. Koettiin, että toiminta ei ole tasaista 

koskaan ja että syksyisin on aina odotettavissa muutoksia, joita jopa vanhojen 

työntekijöiden nähtiin pelkäävän. Toisaalta menneisyydestä tulevat asiat vaikuttavat 

pitkään, mm. aiemmat henkilöongelmat. Ilmapiiriin vaikuttavat asiat erosivat toisistaan 

myös eri paikkakuntien suhteen. Tuotantopaikkakunnittain tuotannon osalta ilmapiiri 

nähtiin myönteisimmin Kaarinassa ja kielteisimmin Vimpelissä. Kaarinassa arvioiden 

nähtiin olevan positiivisempia, koska tiedonsaanti koettiin luotettavaksi ja toisaalta 

korostettiin pienen yksikön etuja viestimisessä. Esimiehet korostivat pyrkineensä 

henkilöstön huomioimiseen ja avoimeen tiedottamiseen. Kaarinassa heikentävästi vaikutti 

kiire ja vuokratyöntekijöiden vaihtuvuus, minkä vuoksi koko henkilöstöön ei ehdi tutustua 

ja työntekijöillä on erilainen motivaatio. Vimpelissä huonoa ilmapiiriä selitettiin ainaisella 

kiireellä, muutosvauhdilla, kiristyneellä ilmapiirillä, huhuilla sekä epävarmuudella. 

Alajärvellä yleiseen ilmapiiriin vaikutti perehdyttämisessä ja työnopastuksessa nähdyt 

puutteet, voimakas osastoituminen, nk. ’paikkauskollisuus’ ja työvuoroissa tapahtuvat 

nopeat muutokset.   

 

Asema organisaatiossa vaikutti siihen, miten ilmapiiri koettiin. Pääsääntöisesti mitä 

ylemmällä organisaatiotason hierarkiassa oltiin, sitä tyytyväisempiä kuvauksia annettiin 

niin ilmapiiristä kuin yleensä viestinnästäkin. Myynnissä ja Kaarinan tuotannossa 
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johtoryhmän jäsenet olivat tyytyväisempiä kuin työntekijät, Pohjanmaan tuotannon ylin 

johto oli samaa mieltä kuin työntekijät. Suuremman tyytyväisyyden voi olettaa selittyvän 

sillä, että esimiehet saavat asemastaan johtuen enemmän tietoa ja ovat enemmän 

tekemisissä muiden osastojen kanssa.   

 

5.3.2 Ryhmäarvostukset 

 

Yksi kiinnostava tapa tarkastella viestinnän käytäntöjä muokkaavia arvostuksia, on 

perehtyä puheessa ilmeneviin ryhmäarvotuksiin. Analyysissä päätettiin perehtyä 

tarkemmin yhteen osastoon ja siellä puheessa ilmeneviin ryhmäkuulumisiin. Analyysin 

tarkoituksena oli tarkastella rikastuttaako monipuolinen aineistonkäyttö viestinnän 

merkitysten ja arvostusten kokonaisvaltaista ymmärtämistä.  

 

Valitulla osastolla perehdyttiin siihen, kuinka haastateltavat käyttivät me –sanaa. Tämä 

myynnin parissa toimiva osasto valittiin sen perusteella, että kaikki kolme kyseisen osaston 

haastattelua vaikuttivat onnistuneilta ja niiden sisältö koski monenlaisia viestinnän 

ilmiöitä. Analyysillä pyrittiin tuomaan esiin millaisiin ryhmiin haastateltavat mielsivät 

kuuluvansa ja kuinka he ryhmistään puhuivat. Kyseisen osaston ryhmähaastattelussa me -

sanaa käytettiin 313 (1,6 % kaikista sanoista), esimieshaastattelussa 83 (0,9 % kaikista 

sanoista) ja johtoryhmän jäsenen haastattelussa 82 kertaa (0,8 % kaikista sanoista).  

 

Useimmiten haastateltavat puhuivat omasta osastostaan me –muotoisesti, sillä 

maininnoista 45 % koski omaa osastoa. Omaa osastoa voidaankin pitää sinä sisäryhmänä, 

johon haastateltavat pääasiallisesti mielsivät kuuluvansa. Noin kolmasosassa mainintoja 

me –sanalla tarkoitettiin Rannilaa kokonaisuutena. Tämän lisäksi me sanaa voitiin käyttää 

mm. fyysisesti lähimmistä työtovereista, oman toimipaikkakunnan kollegoista, 

ammattiryhmästä, esimies-alaissuhteesta, omasta toimipaikkakunnasta sekä 

liiketoimintayksiköstä. Viiteryhmät hieman vaihtuivat aseman mukaan, sillä esimies saattoi 

tarkoittaa me –sanalla aiemmin lueteltujen lisäksi oman toimipisteen esimiehiä tai 

esimiehiä yleensä ja johtoryhmän jäsen johtoryhmää. Myyjät käyttivät me –sanaa 

useammassa merkityksessä kuin esimiehet. Hienoiset erot sanan merkityksessä ovat 

selitettävissä organisaatioaseman ja tätä kautta muodostuvien viiteryhmien perusteella. 

Johtoryhmän jäsen ei esimerkiksi juurikaan puhunut toimipistekohtaisesti vaan 
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enemminkin laajemmasta näkökulmasta. Esimiesten me –sanan käyttö oli hieman 

yleisempää Rannila -merkityksessä, joskaan ero eri ole kovinkaan merkittävä. Yllättävänä 

tuloksissa voi pitää sitä, että ensin mielletään kuuluvaksi omaan osastoon, seuraavaksi 

Rannilaan ja vasta kolmanneksi omaan myynnin liiketoimintayksikköön. 

 

Tarkasteltaessa sitä, kuinka sisäryhmästä puhutaan, on huomattavissa, että  me –sanaa ei 

käytetä kovinkaan arvovirittyneesti. Kaikista maininnoista 61 % oli neutraaleja, 22 % 

kielteisiä ja 17 % myönteisiä. Kun verrataan sitä, mitä me –sanalla tarkoitetaan ja miten me 

esitetään, on huomattavissa eroja, jotka ovat myös tilastollisesti merkitseviä. Vaikka 

maininnoista suurin osa oli neutraaleja, kaikkein eniten myönteisiä mainintoja annettiin 

ammattiryhmästä, omasta osastosta ja esimies-alaissuhteesta, eli haastateltavia kaikkein 

lähimpinä olevista ryhmistä. Kielteisimmin puhuttiin omasta toimipisteestä ja Rannilasta.   

 

Meillä (ammattiryhmä) on ihan ok (henki). Mekun tehdään hirveesti yhdessä 
ja pähkäillään ja mietitään. Me ollaan sellainen oma kansakuntamme. 
(Haastateltava 2, myyjä) 
 

Me (oma osasto) ollaan päästy sisäisessä tiedottamisessa siihen, et porukat 
keskustelee keskenään, et mitä tehdään, mitä tapahtuu eteenpäin ja siinä on 
koko ajan menossa kehitys eteenpäin. (Haastateltava 11, esimies) 
 

Me (oma toimipiste) ollaan tässä samoilla käytävillä. Ei me enää paljon 
(jutella kohteista), kaikki tekee omassa kämpässään tavallaan itsellisesti 
samoja hommia, et meillä on kyllä muutosta tapahtunut ihan tässä 
keskinäisessä (toiminnassa). Ennen me puhuttiin kohteista kahvilla tai kun oli 
hetkiä, ettei ollut kellään puhelua. Jos puhuu työasioista kahvihuoneessa niin 
suurin piirtein saa murhaavaa katsetta eli, nyt me puhutaan enemmän 
tällaisten tarjouskantojen kautta, joka on ihan mahdoton seurattava. Me 
tuijotetaan niihin, ja kaikki saattaa puskea, laskea samoja massoja, samalla 
käytävälläkin. (Haastateltava 1, myyjä) 
 

Me (Rannila) haetaan konsultteja taloon heti, vaan me ei haeta omasta 
talosta kokemusta. (Haastateltava 2, myyjä) 

 

Tuloksista näyttäisi olevan havaittavissa, että arvioiden myönteisyys ja neutraalisuus 

lisääntyy mitä ylemmälle organisaatiotasolla mennään (taulukko 5.5). Tulokset ovat myös 

tilastollisesti merkitseviä. Johtoryhmän jäsen puhui johtamastaan yksiköstä myönteisesti ja 

positiivisia määreitä käyttäen. Sen sijaan myyjätasolla saatettiin puhua kriittisemmin 

esimerkiksi siitä, kuinka tietoa jaetaan osaston sisällä. Tarkempi analyysi osoittaa 
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kuitenkin, että erot ovat haastateltavien kesken suuria ja tilastollisesti merkitseviä. Jos 

kuitenkin tuloksia vertaa kaikkien osaston haastateltavien kesken, osoittavat ne sen, että 

organisaatioasema näyttäisi vaikuttavan  kuinka myönteisesti, neutraalisti tai kielteisesti 

oma sisäryhmä esitetään.  

 

Me –kanta Haastattelun 
muoto Myönteinen Neutraali Kielteinen Yhteensä 

Ryhmähaastattelu 54 
17 % 

171 
55 % 

88 
28 % 

313 
100 % 

Esimieshaastattelu 8 
10 % 

64 
77 % 

11 
13 % 

83 
100 % 

Johtoryhmän 
jäsenen haastattelu 

19 
23 % 

55 
67 % 

8 
10 % 

82 
100 % 

Yhteensä 81 
17 % 

290 
61 % 

107 
22 % 

478 
100 % 

Taulukko 5.5 Me –kanta haastattelun muodon mukaan prosentteina ja lukuina (N=478) 

 

Analyysissä tarkasteltiin myös sitä, miten asiayhteyden myönteisyys, neutraalisuus tai 

kielteisyys vaikuttaa siihen, kuinka me esitetään. Tulokset osoittavat, että myönteisesti 

esitetyssä asiayhteydessä myös ryhmää kuvataan useammin myönteisesti tai neutraalisti, 

neutraalissa asiayhteydessä neutraalisti ja kielteisessä asiayhteydessä neutraalisti tai 

kielteisesti. Kuitenkin jos ryhmällä tarkoitetaan lähiryhmiä, saatettiin niistä puhua myös 

myönteisesti, kuten esimerkiksi korostaa omaa ammattiryhmää vaikkakin asiayhteys olisi 

ollut kielteinen. 

 

Myyntiä yritettiin viimeksi (muuttaa). Kyllä me ois paljon pahemmin oltu 
kivillä, jos me ois lähetty sitä toteuttamaan, mikä tähän luotiin kaks vuotta 
sitten. Mut siinäkään ei kysytty yhtään myyjiltä, mutta sitten vaan sanotaan, 
et me ollaan vanhanaikaisia. Varmaan ollaankin, mut meil on terve järki 
päässä, mihin kauppa perustuu. (Haastateltava 1, myyjä) 

 

Saman osaston osalta perehdyttiin myös siihen, kuinka puhuttiin ulkoryhmistä. ”Ne, he” 

muotoja käytettiin muista osastoista sekä emoyhtiö Rautaruukista. Työntekijätasolla muista 

ryhmistä puhuttiin usein kielteisesti, esimerkiksi nähtiin ettei niissä suhtauduttu 

myönteisesti tai yhteistyöhaluisesti omaan ryhmään tai toisten ryhmien, lähinnä 

Rautaruukin nähtiin olevan kaukana omasta toiminnasta. Esimiehet sen sijaan puhuivat 

hyvin vähän sillä tavalla, että olisi havaittavissa varsinaista ulkoryhmä –asetelmaa. Muista 

osastoista puhuttaessa se tehtiin aina hyvin neutraalisti ilman arvovalintojen esittämistä. 



 91

 

Me –sanan käytön sekä ulkoryhmistä puhumisen analyysi tarjoaa mielenkiintoisen 

katsauksen siitä, millaisiin ryhmiin haastateltavat kokivat kuuluvansa ja keitä pidettiin 

”muina”. Nämä arvostukset oletettavasti näkyvät myös viestinnän käytännöissä. Tuloksia 

tulkittaessa on kuitenkin huomioitava, että analysoitavana oli esimerkkinä yksi osasto ja 

muiden osastojen analyysi olisi saattanut tuottaa erilaisia vastauksia. Esimerkiksi 

tuotannossa viiteryhmät olisivat voineet erota myyjien viiteryhmistä ja ne olisivat voineet 

olla voimakkaammin sidoksissa omaan toimipisteeseen kuin myyjien keskuudessa. Tämän 

lisäksi yksi ryhmähaastattelun jäsenistä käytti me-sanaa huomattavasti enemmän kuin 

muut ja hieman erilaisessa merkityksessä, joten analyysissä on tarkasteltava aina, onko 

siinä eroja haastateltavien suhteen. Aiheellista on myös kysyä, kuinka hyvin tutkija voi 

tulkita haastateltavan sanojen merkitystä. Onhan mahdollista, että sanojen taustalla on 

sellaisia asioita, joita tutkija ei voi tietää. Tästä huolimatta uskon tunnistaneeni hyvin 

ryhmien tarkoituksen ja merkityksen, koska tunsin yrityksen henkilöstöä jonkin verran, 

koska tein työtäni siellä. Kielellinen analyysi on yksi mielenkiintoinen keino tuottaa 

viestinnän käytäntöjä selventäviä arvostuksia esiin, mutta tämän tutkimuksen 

käytännönläheisen kehitysotteen vuoksi tätä analyysitapaa ei haluttu käyttää enempää. 

 

5.4 Viestintäprosessin toimivuus 

 

5.4.1 Viestintätyytyväisyys 

 

Viestintätyytyväisyydellä tarkoitetaan tyytyväisyyttä saatuun tietoon sekä mahdollisuuteen 

tulla kuulluksi ja vaikuttaa omaan työyhteisöönsä. Kysyttäessä viisiportaisella likert-

asteikolla tyytyväisyyttä Rannilan, oman osaston ja osastojen väliseen tiedonkulkuun, 

tuotti se eroja myyjien ja tuotannon työntekijöiden välillä  sekä nykyisessä tilanteessa että 

neljä vuotta sitten (ks. kuvio 5.9). Kanta oli pääsääntöisesti aika neutraali, tosin myynnin 

henkilöstö oli tyytyväisempi Rannilan ja oman osaston tiedonkulkuun kuin tuotannon 

puolella oltiin. Osastojen väliseen tiedonkulkuun oltiin tyytymättömiä, mutta tuotannossa 

siihen oltiin hieman tyytyväisempiä. Haastatteluissa kävi ilmi, että tuotannon 

työntekijätasolla ei ole päivittäisessä työssä niinkään tarvetta olla yhteydessä muihin 

osastoihin, mikä selittää suurempaa tyytyväisyyttä. Pääsääntöisesti hienoista positiivista 
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kehitystä näyttäisi tapahtuneen viestintätyytyväisyyden suhteen neljän vuoden aikana, tosin 

myyjien tyytymättömyys osastojen väliseen tiedonkulkuun näyttää hieman lisääntyneen. 

Erot ajankohtien välillä eivät ole kuitenkaan kovinkaan suuria.  Muutos on suurin 

työntekijöiden keskuudessa ja se on tilastollisesti merkitsevä. Tuotannon ja myynnin 

väliset erot ovat tasaantuneet ja tämän vuoksi erot myyjien ja tuotannon työntekijöiden 

välillä vuonna 2003 eivät ole enää tilastollisesti merkitseviä. 

 

 Kuvio 5.9 Viestintätyytyväisyys myynnissä ja tuotannossa keskiarvoina 

 

Mielenkiintoista onkin kysyä, miksi myyjien tiedontarve on kasvanut ja tuotannon 

työntekijöiden pienentynyt. Tähän tutkimus ei suoraan vastaa, mutta on syytä olettaa, että 

viestintätyytyväisyyden kehittymisellä on tähän vaikutuksensa. Kun tuotannossa 

viestintätyytyväisyys on lisääntynyt, vaikuttaa se osaltaan myös siihen, miten paljon 

ihmiset kokevat tarvitsevansa tietoa. Kun myyjien kohdalla tilanne on pysynyt suurin 

piirtein ennallaan viime vuosina, eikä muutosta varsinaisesti ole tapahtunut, voi se johtaa 

taas siihen, että koettu tiedontarve on suurempi kuin aiemmin. 

 

Myös haastatteluissa kysyttiin mielipidettä Rannilassa toteutettavaan viestintään. Kaikilla 

osastoilla nostettiin esiin, että Rannilassa kulkee paljon tietoa erityisesti sähköisten 

välineiden kuten sähköpostin tai intranetin kautta. Tämä nähtiin vahvuutena, mutta siinä on 

myös heikkouksia. Haastatteluissa nostettiin esiin, että tietoa on sähköisissä kanavissa 

liikaakin ja olennaisen karsiminen voi olla vaikeaa. Lisäksi epäiltiin, että käytetäänkö 

ylipäänsä kaikkea sitä tietoa, mitä siellä on saatavilla. Tuotannon puolella korostettiin, ettei 

näillä kanavilla tavoiteta kaikkia tuotannon työntekijöitä, sillä tuotannon työntekijöillä ei 
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ole esimerkiksi käytössään sähköpostia. Usein korostettiinkin sitä, että tiedonkulku 

perustuu omaan aktiivisuuteen, eli tietoa pitäisi hakea oma-aloitteisesti. Maantieteellisen 

hajanaisuuden nähtiin aiheuttavan omat haasteensa Rannilan tiedonkululle.  

 

Tiedonkulun sisällössä toivottiin kiinnitettävän huomiota siihen, mitä asioita viestitään, 

kenelle ja kuinka paljon eli sitä mikä tieto on oleellista kenellekin. Tyypilliseksi koettiin 

myös, ettei tulevaisuuden asioista tiedoteta, mutta tieto tulee kyllä muutoksen jälkeen. 

Ylemmällä esimiestasolla korostettiin sitä, että tiedonkulkua on vaikea hallita ja 

kontrolloida, sen sijaan se asettaa vastuun seuraaville organisaatiotasoille. 

 

Erityisesti myynnin puolella kaikissa organisaatioasemissa ja tuotannossa myös 

esimiesasemassa oltiin tyytymättömiä osastojen väliseen tiedonkulkuun. Myyjien 

tyytymättömyys näyttäisi hieman lisääntyneen neljä vuotta sitten olleesta tilanteessa. 

Tyytymättömyys näkyi haastatteluissa siinä, että osastojen välisestä tiedonkulusta 

keskusteltiin paljon esimerkiksi kertomalla esimerkkejä sekä kehitysehdotuksia, vaikka 

haastattelija ei tätä aihetta pyrkinytkään voimakkaasti korostamaan. Tyypillistä oli, että 

voimakkaan osastoitumisen ja lokeroitumisen nähtiin heikentävän tiedonkulkua. 

Tyytymättömyyden kohde vaihteli kuitenkin osastoittain. Yleisesti tyytymättömiä oltiin 

kotimaan myynnin (esim. kohdetiedot), myynnin ja tuotannon, tuotanto-osastojen sekä 

paikkakuntien väliseen tiedonkulkuun. Lähinnä tuotannon puolelta mutta myös myynnissä 

kuitenkin löytyi muutamia mainintoja, joissa osastojen väliseen tiedonkulkuun oltiin 

tyytyväisiä. Niiden mukaan oltiin tyytyväisiä tuotannon ja myynnin, tehdaspaikkakunnan 

sisäisen sekä oman yksikön fyysisesti lähellä olevien osastojen väliseen tiedonkulkuun. 

Tuotannon työntekijätasolla osastojen välinen tiedonkulku ei herättänyt kovinkaan paljon 

keskustelua. Siellä nähtiin, että jokainen tekee omaa työtään tai sitten ei olla missään 

tekemissä muihin osastoihin eikä nähty siihen tarvettakaan. Osastojen välistä yhteistyötä 

on Rannilassa pyritty rakentamaan tuotetiimeillä, joissa on eri osastojen edustus. Nämä 

eivät kuitenkaan nousseet kovinkaan paljon haastatteluissa esille. Muutamassa 

haastattelussa mainittiin niiden toiminnasta, mutta tiimien toimivuudesta ei osattu tai 

haluttu sanoa mitään. 

 

Oman työn suorittamiseen, sen toteuttamistapaan ja osaan oman osaston asioista pystyttiin 

pääsääntöisesti vaikuttamaan. Sen sijaan sellaisiin asioihin, jotka vaikuttavat laajemmassa 

näkökulmassa oman osaston tai yrityksen toimintaan koettiin olevan huonosti 
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vaikutusmahdollisuuksia. Erityisesti myynnissä koettiin, että kenttää ei kuunnella, vaikka 

siellä olisi kokemusta, tietoa ja taitoa, kuten seuraava lainaukset osoittavat: 

 

Nää meidänki esimiehet, ne keskenään kommunikoi kovasti ja vaihtaa 
mielipiteitä, mut välil tuntuu siltä, että ei oikein ketään kiinnosta, että mitä 
mieltä  me ollaan jostain asiasta ja tiedetäänks me siitä jotain ja miten se 
meidän mielestä pitäisi tehdä. (…) Monesti tuntuu, että tuodaan joku valmis 
asia vaan ja et nyt tehdään näin.  Sen mä ymmärrän, et se tuodaan, mut vois, 
no, kyllä sitä välillä kysytäänki, mutta enempi vois kysyä, et mitä mieltä te 
ootte, onks täs nyt järkee ja missä kohdalla tää nyt  sitte karahtaa, jos tää 
karahtaa. Semmoista ei oo, välillä tuntuu, et sitä vähän pelätään, ettei tässä 
nyt sitten paljastuis, että minä en tätä asiaa tiedäkään, et joku tietää asiasta 
enempi. (Haastateltava 3, myyjä)  
 
Eli tavallaan se vaikuttaminen, mutta tietenkin ne (esimiehet) varmaan 
ajattelee, et näitten (myyjien) ajatukset kuitenkin tiedetään, mutta et ne tois 
tervettä järkeä näihin. Sitä vaikuttamista minä näkisin kyllä tärkeäksi, meillä 
on kuitenkin ripaus kokemusta näissä asioissa, eli olis esittämässä niitä 
typeriä kysymyksiä, peruskysymyksiä, että miten nää saadaan autoon ja 
autolla työmaalle. (Haastateltava 1, myyjä) 

 

Tuotannossa harmiteltiin sitä, että työ on osin pakkotahtista eikä sen toteuttamiseen aina 

pääse vaikuttamaan. Usein myös koettiin, että esimiehet kuuntelevat ja kysyvät 

mielipiteitä, mutta mielipiteiden ei nähty vaikuttavan, asioita ei toteuteta tai ne vaan jäävät 

jonnekin. Yleensä ottaen koettiin hyväksi, mikäli asioista keskusteltaisiin yhdessä, 

mielipiteitä kysyttäisiin ja ne saisi tuoda vapaasti esille. Vaikutusmahdollisuudet nousivat 

palautteen saamisen jälkeen toiseksi eniten esiin työhön motivoivia tekijöitä kysyttäessä. 

Esimiehet nostivat työntekijöiden oman aktiivisuuden esiin, toivoen enemmän aktiivisuutta 

työntekijöiltä. Lisäksi esimiehet näkivät, että omassa työssä, erityisesti myyjillä on suuri 

vapaus tehdä myyntityö haluamallaan tavalla, eikä siihen ole luotu tarkkoja sääntöjä. 

Voikin sanoa, että niin myyjät kuin tuotannon työntekijätkin toivoivat enemmän 

vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä koskeviin asioihin, kun taas esimiehet kokivat 

vaikutusmahdollisuuksia kyllä olevan, mutta he kaipasivat enemmän aktiivisuutta niihin 

tarttumiseen. 

 

Johtoryhmän jäsenet olivat tyytyväisiä johtoryhmän toimintaan ja saamaansa tietoon. 

Johtoryhmän jäseniltä kysyttiin viestintäketjun toimivuudesta, eli menevätkö asiat 

eteenpäin suunnitellulla tavalla. Kotimaan myynnissä ja Kaarinan tuotannossa 

johtoryhmän jäsenet näkivät asioiden menevän pääsääntöisesti läpi niin kuin on ajateltu eli 
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viestintäketjun nähtiin toimivan pääsääntöisesti onnistuneesti. Viennin ja Pohjanmaan 

tuotannon puolella todettiin, etteivät asiat mene aina onnistuneesti läpi. Tämän koettiin 

johtuvan mm. alempien esimiesten erilaisesta viestintätavasta, osaston henkilöstön 

muutosvastarinnasta sekä väärinkäsityksistä. 

 

5.4.2 Vahvuudet ja heikkoudet 

 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan mitä hyvää Rannilan viestinnässä on. Erityisesti 

ryhmähaastatteluissa tämä oli kysymys, mihin ei aina osattu vastata. Jokaisella osastolla 

kuitenkin nostettiin esiin, että tietoa kulkee paljon ja sitä on saatavilla erityisesti 

sähköisistä välineistä. Toiseksi eniten korostettiin henkilösuhteisiin liittyviä positiivisia 

asioita, kuten hyviä ihmissuhteita, sen myötä syntyvää avointa keskustelua, osaston ja 

esimiehen läheisyyttä, myyjien lisääntynyttä keskustelua keskenään sekä hyviä välejä 

esimiesten kanssa. Näiden myötä korostettiin myös ilmapiiriin liittyviä asioita, kuten 

avointa henkeä, mahdollisuutta puhua asiasta kuin asiasta ja epävirallisia sekä virallisia 

palavereita, joissa on rento ilmapiiri. Nämä kaikki kolme asiaa tulivat esiin kaikilla 

osastoilla. Näiden lisäksi kehuttiin tiedonkulun nopeutta, eli se nähtiin ajankohtaiseksi, 

minkä vuoksi siihen on mahdollista reagoida nopeasti, tieto tulee kaikille samaan aikaan ja 

se otetaan heti käsittelyyn. Pienessä yksikössä viestinnän nähtiin olevan mahdollista 

kasvokkain, mikä koettiin hyvänä asiana. Muut maininnat olivat yksittäisiä. Vahvuuksissa 

ei ollut eroja organisaatioaseman mukaan. Osastoista vienti erottui siinä mielessä, että 

siellä korostettiin hyviin henkilösuhteisiin ja avoimeen ilmapiiriin liittyviä asioita. Kysyä 

voikin, että kuinka paljon sukupuolella on tähän merkitystä, koska kyseinen osasto oli 

naisvaltainen.  

 

Kysyttäessä Rannilan viestinnän heikkouksia, useimmiten esitetty kritiikki tai kehitystoive 

kohdistui Rannilassa tiedonkulun sisältöön.  Erityiseksi puutteeksi nähtiin oleellisen tiedon 

puute, koska vaikka tietoa koettiin kulkevan paljon, nähtiin sen usein olevan epäoleellista, 

keskustelun tapahtuvan epäoleellisista asioista tai sen tulisi olla konkreettisempaa. 

Osastoittain oli havaittavissa joitain eroja. Kotimaan myynnissä korostettiin 

asiakaskohtaisten tilastojen vaikeaa saamista.  Viennissä painotettiin tulevaisuuden 

suunnitelmien ja mitä on meneillään muilla osastoilla -tiedon saannin vaikeutta. Usein 



 96

puhutaankin siitä, että viestinnässä ei huomioida tarpeeksi sitä, keihin tieto vaikuttaa ja 

ketkä sitä ylipäänsä tarvitsevat. 

 

Toiseksi suurimpana heikkoutena pidettiin voimakkaita huhuja. Tähän liittyi esimerkkejä, 

jolloin asiat kuultiin ns. "väärää" kautta, eli toiselta työkaverilta, myyjät asiakkailta tai 

esimies alaiseltaan. Kun tieto ei ensi kuulemalta tullut omalta esimieheltä, ei voitu olla 

täysin varmoja tiedon oikeellisuudesta. Haastateltavat  painottivat huonona puolena 

nimenomaisesti voimakkaita huhuja, eikä niinkään sitä näkökulmaa tuotu esille, että tietoa 

pantattaisiin. Nämä kaksi asiaa ilmenevät kaikilla paikkakunnilla. Kolmanneksi 

esimiestasolla esiin noussut asia oli oman aktiivisuuden puuttuminen viestinnässä. 

Työntekijöiltä toivottiin aktiivisempaa otetta tiedon jakamiseen ja sen etsimiseen. 

 
Kahdella osastolla (Vimpelin tuotanto, Jakeluketju- ja talotehdasmyynti) tyytymättömyys 

kohdistui huonoihin vaikutusmahdollisuuksiin ja siihen, ettei sovittuja asioita toteuteta. 

Lisäksi arvostelua kohdistettiin joihinkin toimintatapoihin, kuten esimiehen näkyvyyteen 

kentällä sekä tietoisuuteen kentän tai oman osaston tilanteesta sekä epäselviin 

vastuujakoihin. Yllämainittujen lisäksi tuli joitain yksittäisiä mainintoja. Sisäisen  

viestinnän vahvuudet ja heikkoudet on koottu taulukkoon 5.6. 

 

Viestinnän vahvuudet Viestinnän heikkoudet 

1. Tietoa kulkee paljon erityisesti sähköisistä 
kanavista 

2. Hyvät henkilösuhteet (hyvät ihmissuhteet, 
osasto ja esimies lähellä) 

3. Ilmapiiriin liittyvät positiiviset asiat (avoin 
henki, asioista voi puhua) 

4. Tiedonkulun nopeus (ajankohtaista, nopea 
reagointimahdollisuus) 

5. Pienessä yksikössä mahdollista jutella asiat  
henkilökohtaisesti kaikkien kanssa läpi 

1. Oleellisen tiedon puute 
2. Tiedonkulun kanava: huhut  
3. Oman aktiivisuuden puute  

Taulukko 5.6 Rannilan viestinnän vahvuudet ja heikkoudet tärkeysjärjestyksessä. 

 

5.4.3 Onnistumis- ja epäonnistumistekijät 

 

Viestinnän onnistumiseen tai epäonnistumiseen oli mahdollista perehtyä aineiston 

lukuisien esimerkkien kautta, joita haastateltavia pyydettiin kertomaan tai joita he itse 

kuvailivat selventäessään omaa näkemystään viestinnästä. Kaiken kaikkiaan erilaisia 



 97

esimerkkejä kerrottiin 85 ja näistä n. neljäsosa (21) oli myönteisiä ja kolme neljännestä 

(64) kielteisiä. Esimerkkien syiden luokittelusta haettiin viestinnän onnistumis- ja 

epäonnistumistekijöitä. Seuraavat luokitukset on tehty niin, että esimerkit on luokiteltu 

esimerkkitilanteen onnistumiseen tai epäonnistumiseen johtaneen pääsyyn perusteella. 

Pääsyy onnistumiselle tai epäonnistumiselle on luokiteltu haastateltavan näkemyksen 

mukaan, eli tässä raportoidaan koettuja onnistumis- ja epäonnistumistekijöitä. 

Huomionarvoista on kuitenkin se, että onnistumiseen tai epäonnistumiseen on voinut 

johtaa monien asioiden kokonaisuus. Lisäksi osa luokitteluista ei sulje toisiaan täysin pois, 

eli esimerkiksi kun tiedon koetaan tulevan väärää kautta, voidaan se nähdä myös niin, että 

tieto tulee liian myöhään tai sitä ei saada ollenkaan. Luokittelut on kuitenkin tehty sen syyn 

perusteella, minkä kertoja esitti esimerkissä erityisesti onnistuneena tai epäonnistuneena. 

 

Pyydettäessä kertomaan onnistuneita esimerkkitilanteita haastatteluista kolmasosassa ei 

osattu kertoa positiivista esimerkkiä, mutta sen sijaan määriteltiin onnistunutta viestintää 

jollain tavoin tai sen sijaan kerrottiin joku viestinnällisesti huonosti mennyt tilanne. Myös 

epäonnistuneiden viestintäesimerkkien kautta voi määritellä onnistumistekijöitä, mutta 

tässä huomiota kiinnitetään vain onnistuneisiin esimerkkeihin. Kerrotuista onnistuneista 

esimerkeistä (taulukko 5.7) neljäsosa johtui organisoitumisesta. Näitä tilanteita olivat mm. 

paikallinen johtajuusmalli, toimenkuvien muutos ja toimitilojen fyysinen järjestely 

osastoittain. Toimipisteellä työskentelevän tehtaanjohtaja –toimintamallin nähtiin 

selkeyttäneen toimintatapoja ja tuoneen luottamusta toimintaan verrattuna eri 

paikkakunnalla toimivaan johtajaan. Tuotannossa toimenkuvien muutoksella, jossa 

yhdistettiin kahden toimen tehtäviä samalla kun osaston kokoa pienennettiin, saatiin 

kokonaisuus paremmin hallintaan ja se pudotti samalla pois yhden välikäden tiedonkulusta. 

Osastojen järjestäminen niin, että saman osaston henkilöstö istui vierekkäin lisäsi 

yhteistyötä ja keskustelua osaston sisällä. 
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Lkm Onnistumistekijä Esimerkkitilanteita 
5 Organisoituminen Tehtaanjohtajakäytäntö 

Fyysinen osaston muutto yhteen 
Tehtävänkuvan muuttaminen 

4 Työntekijän 
vaikutusmahdollisuudet 

Mielipiteen kysyminen mm. henkilösiirroista, 
konehankinnoista, työajoista ja tuotantolinjan 
toiminnasta 

4 Oikea ajoitus Tulevat projektit 
Osaston muutokset 
Työvuorot (myös lomalaisille) 

2 Suunnitelmallisuus Yhteinen tarinan sopiminen ja sen toteuttaminen 
Mitä, kuka, kenelle  

2 Nopea viestintä Sähköpostilla samaan aikaan kaikille 
Nopea tavoitettavuus, mahdollisuus tehdä 
päätöksiä 

2 Epäviralliset käytännöt Eri osastojen henkilöstöllä yhteiset kahvitauot 
Taulukko 5.7 Esimerkkitilanteiden onnistumistekijät (esimerkkien lkm=19). 

 

Työntekijän vaikutusmahdollisuudet korostuivat useassa esimerkissä. Onnistuneina 

esimerkkeinä kerrottiin tapauksia, joissa henkilöstölle annettiin osallistumismahdollisuus ja 

joissa henkilöstön näkemykset huomioitiin. Vaikutusmahdollisuuksien lisäksi hyötynä 

näissä esimerkeissä ilmeni se, että samalla työntekijät sitoutuivat asiaan paremmin ja 

toimivat samalla itsekin osastolla viestinviejinä. 

 

Ajoissa viestiminen mm. tulevista projekteista ja muutoksista nähtiin keinoksi, jolla 

työntekijöillä on mahdollisuus valmistautua asiaan. Muutamassa esimerkissä korostettiin 

sitä, että suunniteltaessa kuka viestiä levittää, kenelle tiedon pitää mennä ja millä tavalla, 

niin tämän jälkeen suunnitelmat yleensä toteutuivatkin niin kuin oli aiottukin. Lisäksi 

myönteiseksi koettiin mahdollisuus nopeaan viestintään: sähköpostilla saatiin viestitettyä 

nopeasti sellainen asia koko osastolle, mikä vaikutti saman tien toimintaan ja toisaalta 

hyvien tietoliikenneyhteyksien myötä on mahdollista olla yhteydessä ja tehdä nopeastikin 

päätöksiä. Aineistossa painotettiin voimakkaasti työkaverien ja epävirallisten keskustelujen 

merkitystä. Kaksi esimerkeistä painotti juuri yhteisiä kahvihetkiä, joihin osallistuu eri 

osastoilta ihmisiä. Näissä ihan huomaamattakin korjattiin erilaisia väärinkäsityksiä ja 

keskusteltiin työhön liittyvistä asioista.  

 

Syyt onnistumiseen tai epäonnistumiseen olivat samanlaisia niin osastojen välisessä kuin 

muunlaisessakin viestinnässä, mutta koska tyytymättömyys kohdistui erityisesti osastojen 
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väliseen viestintään on syytä hieman esitellä tyypillisimpiä esimerkkitilanteita. Vaikka 

määrällisesti osastojen välisen viestinnän esimerkit eivät edustaneet kuin  hieman alle 

neljäsosa (18) kaikista esimerkeistä (85), niiden painoarvo ja kesto haastatteluista oli 

kuitenkin huomattava.  

 

Myönteisistä esimerkeistä (N=21) neljä liittyi osastojen väliseen tiedonkulkuun. 

Onnistunutta viestintää selitettiin niissä epävirallisilla käytännöillä kuten esimerkiksi 

tuotannon esimiesten ja myyjien yhteisillä kahvihetkillä. Näissä selvitetään melkein 

huomaamatta erilaisia epäselviä tilanteita. Muut esimerkit koskivat osastojen välistä 

yhteistyötä: yhteisten pelisääntöjen sopimista ja tehtaanjohtajakäytäntöä, jonka myötä 

tehtaanjohtajan ollessa fyysisesti paikalla joitain asioita nähtiin helpommaksi ratkaista 

toimipaikan eri osastojen välillä. Näiden lisäksi kahdesta muusta esimerkistä toisessa 

korostettiin kasvokkaista viestintää, jolloin esimies kertoi asian kaikille henkilökohtaisesti 

sekä toisessa esimerkissä yhteistyötä osastojen välillä, jolloin sovittiin yhdessä pelisäännöt, 

joiden mukaan toimitaan.  

 

Huomionarvoista onnistumistekijöissä on havaita, kuinka suuri osa niistä liittyi 

vuorovaikutteiseen sekä kasvokkaiseen viestintään eikä niinkään yksisuuntaiseen 

tiedonkulkuun. Oikea organisoituminen mahdollisti kasvokkaisen kanssakäymisen sekä 

henkilöstön mielipiteen kysyminen ja yleinen osallistaminen aiheuttivat tyytyväisyyttä 

työympäristöön. Näin henkilöstö koki voivansa vaikuttaa omaan työympäristöönsä. Sillä, 

että eri osastojen henkilöstö on yhdessä esimerkiksi kahvitauoilla, on myönteinen vaikutus 

tiedon jakamiseen ja siitä keskustelemiseen. Vuorovaikutuksellisuuden lisäksi esimiehen 

merkitys viestijänä korostui. Esimies on usein vastuussa siitä, että asiasta viestitään 

suunnitelmallisesti, ajoissa ja mahdollisimman nopeasti, mikä aiheutti tyytyväisyyttä 

viestintään.  

 

Onnistuneista esimerkeistä muodostettiin onnistuneen viestinnän ideaaliesimerkki, johon 

on otettu mukaan sellaisia asioita, jotka esiintyvät suuressa osassa esimerkkejä. Kyseessä 

ei ole tyypillinen kertomus vaan eräänlainen yhteenveto, jossa jotkut seikat on saatettu 

mainita useammissa esimerkeissä, jotkut vain yhdessä esimerkissä. 

 

Organisaation yhdelle toimipisteelle oli tulossa yhdelle osastolle uusi, tärkeä 
hanke. Mahdollisimman pian asian selviämisen jälkeen ja hyvissä ajoin 
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ennen käytännön toteutusta esimies keräsi sekä oman osaston henkilöstön 
sekä hankkeen toteuttamiseen olennaisesti liittyvät tahot yhteen ja kertoi 
kaikille tuloillaan olevasta hankkeesta. Osaston henkilöstö on helppo kerätä 
yhteen, sillä kaikki toimivat fyysisesti lähekkäin toisiaan ja esimies on paljon 
osastonsa henkilöstön parissa, jolloin on mahdollista keskustella yhdessä 
nopeasti ja helposti erilaisista asioista. Asiasta kertomisen yhteydessä 
kysyttiin mielipidettä hankkeen toteuttamisesta niiltä henkilöiltä, joiden 
työhön hanke vaikuttaa. Samalla henkilöstö pystyi kyselemään hankkeesta ja 
antamaan ehdotuksia toteuttamisen suhteen. Esimies kuunteli ehdotukset ja 
vastasi henkilöstön esittämiin kysymyksiin, ideoihin ja toiveisiin. Yksi 
kehitysidea todettiin toimivaksi ja esimies antoi luvan idean toteuttamiseen. 
Henkilöstö oli tyytyväinen, koska koki voivansa vaikuttaa omaan 
työympäristöönsä, motivoitui paremmin hankkeen toteuttamiseen ja samalla 
he toimivat itsekin hankkeen tiedottajina eteenpäin. Tapaamisessa sovittiin 
yhdessä keskustellen kuinka asian suhteen toimitaan jatkossa ja tämän 
jälkeen hankkeesta informoitiin myös niitä osapuolia muilta osastoilta, joihin 
hanke vaikutti sekä mahdollisia oman osaston poissaolijoita. Tämän lisäksi 
hankkeesta keskusteltiin myös epävirallisissa kahvihetkissä, jolloin 
viimeistään pureskeltiin myöhemmin asiasta esiinnousseita ajatuksia ja 
kysymyksiä. Kahvitauoilla käy henkilöstöä toimipisteen kaikilta muiltakin 
osastoilta, jolloin ihan luonnostaan leviää tietoa muillekin osastoille 
hankkeesta. Kaikki osastolla olivat tietoisia hankkeesta, koska esimies nosti 
toistuvasti esille sen merkittävyyden. Hankkeen vastuulliset olivat myös 
selvillä, joten kaikki tiesivät hankkeen toimintatavan ja ketkä vastasivat 
päätöksistä. Hanketta lähdettiin toteuttamaan suunnitelman mukaan ja sen 
edistymisestä keskusteltiin yhdessä. Hankkeen toteuttamisen jälkeen esimies 
kulki osaston henkilöstön parissa ja antoi palautetta hankkeen 
toteuttamisesta. Erityisesti onnistuneesta hankkeen toteuttamisesta annettiin 
kehuja julkisesti. 

 

Epäonnistuneissa esimerkeissä (taulukko 5.8) useimmin esitetty syy viestinnän 

epäonnistumiselle oli tiedon saaminen liian myöhään tai sen kokonaan saamatta jääminen. 

Tyypillistä tälle oli, että haastateltavien mukaan toimijat eivät olleet harkinneet, kenen 

työhön tieto vaikuttaa ja ketkä sitä näin ollen tarvitsisivat. Se, että tietoa ei saatu tarpeeksi, 

liittyi siihen, että kyseisien asioiden syitä tai tarkoitusta ei saatu tietää.   
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Lkm Epäonnistumistekijä Esimerkkitilanteita 
23 Väärä ajoitus tai tiedon 

tulematta jääminen (mitä) 
Uusi tuote 
Toisen osaston rakennelmat 
Asiakastilaisuudet 
Tytäryhtiöiden toiminta 

8 Tietoa ei tule tarpeeksi (mitä, 
miksi) 

Organisaatiomuutokset, niiden merkitys 
Markkinointikampanjat 
Konesiirrot (miksi) 

6 Huono/tehoton 
organisoituminen (miten) 

Paikkakuntasidonnaisuus, etäisyys mm. esimiehestä 
Tilaustenkirjausprosessi 
Epäselvät vastuukysymykset 

6  Vaikutusmahdollisuuksien 
puute 

Asia ei ilmoitetaan, ei kysytä mielipidettä 
Organisaatiouudistus 
Atk-järjestelmän vaihtaminen 
Työaikauudistus, ulkoistamiset 

6 Yksilöistä johtuvat 
epäonnistumissyyt 

Epäluottamus esimieheen 
Kosto 
Negatiivisesta palautteesta julkinen 

5 Väärä kanava (mitä kautta) Ulkomaan yksiköiden toiminnasta asiakkaalta 
Mainoskampanjan näkee lehdestä 
Esimies kuulee alaiselta muun osaston toiminnasta 

3 Väärinymmärrykset Ratkaisua ei ymmärretä, hyväksytä 
Eri osapuolet ymmärtävät asian eri tavalla 

3 Pelisääntöongelmat Yhteisesti sovitut säännöt rikotaan/toteutetaan eri 
tavalla 

Taulukko 5.8 Viestinnän epäonnistumistekijät (esimerkkien lkm=61) 

 

Organisoitumiseen liittyvissä esimerkeissä keskusteltiin siitä, kuinka esimerkiksi 

maantieteellinen hajanaisuus aiheutti hankaluuksia kommunikointiin. Myös epäselvien 

vastuukysymysten myötä (esimiesasema, laatu- ja korjausvastuu) nähtiin, etteivät tietyt 

asiat sujuneet onnistuneesti.  Vaikutusmahdollisuuksien puute tuli ilmi esimerkeissä, joissa 

asia vain ilmoitettiin eikä siihen pyydetty mielipiteitä niiltä, joita uudistus koski tai jos 

pyydettiin niitä ei huomioitu. Yksilöistä johtuvia syitä löytyi joitakin, mutta ne olivat aina 

yksittäisiä, eivätkä kohdistuneet kaikki esimerkiksi yhteen henkilöön. Henkilökemiaerot, 

epäluottamus viestijää kohtaan tai koettu epäreilu kohtelu aiheuttivat yksittäisissä 

tapahtumissa sisäisen viestinnän epäonnistumisen. Tiedonkulun kanavaa pidettiin vääränä, 

mikäli kyseistä asiaa ei kuultu omalta esimieheltä, kun olisi pitänyt, vaan asia oli kuultu 

jotain muuta kautta. Esimerkit koskettivat sitä, että asia tulee tietoon toiselta työkaverilta, 

asiakkaalta tai esimies alaiselta. Näiden esimerkkien kohdalla ihmeteltiin, kuinka tieto ei 

ole kulkenut ns. virallista kautta. Näiden lisäksi esimerkkejä löytyi siitä, kuinka inhimillisiä 

väärinymmärryksiä kommunikoinnissa tapahtuu sekä pelisääntöjen rikkomiseen liittyviä 
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esimerkkejä, joiden mukaan toisen osapuolen nähtiin toimineen eri tavalla kuin oli sovittu. 

Muut esimerkit olivat yksittäisiä.  

 

Viestinnän epäonnistumistekijät ovat pitkälti viestinnän onnistumistekijöiden vastakohtia. 

Kun onnistumiseen johtivat yleisemmin vuorovaikutus, kasvokkaisuus ja esimiehen hyvin 

toteuttama viestintä, niin epäonnistuminen johtui useimmiten tiedonkulun 

puutteellisuudesta (tietoa ei tule joko tarpeeksi, ei ollenkaan tai se tulee liian myöhään) 

sekä vuorovaikutuksen puutteesta (ei vaikutusmahdollisuuksia, pelisääntöongelmat). 

Esimiesten vastuulla on usein organisoida toimintoja ja tiedottaa asioista oman osaston 

henkilöstölleen, mikä puutteellisesti toteutettuna johti epäonnistumiseen. 

 

Näiden esimerkkien lisäksi joillain osastoilla nostettiin hyvin voimakkaasti esille tiettyjä 

asioita ja esimerkkejä, jotka liittyivät oleellisesti osaston toimintaan tai olivat muuten 

akuutteja. Tällaisia esimerkkejä tutkija saattoi kysyä eri asemissa toimivilta. Esimerkiksi 

työntekijöiden tuodessa esiin suuren puutteen tiedonkulussa, kysyttiin tästä asiasta myös 

esimiesten näkemystä.  Monet asioista olivatkin sellaisia, että ne nousivat kaikissa 

organisaatioasemissa esiin, mutta jos näin ei tapahtunut, tutkija pyysi haastateltavaa varsin 

neutraalilla kysymyksellä kommentoimaan esiin noussutta asiaa. Näitä esimerkkejä (N=28) 

tarkasteltiin aseman mukaan niin, että vertailtiin kuinka sama asia nähtiin eri 

organisaatiotasoilla. 

 

Esimerkeistä 43 %:ssa oltiin samaa mieltä eri organisaatioasemissa. Esimerkeissä mm. 

nähtiin, ettei konesiirtoja oltu perusteltu tarpeeksi, kukaan ei tiedä tytäryhtiöiden 

toiminnasta, toteutettu asia oli hoidettu liian kiireessä tai tieto tulee joskus liian myöhään.  

Esimerkeistä 36 %:ssa asioista oltiin eri mieltä eri organisaatiotasoilla. Näistä tyypillinen 

näkökulma oli, että työntekijöiden mukaan asiasta ei oltu saatu tietoa, mutta esimiehen 

(joko omalta tai toiselta osastolta) mukaan ne oli käsitelty yhdessä. Nämä esimerkit 

koskivat mm. aiempia organisaatiomuutoksia, konerikoista ilmoittamista, organisointia ja 

vastuunjakoa. Osassa esimerkeissä esimiehet kuitenkin korostivat, että tietoa asiasta on 

saatavilla, mutta sitä ei välttämättä haeta esimerkiksi intranetistä. Noin viidesosassa 

esimerkeistä asiasta oltiin osittain samaa mieltä eri organisaatioasemissa. Näissä 

esimerkeissä toistui se, että eri asemassa olevat ihmiset näkivät asian osin samoin ja osin 

toisin. Työntekijäpuolella saatetaan nähdä puutteita jossain asiassa ja esimiehet olivat osin 
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samaa mieltä, mutta näkivät kuitenkin tiedon tulevan riittävän ajoissa. Nämä esimerkit 

koskivat mm. työvuorolistoja ja tilauskantaa. 

 

Esimerkkien analysoiminen sen mukaan kuinka kullakin organisaatioasemalla asiasta 

ajatellaan antaa sen huomion, kuinka tärkeää viestinnässä on huomioida viestinnän sisällön 

ymmärrettävyys. Kun yli kolmannessa esimerkeistä asia nähtiin toisin eri 

organisaatiotasoilla on syytä pohtia niiden taustoja. Onko syynä kenties se, että jollain 

taholla ei ole tietoa asiasta? Siitä ei ole mahdollisesti keskusteltu tai sitä ei ole käsitelty 

riittävästi. Toisaalta esimerkit, joissa asioista oltiin samaa mieltä, liittyivät aina johonkin 

epäonnistuneeseen asiaan. Jos kaikilla tasoilla asia tiedostetaan, niin miksi se on yhä 

edelleen niin?  

 

Kullakin osastolla oli omia teemoja, jotka puhututtivat haastatteluissa eniten. Näistä 

voimakkaimmin nousi esille kaksi teemaa. Toinen koski kotimaan myynnissä 

asiakaskohtaisia tilastoja. Myyjät korostivat voimakkaasti asiakaskohtaisten tilastojen, 

myynnin ja katteen, tärkeyttä, mutta ne nähtiin vaikeasti tietojärjestelmästä saataviksi. 

Tämä todettiin myös esimiestasolla, joskin tilannetta ollaan ilmeisemmin kehittämässä 

koko ajan. Toisaalta yksi esimiehistä korosti, ettei pidä henkilökohtaista tilastointia 

tärkeänä, koska se aiheuttaa liikaa vertailua eikä tuota yhteishenkeä. Hänen mukaansa 

kaupan saaminen ei ole välttämättä yhden myyjän vaan useamman henkilön ansiota ja 

silloin olisi tärkeämpää kehua heitä kaikkia kuin vaan katsoa yhden myyntitilastoja. 

Toisaalta myyjät puhuivatkin enemmän asiakaskohtaisista tilastoista, joskin ne ovat usein 

kohdistettavissa yhteen myyjään.  

 

Keskustelua herätti myös tiimiorganisaatio niissä osissa organisaatiota, missä se on 

käytössä. Tiimimallin toimimattomuudesta oltiin pääasiassa samaa mieltä. Jakeluketju- ja 

talotehdasmyynnissä toivottiin tiimimallin kehittämistä ja tehtävänkuvien, erityisesti 

tiiminvetäjien roolin, selkeyttämistä. Kaarinan tuotannossa tiimimalli näkyi lähinnä vain 

palkkauksessa osassa tiimeistä. Siellä tiimitoiminnan kehittäminen on kuitenkin 

tutkimuksen tekemisen aikana jo alkanut. Tuotannossa vuorotyön merkitys tiedonkulun 

suhteen nousi erityisesti Alajärven tuotannossa esiin. Koska vuorot eivät mene päällekkäin, 

tulee osa seuraavaan vuoroon tulevista hieman aiemmin paikalle kuullakseen aiemman 

vuoron asiat. Osa tehtävistä on sellaisia, että ne vaativat tiedon vaihtamisen, osa ei. 

Esimiesten mukaan tietoa kulkee pääsääntöisesti riittävästi, mutta ihan kaikkea tarvittavaa 
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siinä ei ehdi aina vaihtamaan. Ideat osin päällekkäisistä vuoroista nähtiin kuitenkin ainakin 

kolmivuorotyössä mahdottomiksi.  

 

Huonosti menneistä esimerkeistä 14 liittyi osastojen väliseen tiedonkulkuun. Näistä puolet 

johtuivat siitä, että asiasta ei tullut ollenkaan tietoa, esimerkiksi tuotemuutoksesta ei ole 

tiedotettu. Kahdessa esimerkissä tieto tuli liian myöhään, jolloin esimerkiksi tuotannosta 

ilmoitetaan myyntiin samana päivänä kun tilauksen pitäisi lähteä asiakkaalle, että tuotanto 

on myöhässä. Kahdessa esimerkissä korostettiin pelisääntöongelmaa, jolloin mm. 

yhteisesti sovitusta toimintamallista poikettu. Lisäksi tuotiin esille ns. järjestelmäongelma, 

jolloin tuotanto olettaa, että myydään toimitusviikolle, kun taas myyjä luvannut tiettyyn 

kuormaan, mikä ei käy ilmi tuotannossa järjestelmästä. Tiedon tuleminen väärää kautta, 

jolloin esimies kuulee alaisiltaan mitä muilla osastoilla on meneillään, nähtiin harmillisena. 

 

Osastojen välisestä tiedonkulusta nousi kotimaan myynnissä esiin kohdetietoihin liittyvä 

viestintä. Myyjät korostivat ongelmia, jotka voivat nousta esiin, mikäli myyjät eri 

osastoilta toimivat eri asiakkaiden kautta samoilla työmailla. Tämän vuoksi enemmän 

keskustelua toivottiin samalla alueella toimivien myyjien kesken, jottei ns. rajan yli 

hyppimisiä tulisi. Toisaalta toisella osastolla ehdotettiin myös myynnin 

uudelleenorganisoimista, sillä nähtiin, että jako ei kaikilla toimipaikkakunnilla ole ollut 

toimiva. Esimiehistä yksi korosti asian tärkeyttä ja tarvetta löytää joku systemaattinen 

malli, jonka avulla toiminta olisi tehokkaampaa, jottei useita myyjiä olisi saman työmaan 

kimpussa. Toinen esimies näki kuitenkin, että keskusteltu tapaus on ennemminkin 

teoreettinen kuin todellisuudessa tapahtuva, minkä vuoksi asian hoitaminen ei ole tärkein 

prioriteetti tällä hetkellä. 

 

Epäonnistuneista esimerkeistä muodostettiin epäonnistuneen viestinnän esimerkkitarina, 

johon on otettu mukaan sellaisia asioita, jotka esiintyivät suuressa osassa esimerkkejä. 

Kyseessä ei ole tyypillinen kertomus vaan eräänlainen yhteenveto, jossa jotkut seikat on 

saatettu mainita useammissa esimerkeissä, jotkut vain yhdessä esimerkissä.  

 

Organisaation yhdelle toimipisteelle oli tulossa yhdelle osastolle uusi, tärkeä 
hanke. Hieman aiemmin kun hanketta pitäisi alkaa toteuttaa osaston yksi 
työntekijä kuuli asiasta toiselta työkaveriltaan, joka oli kuullut huhun 
hankkeesta organisaation ulkoisen sidosryhmän kautta. Samana päivänä kun 
hanketta pitäisi alkaa toteuttamaan, sai osaston henkilöstö tietoa asiasta 
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sähköpostitse esimieheltään. Viestissä ei kuitenkaan kerrottu tarkemmin 
hankkeesta, kuten miksi hanke aloitettiin, miten pitäisi toimia ja ketkä olivat 
siitä vastuussa. Kyseisestä päivästä suuri osa kului asian aiheuttamien 
ongelmatilanteiden selvittelyyn. Epävarmuus hankkeesta sai henkilöstön 
kiinnittämään huomiota muihin kuin työasioihin. Osaston henkilöstö ja 
hankkeen muut toimijat olivat fyysisesti eri paikoissa eivätkä kokoontuneet 
pohtimaan hanketta missään vaiheessa yhdessä. Henkilöstö toivoi, etteivät 
asiakkaat kysele paljon hankkeesta, koska he kokivat tietävänsä asiasta liian 
vähän. Kaikki olivat kuitenkin samaa mieltä, ettei asiasta ole kerrottu 
tarpeeksi, eikä kentän mielipiteitä kuunneltu, vaan asia saneltiin ylemmältä 
organisaatiotasolta. Samana päivänä kävi ilmi, että muilla osastoilla ei 
tiedetty hankkeesta mitään, vaikka se vaikutti muidenkin toimintaan. 
Motivaatio hankkeen toteuttamiseen oli huono, koska 
osallistumismahdollisuudet olivat huonot ja tämä oli omiaan heikentämään 
ilmapiiriä. Koska asiasta ei oltu tiedotettu tarpeeksi, ei henkilöstö tehnyt 
juurikaan mitään asian eteen vaan ennemminkin vastusti sitä. Yksi 
henkilöstöstä pyrki kyselemään asiasta omalla osastollaan, mutta koki, ettei 
saanut vastausta, eikä hän ollut oikein tietoinen, kuka on vastuussa 
hankkeesta ja tekee siihen liittyvät päätökset. Hanke eteni nihkeästi ja 
esimies pettyi asian etenemiseen, koska koki, että omalla osastolla ei oltu 
tarpeeksi aktiivisia ja etsitty itse tietoa sähköisistä kanavista, josta sitä olisi 
ollut saatavilla. Esimies antoi palautetta osastolleen tarkoituksenaan kehittää 
toimintaa niin, että ensi kerralla ei tehtäisi samaa virhettä. Henkilöstö 
kuitenkin koki, että tiettyihin yksilöihin kohdistuvasta negatiivisesta 
palautteesta tehtiin ikävällä tavalla julkinen. Henkilöstö koki, että heitä 
lannistetaan jatkuvilla muutoksilla eikä heidän näkemyksiään huomioida. 

 

Epäonnistuneen ja onnistuneen viestinnän esimerkkitarinat lähtevät samasta tilanteesta, 

mutta eri tekijät johtavat eri ääripäihin, täydelliseen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. 

Huomionarvoista on, että esimerkkitilanteet todellisuudessa ovat harvoin näin 

yksiselitteisiä ja onnistunutkin esimerkki saattaa sisältää joitain yleensä epäonnistumiseen 

liittyviä tekijöitä. Onnistumisen ja epäonnistumisen tyyppitarinat kuitenkin osoittavat 

oivallisesti kuinka samankaltaisesta lähtötilanteesta voidaan edetä täysin erilaisiin 

lopputilanteisiin.  

 

5.4.4 Kehityskohteet 

 

Koska tutkimus oli luonteeltaan käytännönläheinen ja tarkoituksena oli tuottaa esiin 

mahdolliset ongelmakohdat sisäisessä viestinnässä, on tärkeää tuottaa niihin kehitysideoita. 

Haastateltavia pyydettiin kertomaan erilaisia ideoita ja kehityskohteita, minkä lisäksi 

muukin osa henkilöstöstä toi näitä esille varsin oma-aloitteisesti haastatteluiden ja koko 

tutkimuksen tekemisen aikana. 
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Suurin osa kehitysideoista liittyi osastojen väliseen yhteistyöhön ja toimintaan. 

Taulukkoon 5.9 on koottu haastatteluissa esiin nousseet kaikenlaiseen viestintään ja 

tiedonkulkuun liittyvät kehitysideat, mutta erityisen huomionarvoisia niissä ovat toiveet 

kasvokkaisen vuorovaikutuksen lisääntymisestä, erityisesti juuri eri osastojen ja 

organisaatioasemien välillä. Kolmasosassa haastatteluista, pääasiassa esimiestasolla, 

nostettiin esille työnkierto keinona lisätä ymmärrystä organisaation eri toimintoja kohtaan. 

Työnkiertoa ehdotettiin toteutettavaksi tuotannossa osastojen välillä, Pohjanmaalla 

paikkakuntien välillä, myyntiosastojen välillä sekä myynnin ja tuotannon välillä. Yhdellä 

haastatelluista osastoista myynnistä tuotantoon tapahtuvaa työnkiertoa oli jo kokeiltu ja se 

nähtiin positiivisena asiana, jolle on mahdollisesti luvassa myös jatkoa. Konkreettisia 

hyötyjä oli mm. se, että kun näkee kasvokkain toisen, jonka kanssa on paljon puhelimitse 

tekemissä, madaltaa se jatkossa kynnystä yhteyden ottamiseen. Lisäksi konkreettisesti 

toisen osaston töiden tekeminen auttoi huomaamaan sen, että aiemmin kollitukset 

saattoivat olla liian raskaita kantaa, mikä osoitti kollien painon pienentämisen tarpeen. 

 
Kehitysidea Toteutus 
Työnkierto  Tuotantopaikkakunnan sisällä ja niiden väleillä, tiimin sisällä, 

myyntiosastojen välillä, tuotannon ja myynnin välillä, esimies 
tutustuu osaston henkilöstön tehtäviin 

Tutustumiskäynnit Esimerkiksi myyjä sellaiselle tuotannon linjalle, jota myy paljon 
Viestintäkanavien 
kehittäminen 

Tuotannossa ilmoitustaulujen päivittäminen ja ylläpito 
Sähköpostin järkeistäminen ja tarkempi kohdistaminen (kuka, 
kenelle) 
Rannilainfon kehittäminen: osastojen esittely kuvallisena, 
vastuualueet yms. Uutispaikka, johon kerättäisiin tietoa eri 
osastolla olevista ajankohtaisista asioista.  

Tulevaisuuden 
viestiminen 

Johdon jalkautuminen 
Mitä uusi Rautaruukki tarkoittaa 
Johtoryhmän selvät päätöksen saataville ja niiden viestiminen 
Tulevaisuuden pohtiminen esimiesten kesken 

Palaverikäytäntöjen 
kehittäminen 

Millainen palaverin sisältö? Keskustelevampi, ei vain taulukoita 
Tuotannon esimiehille tehdaspaikkakunnalla yhteinen palaveri 
Tiimipalaverit tiimiorganisaatiossa 
Myynnissä videonpalaverit tueksi, kun harvoin ollaan yhdessä 

Esimiesten 
näkyminen kentällä 

Fyysinen kierto osastolla 

Vapaa-ajan 
toiminnan 
kehittäminen 

Käytäisiin läpi, millaisia toiveita on, toteutetaan eniten haluttua 
Enemmän yhteishengenluontitilaisuuksia  

Taulukko 5.9 Kehitysideat ja -toiveet eniten esitetyssä järjestyksessä. 
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Kaikki eivät kuitenkaan nähneet työnkiertoa ratkaisevan tärkeänä. Koska yrityksessä on 

niin paljon erilaisia toimintoja, nähtiin tutustumiskäyntien tuovan enemmän 

kokonaisuuden hahmottamista. Tutustumiskäyntejä toivottiin enemmän juuri niille 

osastoille, jotka liittyvät oleellisesti tutustuvan osaston toimintaan. Lisäksi nähtiin, että 

työnkierron organisoiminen tuotannosta myyntiin voisi olla juuri ennemminkin 

tutustumiskäyntiluonteista, sillä varsinaisia myyntitöitä nähtiin vaikeaksi aloittaa heti 

ilman aiempaa kokemusta. Sen sijaan ainakin osassa tuotannon tehtävissä työnteon nopea 

aloittaminen koettiin mahdolliseksi heti lyhyen opastuksen jälkeen. 

 

Viestintäkanavia kehittävissä ideoissa toivottiin myös osastojen välisen tiedon jakamisen 

lisääntymistä, kuten intranetin sisällön kehittämistä.  Eri organisaatiotasojen näkymistä 

kentällä toivottiin mm. tuotannon puolella niin, että esimiehet ja ylin johto liikkuisivat 

osastoilla kertomassa tulevaisuuden linjauksista ja Rautaruukin muutoksesta. 

Vuorovaikutuksellisuutta korostettiin myös palaverikäytäntöihin liittyvissä toiveissa. 

Kahdella myyntiosastolla myyjät  nostivat esille sen, että kun myynti sijaitsee eri 

paikkakunnilla, voisi palavereja lisätä videoneuvotteluilla, joskaan konkreettista 

yhdessäoloa ei haluttu vähentää. Vapaa-ajantoimintaan liittyi toiveita, joiden mukaan 

ihmisten kiinnostuksia kartoitettaisiin ja toteutettaisiin eniten haluttuja. Toisaalta myös 

yhteishenkeä nostattavat tilaisuudet nähtiin tärkeiksi, vaikkakin tunnustettiin, että näitä 

järjestettäessä on osallistujia joskus vaikea löytää. Osaamisen ja hiljaisen tiedon 

jakamiseen kiinnitti muutama esimies huomiota. 

 

Haastatteluissa esitettiin lukuisia muitakin yksittäisiä kehitysideoita ja toiveita, osa näistä 

on konkreettisempia ja osa abstraktimpia. Näitä olivat mm. ylemmän johdon "työnkierto" 

osastonsa henkilöstön tehtävissä. Jakeluketju- ja talotehdasmyynnin puolella toivottiin 

yhteistyötä markkinoinnin kanssa yhteisten markkinointikampanjoiden toteuttamiseksi, 

tiimitoiminnan kehittämistä sekä myynnin uudelleenorganisoimista.  Ns. toiveisiin 

lukeutuvat mm. toiveet keskusteluyhteyksien kehittämiseksi kohdetiedoista kotimaan 

myynnin välille, vastuunottoa eri ketjun toimintavaiheissa sekä yleistä 

pelisääntökeskustelua osastojen välille. Kyselylomakkeessa muutama vastaaja toivoi myös 

tuotantoon sähköpostia.  
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6 Johtopäätökset  
 

Tässä luvussa kootaan yhteen keskeiset asiat tästä tutkimustyöstä. Ensinnäkin pohditaan 

tutkimuksen tarkoituksen ja toteutuksen onnistumista. Seuraavaksi keskeisimpien 

tutkimustuloksien pohjalta tehdään johtopäätökset ja tuodaan esille niihin liittyvät 

käytännön toimintaehdotukset. Lopuksi ideoidaan jatkotutkimusaiheita.  

 

6.1 Tutkimuksen tarkoitus ja toteutus 

 

Tutkimuksen käytännönläheisenä lähtökohtana oli perehtyä kohdeyrityksessä, Rannilassa, 

sisäiseen viestintään liitettyihin merkityksiin ja arvostuksiin sekä tätä kautta tuoda esiin 

mahdollisia huomion arvoisia asioita ja kehitysehdotuksia. Pääkysymyksenä oli tutkia 

millaisia merkityksiä ja arvostuksia henkilöstö antaa sisäiselle viestinnälle. Tämän lisäksi 

kysyttiin, eroavatko merkitykset ja arvostukset eri organisaatioryhmissä ja mitkä tekijät 

tuottavat sisäisen viestinnän myönteisiä ja kielteisiä merkityksiä. Tutkimusmenetelminä 

käytettiin perehdyttämismateriaalin lisäksi kvantitatiivista (työntekijöiden ja esimiesten 

kyselylomakkeet) sekä kvalitatiivista (teemahaastattelut) aineistoa kuudella tutkittavalla 

osastolla, jotka edustivat Rannilan myynti- ja tuotanto-organisaatiota. 

 

Viestintä ymmärrettiin tässä tutkimuksessa organisaatiokulttuurin osaksi ja teoreettiseen 

viitekehykseen sovellettiin Tukiaisen (1999) yhteisöviestinnän agendamallia. 

Viestintäkulttuurin nähtiin koostuvan viestintäjärjestelmästä ja –ilmapiiristä sekä 

ilmenevän dimensionaalisesti, ulottuvuuksina, joita on neljä: viestintäjärjestelmän käyttö, 

esimiesviestintä ja organisaation toimintatavat, horisontaalinen keskinäisviestintä sekä 

viestintäprosessin toimivuus. Näihin liittyvien merkityksien analyysissä keskeistä sijaa 

näyttelivät teemahaastatteluissa tuotetut viestinnän esimerkkitilanteet sekä kaksi 

kysymystä, joissa tiedusteltiin mikä on hyvää ja mikä huonoa yrityksen viestinnässä. 

Vaikka aineistonkeruumenetelmä ei ollut sama kuin millä Tukiainen on mallinsa 

rakentanut, näytti sen soveltaminen kehikkona ilmiön tutkimiseen onnistuneelta, sillä 

teemahaastatteluiden sisällöt toivat esiin Tukiaisen viestintäulottuvuuksiin liittyviä 

merkityksiä ja arvostuksia. Tämä osoitti Tukiaisen mallin onnistumista, vaikkakin se oli 

rakennettu yhden organisaation avovastausten perusteella. 
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Tässäkin tapaustutkimuksessa tavoiteltiin kokonaisvaltaista, rikasta ja edustavaa 

ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä monipuolisen aineistonkeruu- ja analyysitavan avulla. 

Triangulaation käyttämisessä on etunsa ja haittansa. Tässä tutkimuksessa haittana voi pitää 

sen työläyttä sekä haasteellisuutta aloittelevalle tutkijalle. Toisaalta sen avulla sai 

parempaa ja rikkaampaa tietoa, kuin mitä yhden menetelmän tutkimustavalla olisi tullut. 

Tutkimusvalinnat osoittautuivat oikeiksi tutkittavan ilmiön tutkimiseen samoin kuin 

tutkimusprosessin kulku kyselyistä haastatteluihin oli onnistunut. Kvantitatiivisen aineiston 

pohjalta sai faktapohjaista taustatietoa, josta oli helppo haastatteluissa keskustella ja 

syventää tietoa. Pelkkä kyselylomake ei olisi tuottanut riittävää tietoa sisäisen viestinnän 

tilanteesta, koska silloin olisi jäänyt välittymättä viestinnän vuorovaikutuksellinen puoli. 

Lisäksi osallistuva havainnointi ja osastoihin tutustuminen auttoi sitomaan saatua tietoa sen 

kontekstiin. Osastojen lukumäärä, kuusi, oli riittävä saadakseen Rannilassa yleistettävää 

tietoa, jopa niin, että aivan viimeisissä esimieshaastatteluissa huomasi saturaatiopisteen 

tulleen täyteen, eli juurikaan uutta asiaa ei enää tullut esiin. Erot osastojen keskuudessa eri 

viestinnän ilmiöissä osoittivat kuitenkin, että kuuden osaston tutkiminen kokonaisuuden 

hahmottamiseksi oli perusteltua. 

 

Meneillään olevan Rautaruukin muutoksen voi olettaa vaikuttaneen tutkimustuloksiin 

organisaatiossa lisääntyneen epävarmuuden vuoksi. Lisäksi on hyvä huomioida se 

mahdollisuus, että haastateltavat eivät ole välttämättä tuoneet kaikkia asioita esille 

tunnistettavuuden pelossa. Osa vastauksista on saatettu antaa sen perusteella, mikä on 

sosiaalisesti hyväksyttävää eikä niin, kuinka tilanne todellisuudessa on. Lisäksi tutkijan voi 

tulkita erilaisia ilmiöitä väärin, jonka mahdollisuutta on pyritty pienentämään huolellisella 

organisaatioon perehtymisellä ja monipuolisella aineistolla. Myös kyselyn vastaajat ja 

haastateltavat ovat voineet ymmärtää asioita toisin kuin tutkija on tarkoittanut. 

Kokonaisuutena aineiston luotettavuus on kuitenkin hyvä ja sen tietoja on mahdollista 

yleistää niin Rannilan kuin Rautaruukin kontekstissa. Koska tutkimustulokset 

noudattelevat osin muiden tutkimustulosten linjoja, voi olettaa, että tulokset kuvaavat 

laajemminkin suomalaisia terästeollisuuden yrityksiä. 

 



 110

6.2 Tulosten pohdintaa 

 

Tutkimuksessa tuotiin esiin Rannilan sisäiseen viestintään liitetyt merkitykset ja 

arvostukset sekä niissä ilmenevät erot eri organisaatioryhmissä. Tutkimuksessa löydettiin 

myös ne tekijät, jotka tuottavat sisäisen viestinnän myönteisiä ja kielteisiä arvostuksia. 

Tutkimustulokset ovat samansuuntaisia kuin muissakin tutkimuksissa on tuotu esiin. 

Kokonaisuutena voikin sanoa, että Rannilan sisäiseen viestintään liitetyt merkitykset ovat 

moninaisia, ne tukevat ajoittain toisiaan ja ovat osittain ristiriidassa keskenään. Ne eroavat 

toisistaan ajoittain myynti–tuotanto –jaottelulla ja joissain asioissa myös 

organisaatioaseman mukaan.  

 

Kokonaisuutena Rannilan viestintäprosessia ei pidetty kovinkaan toimivana. Sisäisen 

viestinnän tarkoitus ei ollut täysin toteutunut: viestintäjärjestelmä ei ollut kaikilta osin 

toimiva, organisaation olemassa olon kannalta tärkeää tietoa ei käsitelty riittävästi ja 

toisaalta vuorovaikutussuhteiden toimivuudessa ilmeni puutteita osastojen välillä. Tämä 

osoittaa sisäisen viestinnän olevan kokonaisuutena koordinoimatonta. Rannilassa ei ole 

selvästikään ollut mitään selkeästi määriteltävää viestintästrategiaa, vaikkakin erilaisia 

käytäntöjä oli muodostunut. Tässä tullaan viime kädessä yritysjohdon ja omistajien 

arvomaailmaan. Tulokset viittaavat jo Aulan (1999) esittämään kritiikkiin: yhä edelleenkin 

viestintää pidetään vaihdantana tai tekniikkana, jonka kehittämisen ajatellaan olevan 

yksinkertaista. Tämä osoitti itsessään tärkeyden tämän tutkimuksen tekemiselle: oli 

tarpeellista tuottaa viestintäkulttuuriin liitettyjä merkityksiä ja arvostuksia esille, jotta 

tiedettäisiin sisäisen viestinnän tilanne ja voitaisiin lähteä kehittämään sitä. 

 

Rannilan viestinnästä löytyy elementtejä kaikista kolmesta Juholinin (1999) 

määrittelemistä organisaatioviestinnän suunnasta. Viestinnän tehtävää ei ole juurikaan 

määritelty eikä sen merkitystä tiedostettu, mutta kuitenkin organisaation rakenne on 

hierarkkinen ja tieto kulkee pitkälti sen mukaisesti. Toisaalta dialogisuuteen on ainakin 

joltain osin pyritty ja aineistossa nousi esiin myös paljon vastuullisuutta ja sitoutumista 

organisaation asioiden kehittämiseen. Rannilan sisäinen viestintä omaa kuitenkin eniten 

elementtejä hallitsemattomasta suunnasta, koska se jää pitkälti kunkin yksikön henkilöstön 

ja siellä toimivien esimiesten vastuulle. Tässä on kuitenkin paljon myönteisiäkin asioita, 

sillä viestejä kuitenkin liikkui, ajoittain myös varsin onnistuneesti. Aulan (1999) 
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dynaamisen organisaatioviestinnän teoriassa luodaan yhteyksiä kaaosteorian, organisaation 

ja organisaation viestinnän välille. Oleellista teoriassa on se, että viestintään kuuluu ennalta 

arvaamattomia muutoksia. Aula pyrkiikin nostamaan esiin kaaoksesta aiheutuvien 

monipuolisten rakenteiden hyviä puolia esiin; kaaos voi osoittautua organisaatiota 

uudistavaksi voimaksi, jolla on pyritty estämään liiallista byrokratiaa. Toisaalta 

fuusioitumisen ja organisaation kasvun myötä suunta on luultavammin kohti 

johtajakeskeistä viestintää, vaikkakin vuorovaikutteisuutta tullaan varmasti hakemaan 

jatkossa. Tämä antaa viitteitä laajemminkin koko organisaatiokulttuurista. Mekanistinen 

yrityskulttuuri ilmeni erityisesti muutoksessa: viestintä oli virallista ja useimmiten 

kirjallista. Viestintä nähtiin lineaarisena prosessina, jossa joku lähettää sanoman toiselle. 

Toisaalta merkkejä oli myös humanistisesta otteesta, jonka mukaisesti epämuodollista 

viestintäilmastoa pyritään tukemaan erilaisilla käytännöillä. 

 

Rannilassa ilmeni kuitenkin paljon myönteisiä asioista viestinnästä. Vahvuudet liittyivät 

sähköisiin välineisiin, hyviin henkilösuhteisiin ja avoimeen ilmapiiriin. Tiedon nähtiin 

myös kulkevan tarvittaessa nopeasti ja toisaalta osastot ovat sen verran pieniä, että 

viestintä voidaan tarvittaessa jollain osastoilla hoitaa kasvokkainkin. Tämä osoitti 

Tukiaisen (1999) huomion tavoin, että viestintäkulttuurissa merkittävintä osaa näyttelee 

viestintäilmapiiri eikä niinkään itse viestintäjärjestelmä. Myönteisenä voi myös pitää 

viestintätyytyväisyyden erojen tasoittumista eri organisaatioryhmien välillä. Yleensä ottaen 

kuitenkin korkeampi organisaatioasema näytti lisäävän tyytyväisyyttä tiedonkulkuun. 

Tähän ristiriitaisen tuloksen aiheutti myynnin henkilöstö, koska he kyselyn arvioissa 

kuvasivat esimiesten ja alaisten välisiä viestinnällisiä suhteita myönteisemmin kuin 

esimiehet. Kysyä voikin, ovatko esimiehet kriittisempiä kuin henkilöstö? Kuitenkin 

tuotannon työntekijät arvioivat tätä kriittisemmin kuin esimiehet. Heikkouksiksi 

viestinnässä nähtiin oleellisin tiedon viestimättä jääminen ja huhumyllyt. Lisäksi esimiehet 

korostivat alaistensa ajoittaista oma-aloitteisuuden puutetta.  

 

Viestintätilanteet saivat myönteisiä merkityksiä tehokkaan organisoitumisen, 

vaikutusmahdollisuuksien antamisen, ennakoivan, suunnitelmallisen ja nopean viestinnän 

sekä epävirallisien, yhteistyötä lisäävien käytäntöjen myötä. Kielteisiin arvostuksiin 

johtivat näiden vastakohdat: liian myöhäinen tai vähäinen tiedotus, tehoton 

organisoituminen, vaikutusmahdollisuuksien puute, väärä viestintäkanava, yksilöistä 

johtuvat epäonnistumistekijät, väärinymmärrykset sekä pelisääntöjen rikkominen. 
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Esimerkkitilanteiden analysointi toi esiin väärinymmärryksiä, joita vuorovaikutuksessa on. 

Viestinnän ymmärrettävyys ja sosiologien ja sosiaalipoliitikkojen, mm. Rifkinin käsite 

kolmas tie nousee esiin, millä tarkoitetaan kaikkien osapuolien vastuuta viestinnän 

tapahtumisesta ja onnistumisesta (ks. Juholin 1999, 56-57). Selittämättä jää, miksei 

väärinymmärryksissä ja epäselvyyksissä tartuta asioihin. Johtuuko se organisaation 

toimintatavoista, henkilösuhteista vai mistä? Kuinka organisaatioissa olisi mahdollista 

lisätä vastuunottoa? 

 

Viestintäjärjestelmän ulottuvuudella merkitykset erosivat tuotannon ja myynnin 

henkilöstöllä lähinnä viestinnän kanavien suhteen. Rannilan viestintäkanavista tärkeimpiä 

olivat kasvokkaiset (esimiesviestintä ja työtoverit) sekä sähköiset kanavat. Tuotannossa 

sähköisiä kanavia tärkeimpiä olivat ilmoitustaulut. Puutteita viestinnässä ilmeni juuri 

esimiesviestinnän kohdalla. Aineistossa korostui toive siitä, että esimiehet näkyisivät ja 

olisivat mukana oman osastonsa toiminnassa. Palaute nähtiin kaikkialla tärkeäksi, mutta 

puutteet liittyivät henkilökohtaiseen ja myönteiseen palautteeseen. Tästäkin huolimatta 

esimiehen viestintä ja organisaation toimintatapojen ulottuvuuden tarkastelu toi esiin sen, 

että esimiehen ja itsen välistä tiedonkulkua arvioitiin varsin myönteisesti annetuilla 

adjektiiveilla. 

 

Tärkeimpinä viestinnän tietosisältöinä pidettiin omaan työhön ja osastoon eli lähiasioihin 

liittyviä asioita, tulevaisuuden linjauksia sekä palautetta työstä. Puutteita tiedonkulun 

suhteen nähtiin kuitenkin olevan erityisesti näistä kahdessa jälkimmäisessä. Erityisesti 

tutkimuksen aikana meneillään olevan organisaatiomuutoksen viestintään oltiin 

tyytymättömiä. Koettiin, ettei tietoa muutoksen tarkoituksesta ja käytännön merkityksestä 

ollut tullut tarpeeksi, mikä oli omiaan aiheuttamaan epävarmuutta. Muutosviestintä oli 

reaktiivista: kommentoitiin jo tapahtuneita asioita pääasiassa kirjallisesti yrityksen 

sisäisillä tiedotteilla intranetissä. Smythen (1997) ja monen muun tutkijan korostama 

osallistumismahdollisuus ja asioiden selventäminen ei ainakaan muutoksen alkuvaiheessa 

toteutunut Rannilan tasolla. Tulos on osittain ristiriidassa sen kanssa, että ainakin Rannilan 

johdon mukaan tärkeintä on viestiä tulevaisuuden asioista, mutta kuitenkin juuri 

tulevaisuuden asioiden suhteen on havaittavissa tietovajetta. Tämä selvittää mm. sitä, miksi 

jotkut esimiehet pyrkivät vähättelemään koettuja tietovajeita. Esimiehet kokivat siis 

viestivänsä juuri niistä asioista kuin toivotaan viestittävän, mutta viestintään liitetyt 

merkitykset eivät vastanneet lähettäjän toivomaa tapaa. On syytä kysyä, johtuuko tämä 
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erilaisista kielistä, mitä organisaatiossa puhutaan. Bechkyhän (2003) havaitsi, etteivät eri 

organisaatioasemissa toimineet puhuneet samaa kieltä, jolloin yhteistyö oli karikkoista. 

Tämä antaa syyn olettaa, ettei eri organisaatioasemissa Rannilassa puhuta samoilla 

käsitteillä samoista asioista. Kyse ei siis ole siitä, mitä viestitään, vaan miten. Bechkyn 

tulokset viittaavat siihen, että kasvokkaisuus viestinnässä ja konkreettisuus ovat tärkeitä, 

joskin hän  huomioi myös sen, että kaikissa tilanteissa aineelliset kohteet eivät ole 

auttamassa yhteisymmärryksen saavuttamiseksi. Kuinka tulevaisuuden suunnitelmia ja 

päätöksiä voitaisiin viestiä eri osapuolien ymmärrystä lisäten? Bechky havaitsi ns. 

välittäjien merkityksen. Tässä valossa kirjallinen viestintä ei tunnu kovinkaan lupaavalta 

keinolta, vaan organisaation keskitason esimiehet nousevat esiin välittäjän ja tulkin 

roolissa. Vuorovaikutuksen ymmärrettävyys nousee tässäkin keskeiseen asemaan.  

 

Sähköisten kanavien runsaus ja tiedonmäärä tuo esiin Kosken (1998) kriittisen näkökannan 

tietoyhteiskunnan tiedon ylitarjontaan. Hän puhuu infoähkystä, jolla hän tarkoittaa 

liiallisen tiedontarjonnan aiheuttamaa uupumus- ja stressitilaa. Myös Rannilassa oli 

havaittavissa, että tietoa on tarjolla toisaalta liian vähän ja toisaalta liian paljon. Vaikka 

tietoa on tarjolla, siitä ei osata tai ehditä poimia oleellista, se voi olla vaikeasti 

ymmärrettävää tai se voi olla laadultaan käyttökelvotonta. Toisaalta voidaan nähdä niinkin, 

ettei tietoa saada niistä asioista, joista sitä haluttaisiin. Viestinnässä on siis olemassa 

tarjonnan ja kysynnän suhteen ristiriita.  Myös tämä tutkimus Smythen (1997) tavoin 

osoitti, ettei sisäisen viestinnän tehtäviä tulisi enää arvioida viestinnän välineiden tai 

viestintäjärjestelmän toimivuuden kannalta vaan haasteena on kiinnittää esimiesten huomio 

informaatiosaasteen vähentämiseen ja ihmisten ymmärtämyksen lisäämiseen. 

 

Tietovajeissa päädytään myös aina viestinnän eettiseen dilemmaan: mikä on henkilöstön 

oikeus saada tietää ja mikä on organisaation oikeus olla kertomatta (Nordenstreng ja 

Lehtonen 1998, 267). Onko kaikki tulevaisuuden suunnitelmat oikeasti tarpeellista tietoa 

henkilöstölle, muuten kuin perussuuntaviivojen tasolla? Selkeät suuntaviivat kuitenkin 

vahvistavat henkilön uskoa myös työpaikan säilymisestä. Esimiehet kertoivat, että näissä 

asioissa on arvokasta olla joskus hiljaa, eikä tuottaa sitä epävarmuutta organisaatioon, mitä 

joku tieto, mahdollisesti keskeneräinen suunnitelma, saattaisi aiheuttaa. Tämä tuo esiin taas 

tasapainoilun turvallisuuden ja epävarmuuden sietämisen välillä. Myöskään työntekijät 

eivät kerro kaikkia asioita esimiehille tai työtovereilleen. Tulos viittaa Ketolan ym. (2002) 

esiintuomaan näkökulmaan vaikenemisen, kätkemisen tai muun kommunikaation 
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puuttumisen voivan olla ajoittain arvokasta ja merkityksellistä. Näille huomioille pohjaa on 

luonut Bateson, joka on tutkinut nonkommunikaation erityisesti myönteisiä ja rakentavia 

funktioita, mutta pohti myös sen kielteisinä pidettäviä ulottuvuuksia. Oleellista ei ole 

kiinnittää huomiota kommunikaation tapahtumattomuuteen, vaan sellaisiin asiayhteyksiin, 

joissa kommunikaatio olennaisesti muuttaisi asioita ja olisi tästä syystä epäsuotavaa. (Ks. 

Ketola ym. 2000, 7-12.) 

 

Tietovajeet tuovat esiin myös viime aikoina liiketalouden kirjallisuudessa voimakkaasti 

esiintuodun käsitteen hiljaisesta tiedosta, jolla tarkoitetaan ihmisten mielissä olevaa tietoa, 

joka on pitkälti kokemuksellista, vaikeaa luetteloida, lyhytaikaista ja ohimenevää. Tämä ja 

eksplisiittinen, kirjoissa ja tietokannoissa oleva tieto, ovat kummatkin tärkeitä tiedon 

muotoja. Hiljaista tietoa on kritisoitu mm. sillä, ettei se ole pätevää tietoa. Tätä vastaan on 

perusteltu hiljaisen tiedon tärkeyttä oppimisen kannalta: oppiminen tapahtuu hiljaisen ja 

eksplisiittisen tiedon leikkauspisteessä. Kuten myös Szulanski käytäntöjen 

siirtovaikeuksissa huomasi, ihminen ei aina välttämättä miellä omaavansa jotain tärkeää 

tietoa. Toisaalta ei tiedetä, että jollain voi olla joku merkityksellinen tieto. (Ks. O’Dell ja 

Grayson 1998, 3-4, 17.)  Tieto säilyy siis hiljaisena tietona, mikä saattaa olla aiheuttamassa 

tietovajeita. 

 

Viestintäjärjestelmän käyttö –ulottuvuuden tarkastelu osoitti myönteisen kehityksen 

sisäisestä viestinnästä. Tuotannon työntekijät olivat tyytyväisempiä tiedonkulkuun kuin 

neljä vuotta sitten ja kanava- ja tietovajeet pienentyivät. Näin ollen erot myynnin ja 

tuotannon välillä ovat pienentyneet. Mielenkiintoista onkin kysyä, kuinka tämä on saatu 

aikaan ja kuinka kehitystä voitaisiin jatkaa. Aineisto antaa syyn olettaa, että tuotannossa 

sisäiseen viestintään on kiinnitetty viime vuosina enemmän huomiota kuin aiemmin. 

Toisaalta se ei kuitenkaan kerro, miksi myynnin henkilöstön tiedontarve oli lisääntynyt 

aiemmasta tilanteesta. 

 

Kysymyksiä herättää kuitenkin se, että tutkimustulokset kanava- ja tietovajeiden osalta 

ovat yhä edelleenkin samansuuntaisia kuin OCD tutkimuksissa. Kuinka tilanne pysyy 

vuosia samana, vaikka tutkimustuloksissa tämä on osoitettu jo aikaa sitten? Tarkoittaako se 

sitä, ettei viestinnän merkitystä edelleenkään huomioida? Vai onko viestinnässä keskitytty 

muihin asioihin kuin viestintäjärjestelmän toimivuuteen? Tuloksien mukaan 

viestintätyytyväisyys ei kuitenkaan ole kovinkaan suuri. 
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Esimiesviestinnän ja organisaation toimintatapojen ulottuvuus näkyi pitkälti jo 

viestintäjärjestelmän käytön ulottuvuudella. Salmisen (2001, 39) pohdinnat informaation 

saannin demokratisoitumisesta nousivat esiin myös tässä työssä. Lähtökohtaisesti 

toimihenkilöt ovat paremmassa asemassa suhteessa tiedonkulun kanaviin kuin tuotannon 

työntekijät. Tässä tutkimuksessa ei tuotu esiin suoranaisesti esimiesviestintään liittyvää 

vallan aspektia, joskin viitteitä tästä nousi ajoittain esiin. Salminen (2001) on myös 

pyrkinyt tuomaan esiin erilaisia viestintätarpeita ja päätöksentekotapoja, joiden huomiointi 

viestinnässä Rannilassa oli selvästi yksittäisen esimiehen vastuulla. Tässäkin 

tutkimuksessa esimiesviestinnän kehityskohteet olivat samoja kuin mistä myös muut 

tutkimukset ovat antaneet viitteitä: ymmärrettävässä viestinnässä, palautteenannossa sekä 

ajanannossa ja myönteisessä keskustelussa. Tämä tuo esiin 1900-luvun lopussa puhutun 

ihmissuhdejohtamisen, jossa kannustetaan vuorovaikutukseen, koska tiedetään ihmisten 

osallistumismahdollisuuksien myötä tulevasta työmotivaatiosta. Klassiseen teoriaan 

verrattuna ero on suuri. Kun aiemmin johtajat jakoivat pieninä siruina tietoa 

henkilöstölleen, ihmissuhdejohtajat pyrkivät myös luomaan ymmärtämystä siihen, mistä on 

kyse ja kannustavat ajatustenvaihtoon. (Juholin 1999, 49-50.) 

 

Henkilöstö koki suurimman kehitystarpeen kohdistuvan osastojen väliseen, 

horisontaaliseen viestintään, jonka parantamiseen liittyviä kehitysehdotuksiakin tehtiin. 

Rannilassa viestintäilmapiiri vaihtelee osastoittain, mutta sitä pidetään kokonaisuutena 

vähintään kohtuullisena. Myynnin henkilöstö on ilmapiirin suhteen tyytyväisempi kuin 

tuotannon henkilöstö. Kuitenkin kysyttäessä vahvuuksia Rannilan viestinnästä, niin ne 

liittyivät juuri hyvään henkeen ja ihmissuhteisiin. 

 

Ryhmäkuulumisien analyysillä on huomattavissa, että työtekijät mieltävät kuuluvansa 

voimakkaasti ensin omaan osastoonsa ja sitten Rannilaan. Tätä voimakasta suuntautumista 

oman osaston toimintaan on havaittavissa myös siinä, että tyytymättömyys tiedonkulussa 

kohdistui juuri osastojen väliseen viestintään. Myös esimiehet, ylimmälläkin tasolla 

mielsivät näkökulmakseen Rannilan, eikä silloista emoyhtiötä Rautaruukkia. Tämä tarjoaa 

mielenkiintoisen huomion yrityksen fuusioitumistilanteessa. Kuinka jatkossa mielletään 

kuuluvuus kooltaan moninkertaiseen Rautaruukkiin entisen Rannilan sijasta? 

Ristiriitaisuus Rannila-näkökulman kanssa ilmenee kuitenkin siinä, että omasta 

toimenkuvasta ollaan tietoisia, mutta ei sen perustasta, eli Rannilan visiosta, missiosta ja 
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arvoista. Miten voidaan mieltää näkökulmaksi yrityksen näkökulma, jos ei edes tiedetä sen 

peruslähtökohdista? Eikö tämän pitäisi olla jokaisen toimenkuvan pohja ja perusta? 

Toisaalta tieto Rautaruukin toimitusjohtajan vaihtumisesta ja tämän jälkeen alkanut 

muutosvaihe on todennäköisesti tuottanut tätä epätietoisuutta yrityksen linjasta.   

 

Epävirallisen kanssakäymisen merkitys korostui aineistossa hyvinkin paljon. Työkavereilta 

haluttiin paljon tietoa ja esimerkeissä korostuivat myönteisinä erilaiset epäviralliset 

palaverikäytännöt, kuten kahvitauot. Toisaalta kuitenkin huhuja ja tiedonkulun väärää 

kanavaa pidettiin erityisen huonona asiana. Olennaisinta näyttäisikin olevan viestittävän 

asian kohdentaminen sille asialle sopivalla kanavalla. Tämä tutkimus kertoo vain 

välillisesti siitä, mitä kautta kukin tieto olisi paras/järkevin viestiä. Tämä osoittaa sen, 

kuinka vaikeaa on tasapainoilu ns. virallisen ja epävirallisten viestinnän areenoiden välillä. 

Tämä vaatiikin jälleen kerran esimiehiltä ja johdolta mietintää: mitkä asiat pitäisi viestiä ja 

miten? Kuka on vastuussa viestinnästä? 

 

Organisaatio jaetaan juuri hallittavuuden takia pienempiin osiin, mutta tämä jako on usein 

sellainen, että se synnyttää sosiaalista identiteettiä, eli kunkin osaston, yksikön, ryhmän 

jäsenten sosiaalistumista omaan ryhmäänsä. Onhan tutkimuksissa osoitettu, että jopa täysin 

kuvitteelliset ryhmäjaot synnyttävät sisä- ja ulkoryhmäasenteita. Toisaalta 

ryhmäjäsenyyden on nähty vaikuttavan myönteisesti ryhmän tulokseen. (Ks. Helkama ym. 

1999, 307-314.) Kysymys kuuluukin, kuinka ryhmät saadaan toimimaan yhdessä. Mikäli 

organisaatio on varsin byrokraattinen ja selkeästi osastoihin jaettu, kuinka sen kulttuuria 

voidaan muuttaa enemmän yhteistyötä korostavaksi? Onko tämä kuitenkin yksilölähtöistä, 

vai onko mahdollista saada henkilöstö johdon esimerkin ja motivoinnin kautta 

laajemminkin osallistumaan ja olemaan yhteyksissä toisiinsa? Contu ja Willmott (2003) 

epäilivät erilaisten osallistumiseen pyrkivien käytäntöjen, kuten tiimien, muodostavan vain 

uusia kontrolloituja toimintamuotoja, jotka on naamioitu oppimisen nimissä. Osastojen 

välinen viestintä toikin merkittäviä kielteisiä arvostuksia esiin tutkimuksessa, joten se 

herättää tarpeen paneutua osastojen väliseen viestintään. Toisaalta kuitenkin vertikaalisen 

viestinnän on osoitettu sitouttavan paremmin kuin horisontaalisen viestinnän (Postmes ym. 

2001). Vaikka olennaista onkin niiden osastojen yhteistyö, jotka tarvitsevat sitä työn 

suorittamiseksi, unohdetaan usein hyötyperiaatteen varjoon ihmisen sosiaalinen puoli, joka 

on kiinnostunut ympäristöstään. 
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Tutkimus osoitti myös sen, että viestinnän tutkiminen tuo ilmi asioita laajemminkin 

kulttuurista kuin viestinnästä. Onkin syytä kysyä, mistä viestinnän ongelmakohdissa 

pohjimmiltaan on kysymys. Voisiko ongelmilla olla syvällisempi tausta, kuten työn ja 

toisten arvostus  sekä ihmiskuva yleensä?  

 

Organisaatioissa tehtäviin tutkimuksiin tulee määritellä ennalta, mihin tutkimustuloksia 

käytetään. Yritys tilasi loppukeväästä 2003 lopputyötutkimuksen toimintansa 

kehittämiseen, mutta tutkimuksen tekemisen aikana yritys, aiotun kehittämisen kohde, 

mullistuikin täysin, koska yrityksessä lähdettiin suuntaamaan kohti yhtä yhtiötä aiemman 

emoyhtiön kanssa. Tämä tarkoitti henkilöstövaihdoksia,  organisaatiomallin uudistumista 

ja toimintatapojen yhdistämistä. Tämä kuvaa hyvin sitä, että organisaatiota ei aina kehitetä 

pitkällä tähtäimellä. Kyseessä voikin sanoa olevan tapaustutkimus laajemmasta asiasta: 

rajuista ja nopeista muutoksista yritysmaailmassa!  

 

6.3 Käytännön kehitysehdotukset 

 

Sisäisen viestinnän kehittämisessä on hyvä edetä lähtien tilanteen selventämisestä 

kehitystoimien suunnitteluun, esimerkiksi näitä tutkimustuloksia hyödyntäen. Viestinnän 

toteuttamisessa on huomioitava soviteteorian sisäisiä puitetekijöitä, joita ovat tässä 

kohdeorganisaatiossa mm. organisaatiorakenne, yrityksen historia, henkilöstön 

miesvaltaisuus, tekninen koulutustausta, teollisuustyöntekijöiden suuri määrä, 

teräsrakentamisen toimiala ja tuotteet sekä maantieteellinen sijainti (hajanaisuus 

toimipisteiden sijainneissa, minkä lisäksi painotuksena Pohjoismaat ja Baltia). 

 

Viestintää voidaan kehittää organisaation rakenteen, järjestelmien ja toimintatapojen 

muutoksella sekä fyysisillä tilajärjestelyillä. Tässä tapauksessa oleellista on keskittyä 

toimintatapoihin: ylimmän johdon on viestittävä keskijohdolle, joka viestii eteenpäin ja 

toisaalta on delegoitava uskottavasti valtaa ja viestintävastuuta. Yrityksen johdon on 

ymmärrettävä viestinnän merkitys toiminnalle ja otettava se vakavasti, jotta kehittäminen 

todellisuudessa onnistuu ja erilaisten viestintäkulttuurin myönteisten merkitysten 

vahvistaminen onnistuisi. Sisäinen viestintä kaipaa koordinointia, viestinnän ammattilaista, 

joka yhdessä yritysjohdon kanssa muodostaisi viestinnän tavoitteet, tukisi ja lisäisi 

esimiesten valmiuksia viestintään sekä kehittäisi kokonaisuutena erilaisia viestintäkanavia 
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sekä toteuttaisi seurantaa. Tukiaisen (2000) kriittinen näkemys sisäisen ja ulkoisen 

viestinnän erottelun turhuuteen tähtää siihen, ettei viestintä olisi toisaalta liian sisäänpäin 

suuntautunutta tai toisaalta liiallisen ulkoisen viestinnän painotuksella epäuskottavaa. 

Tämä herättää näkemyksen siitä, että viestintää tulisi todellakin integroida 

voimakkaammin yhteen myös muihin sidosryhmiin tapahtuvan verkostoitumisen ja 

viestinnän kanssa. Onkin syytä pohtia, olisiko viestinnän järjestämisessä lähtökohtaisesti 

järkevää yhdistää viestinnän ammattilaisten areenat, eikä perinteisesti eritellä sisäisen 

viestinnän ja ulkoisen viestinnän tekijöitä.  

 

Viestien oikeanlaista kohdentamista voisi auttaa Salmisen (2000, 191) 

viestintäinventaariolla, jossa yrityksen formaalin organisaation välittämät viestit pyritään 

tunnistamaan ja jokaisen viestintämuodon osalta edes karkealla tasolla saamaan vastaus 

seuraaviin kysymyksiin: kuka, mitä, kenelle, mitkä kanavat, kenet sanomat tavoittavat, 

miten arvokkaita viestit vastaanottajille, onko viesti muotoiltu tehokkaasti ja 

taloudellisesti? Tällä on mahdollista vähentää ”turhaa” tai liian laaja-alaista viestintää 

yrityksessä (esim. liian yksityiskohtaiset tai laajat jakelut). Tällainen viestintäinventaario 

voisi olla yksi keino koordinoida viestintää. Liiallinen tarkkuus ja ohjeistamista kannattaa 

kuitenkin välttää, vaan pyrkiä myönteisen kaaoksen kautta luovuuden ja epävirallisten 

viestintäareenoiden käyttämiseen. 

 

Tiedonkulun sisällössä tulisi kiinnittää huomiota niihin asioihin, mitkä nähdään tärkeäksi 

ja erityisesti tietovajeisiin. Tiedonkulun sisällössä yrityksen johdolta toivottiin 

huomattavan paljon tietoa siitä, mihin ollaan menossa ja mitä on suunnitteilla. 

Tutkimustulokset osoittavat, että Rannilan visiosta, missiosta ja arvoista oltiin epätietoisia. 

Esimieshaastatteluissa tosin korostettiin, ettei kukaan tiedä tulevaisuutta ja ympäristön 

muuttuminen ei tee vuosia eteenpäin vievää suunnitelmallisuutta mahdolliseksi. Vaikka 

meneillään oleva muutostilanne vaikutti todennäköisemmin näihin toiveisiin, antavat 

tulokset kuitenkin viitteitä siitä, että strategian jalkauttamiseen kannattaa kiinnittää 

huomiota. Keinoiksi ehdotettiin johdon jalkautumista, keskusteluun kannustamista sekä 

intranetin sisällön kehittämistä näihin asioihin. 

 

Haastatteluissa korostui hiljaisen tiedon osuus. Monella rannilalaisella on pitkä historia 

talossa takanaan ja tätä kautta kokemusta, näkemystä ja tietoa eri asioista. Tämä on 

sellainen voimavara, joka kannattaa ottaa huomioon. Tätä tietoa, taitoa ja osaamista tulisi 
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siirtää eteenpäin muillekin, mm. mentoroinnin avulla ja esimerkiksi perehdyttämisen 

jälkeen olisi hyvä valita jonkinlainen kokeneempi työpari, joka pikkuhiljaa voisi 

perehdyttää työtehtävissä vaadittaviin asioihin.  

 

Jatkossa on tärkeää kiinnittää huomiota osastojen väliseen tiedonkulkuun. Osastojen välisiä 

yhteistyötapoja kannattaa miettiä niiden liiketoiminnallisten että sosiaalisten hyötyjen 

kannalta. Yksilöillä on taipumus samastua ja suhtautua myönteisesti omaan ryhmäänsä ja 

kehittää negatiivisia tunteita ja asenteita kaikkia muita ryhmiä kohtaan (ks. Eskola 1982, 

107), mistä myös tämä tutkimus antoi viitteitä. Keinoja eri osastojen yhteistyön 

parantamiselle voisivat olla konkreettinen yhteistyön samoin kuin ryhmien välisten 

kontaktien lisääminen. Yhteistyön tulee kuitenkin olla pitkäaikaista, todellisen ongelman 

ratkaisemista ja organisaation johdon tukemaa.  Bechkyn (2003) tutkimushan osoitti, että 

eri asemassa olevien yhteistyö tuotti yhteisymmärrystä ja tätä kautta uuden oppimista. Näin 

ollen yhteistyö ja viestiminen on selkeästi liitoksissa kasvokkaisuuteen: ihmiset halutaan 

tuntea tai ainakin tietää ja tavata, jotta viestintä helpottuisi. Siksi organisaation johdossa ei 

pidä vähätellä ajoittaisen yhdessäolon merkitystä toiminnalle ja turvautua liiaksi nopeina 

tiedonkulun välineinä pidettyihin sähköisiin kanaviin.  

 

Yhteishengen kohottamista ja yrityksen kokonaiskuvan hahmottamista voisivat tukea 

erilaiset tutustumiskäynnit toisille osastoille ja tarvittaessa työmaille. Yleensäkin 

kannustaminen osallistumiseen ja epävirallisiin keskusteluihin (mm. yhteisiin kahvihetkiin) 

on tärkeää viestinnässä samoin kuin organisoitumisen kehittäminen (tiimiorganisaation 

kehittäminen, tiimikoulutus). Työnkierron pilottimallin organisoimisella voitaisiin kehittää 

niin eri osastojen tuntemusta sekä henkilöstön monitaitoisuutta. Käytäntöjen parempi 

siirtyminen liittyi myös Szulanskin mukaan muiden henkilöiden tuntemiseen (ks. O’Dell ja 

Grayson 1998, 17). 

 

Tutkimuksessa nousi esiin esimiestaitojen suuri merkitys viestinnässä ja yleensäkin 

johtamisessa. Äbergin (2000, 8-9) mukaan esimiehet tarvitsevat viestinnän kalupakin, jossa 

on kolme osastoa: käytännölliset teoriat, omat kokemukset ja tarvikkeet eli tietoa. Näistä 

ensimmäistä ja viimeistä olisi mahdollista tukea koordinoidusti. Esimiestaitojen hiominen 

erityisesti tutkimuksessa esiin tulleissa asioissa, viestinnän sisällöistä ja keinoista yleensä 

painottaen palautteenantamisen periaatteita ja tapoja sekä kehityskeskusteluita 

kokonaisuutena on tärkeää. Tämä voisi tapahtua erilaisilla paikallisilla koulutuksilla tai 
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teemapäivillä.  Yleensäkin esimiehiä kannattaisi laittaa pohtimaan henkilöstön toiveita 

osastolla näkymisestä ja mukanaolosta. Olennaista on tuoda tämä asia koko esimiehistölle 

johdosta lähtien. 

 

Esimiesten kannattaa omalla osastollaan kiinnittää huomiota monipuolisten kanavien 

käyttöön. Kun tarve yhteisiin tapaamisiin osaston henkilöstön keskuudessa on olemassa, 

kannattaa kiinnittää huomiota palaverikäytäntöihin (videoneuvottelut tueksi, sisältö 

keskustelevampia, muilta osastoilta ihmisiä kertomassa omasta osastostaan) sekä 

tuotannossa ilmoitustaulujen kunnossapitoon.    Sähköpostin suhteen olisi mahdollista 

keskustella yhdessä osaston väen keskuudessa pelisäännöt: millaisia viestejä lähetetään, 

kenelle jne.  

 

6.4 Jatkotutkimusaiheita 

  

Myös tämä tutkimus osoitti tarpeen pitäytyä perinteisissä tutkimuskohteissa, viestinnän 

rakenteissa ja prosesseissa muiden tutkijoiden tavoin (mm. Tompkins ja Wanca-Thibault 

2001; Daniels ym. 1997; Sallinen 1994), koska yhä edelleenkään viestinnän merkitystä ei 

ole ymmärretty. Käytännönläheisen viestintäkulttuurin selvittämisen jälkeen viestinnällistä 

tietämystä olisi hyvä lähteä lisäämään ja syventämään kohdeorganisaatiossa. Huomioitavaa 

onkin se, että tässä tutkimuksessa paneuduttiin Rannila Suomen sisäiseen viestintään. Tänä 

päivänä koko Ruukin kehityslinja on kohti yhtä, yhtenäistä yhtiötä. Ei siis saa unohtaa, että 

jo pelkästään Ruukki Construction toimii 18 maassa ja sen henkilöstöstä vain alle 

kolmasosa on Suomessa. Sinänsä tärkeää Ruukin toimimisen kannalta olisi kiinnittää 

huomiota tytäryhtiöiden väliseen tiedonkulkuun. Marschan (1996) tutki organisaatiota, 

jonka rakenne oli muuttumassa verkostomaisemmaksi ja vähemmän hierarkkiseksi. Hän 

havaitsi, että vähemmän hierarkkisen rakenteen toimivuuden edellytyksenä on tehokkaat 

kommunikaatiokanavat, jotka myös tukevat henkilökohtaisten suhteiden muodostumista 

kaikilla organisaatiotasoilla. Tällaisen rakenteen toteuttamista vaikeuttavat 

muutosvastarinta, kielimuurit sekä hyvinkin perinteisiin ohjausjärjestelmiin tukeutuminen. 

Tämän hetkisessä yhdistymiskehityksessä voisi olla aiheellista perehtyä viestintäkulttuurin 

merkityksiin eri toimipisteissä ulkomailla ja tuottaa tätä kautta niitä keinoja, jotka voisivat 

toimia kansainvälisessä viestinnässä.  
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Kirjallisuudessa on painotettu viestintätaitojen kehittämiseen liittyvän tutkimuksen 

pysyvän voimakkaana (esim. Salminen 2001). Kohdeorganisaation viestintää voisi tutkia 

kehittävän työntutkimuksen avulla, jossa tutkitaan jonkun kehitystoimen, esimerkiksi 

esimiesten viestintätaitojen kehittämisen onnistumista. Tällä varmistettaisiin 

kehitystoimien toteutuminen. Myös muita, uudempia tutkimusmenetelmiä ja niiden 

tuottamaa tietoa voisi käyttää hyväkseen. Esimerkiksi Mattilan (1996) 

vuorovaikutustilanteen analysointi tuotti hedelmällisemmin esiin kehityskohteita. Tässä 

tutkimuksessahan ei tutkittu muuten kuin välillisesti tutkittavien antamien merkitysten 

kautta sanattoman viestinnän merkitystä, mitä voisi havainnointitutkimuksella tuoda esille. 

Mielenkiintoinen aihe olisikin perehtyä juuri kaiken näkyvän, artefaktien ja sanattoman 

viestinnän saloihin, mikä on tutkimusalueena varsin uusi viestintätutkimuksessa. Milloin 

viestin kommunikoitumattomuus on arvokasta ja merkityksellistä esimerkiksi 

esimiesviestinnässä? 

 

Vallankäyttö organisaatioissa on näkökulmana varsin mielenkiintoinen. Lave ja Wenger 

toivat esiin tilannesidonnaisen oppimisen teoriassaan vallan suhteen 

organisaatiorakenteisiin. Heidän mukaan hierarkkisilla organisaatiorakenteilla voidaan 

estää osallistuvaa vuorovaikutusta ja tätä kautta oppimisen kehittymistä. Valtasuhteet joko 

mahdollistavat tai eväävät pääsyn osaksi työyhteisöä ja samalla oppimista. (Ks. Contu ja 

Willmott 2003.) Vallankäyttö näkyy varmasti myös muutostilanteiden viestinnästä samoin 

kuin runsaassa sähköisten viestimien suosimisessa, joten vallan aspekti viestinnässä voisi 

olla yksi tutkimuskohde. Tätä vaikuttamisen ja vallan eettisten kysymysten esiintuomista 

tutkimuksen avulla on myös kuuluttanut muista tutkijoista poiketen Sallinen. Nopea 

tekninen kehitys voi myös ilmentää vallankäyttöä, mikä on sinänsä huolestuttavaa, että 

kehitykseen paneudutaan ensin tekniseltä ja taloudelliselta kannalta, mutta sosiaalisten 

asioiden suhteen tutkimuksessa tullaan jälkijunassa (Sallinen 1994, 9). 
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Liitteet 
 

Liite 1. Kyselylomake työntekijöille 
 

Kysely sisäisestä viestinnästä 
 
 
Rannilassa tehdään tutkimusta sisäisestä viestinnästä keskittyen erityisesti esimies-
alaisviestintään. Tämä kyselylomake on yksi osa kyseistä tutkimusta. Tutkimuksen 
tarkoituksena on selvittää Rannilan tiedonkulun vahvuuksia ja heikkouksia erityisesti 
esimies-alaisviestinnän näkökulmasta ja tuottaa tähän liittyviä kehitysehdotuksia. 
Osallistumalla lomakkeen täyttämiseen vaikutat samalla työympäristösi kehittämiseen. 
Tutkimuksessa tarkastellaan esimiesten johtamistyyliä, viestintää, tiedonkulun kanavia, 
osaston viestintäilmapiiriä ja viestintätyytyväisyyttä. 
 
Kaikki tiedot tullaan käsittelemään luottamuksellisesti niin, ettei kenenkään omia 
vastauksia tulla tunnistamaan tutkimuksen tuloksista. Kukaan muu kuin tutkija 
(allekirjoittanut) ei tule näkemään kyselylomakkeita. Kyselyn täyttämiseen menee aikaa n. 
10 minuuttia. Toivottavasti täytät koko lomakkeen, sillä jokainen kysymys on tärkeä. Näin 
olet mukana kehittämässä Rannilan sisäistä tiedonkulkua. Vastattuasi lomakkeeseen laita 
se suljettuun kirjekuoreen ja laita se osastokokouksessa neuvottuun paikkaan.  
 
Kyselyn tuloksista tullaan tiedottamaan seuraavassa osastopalaverissa ja koko tutkimuksen 
tuloksista mm. intranetissä loppuvuonna 2003.  
 
Lämmin kiitos osallistumisestasi, 
 
Tarja Moilanen 
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Kysely sisäisestä viestinnästä 
 
Ympyröi vastaus, joka on lähimpänä mielipidettäsi. 
 
TIEDONKULUN KANAVAT 
1. Mitä kautta SAAT omaan työhösi 
liittyvää tietoa?  

erittäin   melko      en paljon        melko       erittäin
vähän   vähän     enkä vähän       paljon         paljon

Rannilainfo      1              2                3                 4              5 
Sisäinen televisio      1              2                3                 4              5 
Ilmoitustaulut      1              2                3                 4              5 
Oma lähin esimies      1              2                3                 4              5 
Osaston johto      1              2                3                 4              5 
Työkaverit      1              2                3                 4              5 
Sähköposti      1              2                3                 4              5 
Kirjeet      1              2                3                 4              5 
Muu, mikä 
_______________________________

     1              2                3                 4              5 

 
 
2. Mitä kautta HALUAISIT 
SAADA omaan työhösi liittyvää 
tietoa? 

erittäin   melko      en paljon        melko       erittäin 
vähän    vähän     enkä vähän       paljon         paljon

Rannilainfo      1              2                3                 4              5 
Sisäinen televisio      1              2                3                 4              5 
Ilmoitustaulut      1              2                3                 4              5 
Oma lähin esimies      1              2                3                 4              5 
Osaston johto      1              2                3                 4              5 
Työkaverit      1              2                3                 4              5 
Sähköposti      1              2                3                 4              5 
Kirjeet      1              2                3                 4              5 
Muu, mikä 
______________________________ 

     1              2                3                 4              5 

 
 
3. Miten paljon SAAT tietoa 
seuraavista asioista? 

erittäin   melko      en paljon        melko       erittäin 
vähän    vähän     enkä vähän       paljon         paljon

Rannilan toiminta ja tapahtumat      1              2                3                 4              5 
Rannilan suunnitelmat      1              2                3                 4              5 
Rannilan johtoryhmän päätökset      1              2                3                 4              5 
Oman osastosi päivittäinen toiminta      1              2                3                 4              5 
Oman osastosi suunnitelmat      1              2                3                 4              5 
Oma työsi      1              2                3                 4              5 
Esimiehen arvio työstäsi      1              2                3                 4              5 
Koulutus ja kurssit      1              2                3                 4              5 
Vapaa-ajan toiminta      1              2                3                 4              5 
Henkilöstö-/sosiaalietuudet      1              2                3                 4              5 
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4. Miten paljon HALUAISIT 
SAADA tietoa seuraavista asioista? 

erittäin   melko      en paljon        melko       erittäin 
vähän    vähän     enkä vähän       paljon         paljon

Rannilan toiminta ja tapahtumat      1              2                3                 4              5 
Rannilan suunnitelmat      1              2                3                 4              5 
Rannilan johtoryhmän päätökset      1              2                3                 4              5 
Oman osastosi päivittäinen toiminta      1              2                3                 4              5 
Oman osastosi suunnitelmat      1              2                3                 4              5 
Oma työsi      1              2                3                 4              5 
Esimiehen arvio työstäsi      1              2                3                 4              5 
Koulutus ja kurssit      1              2                3                 4              5 
Vapaa-ajan toiminta      1              2                3                 4              5 
Henkilöstö-/sosiaalietuudet      1              2                3                 4              5 
 
 erittäin   melko      en paljon        melko       erittäin 

vähän    vähän     enkä vähän       paljon         paljon
5. Kuinka aktiivisesti haet itse 
tietoa? 

     1              2                3                 4              5 

 

VIESTINTÄTYYTYVÄISYYS 
erittäin    melko    en tyyty-       melko         erittäin 
tyytymä- tyyty-    väinen, en      tyyty-          tyyty- 
tön           mätön   tyytymätön    väinen         väinen

6. Miten tyytyväinen olet Rannilan 
tiedonkulkuun? 

    1              2                3                 4              5 

7. Miten tyytyväinen olet oman 
osastosi tiedonkulkuun? 

    1              2                3                 4              5 

8. Miten tyytyväinen olet osastojen 
väliseen tiedonkulkuun? 

    1              2                3                 4              5 

 
 Erittäin    melko      en tietoi-       melko      erittäin 

Epätie-     epätie-     nen, enkä      tietoi-     tietoinen
Toinen      toinen     epätietoinen  nen 

9. Kuinka tietoinen olet omasta 
tehtäväkuvastasi? 

  
    1             2                3                 4               5 

10. Oletko tietoinen sinuun 
asetetuista odotuksista? 

    1             2                3                 4               5 

11. Oletko tietoinen osastosi 
tavoitteista ja tuloksista? 

    1             2                3                 4               5 

12. Oletko tietoinen Rannilan 
visiosta, missiosta ja arvoista? 

    1             2                3                 4               5 

 
 Täysin       melko      siltä        melko         täysin 

Riittämät-  riittämät- väliltä     riittäväs-    riittäväs- 
Tömästi      tömästi                     ti                ti 

13. Oletko käynyt ns. kehityskes-
kusteluja tai esimiesalaiskeskus-
teluja esimiehesi kanssa? 

 
    1             2                3                 4               5 
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14. Mitä kautta saat esimieheltäsi 
tietoa? 

 Täysin       melko      siltä        melko         täysin 
Riittämät-  riittämät- väliltä     riittäväs-    riittäväs- 
Tömästi      tömästi                     ti                ti 

Kasvottain epävirallisissa 
keskusteluissa 

     1             2                3                 4               5 

Kokouksissa ja palavereissa      1             2                3                 4               5 
Sähköpostitse      1             2                3                 4               5 
Puhelimitse      1             2                3                 4               5 
Jotenkin muuten, 
miten_____________________ 

     1             2                3                 4               5    

 
 
15. Arvioi esimiehesi ja itsesi välistä tiedonkulkua 
Salaavaa             1           2            3             4           5                   avointa 
Epäystävällistä   1           2            3             4           5             ystävällistä 
Epäluotettavaa   1           2            3             4           5              luotettavaa 
Hidasta               1           2            3             4           5                    nopeaa 
Puutteellista       1           2            3             4           5                  riittävää 
 
 

TAUSTATIEDOT 
16. Ikä 
Alle 25v.              25-34v.                     35-44v.                 45-54v.                       55v. tai yli 
17. Onko työsuhteesi Vakituinen               Määräaikainen      Sesonkiapulainen      
18. Sukupuoli Mies                               Nainen 
19. Kuinka kauan olet työskennellyt Rannilassa? 
Alle vuoden-5 v.             6-10v.                           11-20v.                           21v. tai enemmän
 
Lämmin kiitos vaivannäöstäsi! 
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Liite 2. Kyselylomake esimiehille 

Kysely sisäisestä viestinnästä 
 
Rannilassa tehdään tutkimusta sisäisestä viestinnästä keskittyen erityisesti esimies-
alaisviestintään. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Rannilan tiedonkulun vahvuuksia 
ja heikkouksia erityisesti esimies-alaisviestinnän näkökulmasta ja tuottaa tähän liittyviä 
kehitysehdotuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan esimiesten johtamistyyliä, viestintää, 
tiedonkulun kanavia, viestintäilmapiiriä ja viestintätyytyväisyyttä. 
 
Tämä kyselylomake on yksi osa kyseistä tutkimusta ja sen tarkoituksena on johdatella 
esimiehet aihepiirin pariin. Kyselyn asioista keskustellaan haastattelussa. Kaikki tiedot 
tullaan käsittelemään luottamuksellisesti. Kukaan muu kuin tutkija (allekirjoittanut) ei tule 
näkemään kyselylomakkeita. Kyselyn täyttämiseen menee aikaa n. 10 minuuttia. 
Toivottavasti täytät koko lomakkeen, sillä jokainen kysymys on tärkeä. Otathan lomakkeen 
mukaasi tullessasi haastatteluun tutkijan kanssa. 
 
Jokaisella osastolla tullaan osastopalaverissa esittämään työntekijöille tehdyn kyselyn 
tulokset sekä koko tutkimuksen tuloksista tullaan tiedottamaan mm. intranetissä 
loppuvuonna 2003. 
 
Lämmin kiitos osallistumisestasi, 
Tarja Moilanen 
 
Ympyröi vastaus, joka on lähimpänä mielipidettäsi.  
 

VIESTINTÄTYYTYVÄISYYS 
erittäin    melko    en tyyty-       melko         erittäin 
tyytymä- tyyty-    väinen, en      tyyty-          tyyty- 
tön           mätön   tyytymätön    väinen         väinen

1. Miten tyytyväinen olet Rannilan 
tiedonkulkuun? 

    1              2                3                 4              5 

2. Miten tyytyväinen olet oman 
osastosi tiedonkulkuun? 

    1              2                3                 4              5 

3. Miten tyytyväinen olet osastojen 
väliseen tiedonkulkuun? 

    1              2                3                 4              5 

 
TIEDONKULKU 
4. Kuinka paljon tiedotat seuraavista 
asioista osastosi työntekijöille?  

erittäin   melko      en paljon        melko       erittäin 
vähän    vähän     enkä vähän       paljon         paljon

Rannilan toiminta ja tapahtumat      1              2                3                 4              5 
Rannilan suunnitelmat      1              2                3                 4              5 
Rannilan johtoryhmän päätökset      1              2                3                 4              5 
Oman osaston päivittäinen toiminta      1              2                3                 4              5 
Oman osaston suunnitelmat      1              2                3                 4              5 
Arvio työntekijän työstä      1              2                3                 4              5 
Koulutus ja kurssit      1              2                3                 4              5 
Vapaa-ajan toiminta      1              2                3                 4              5 
Henkilöstö-/sosiaalietuudet      1              2                3                 4              5 
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5. Mikä asia on mielestäsi esimiehen tärkein ja toiseksi tärkein viestittävä asia 
osastonsa henkilöstölle? 
1. tärkein asia 

_______________________________________________________________________ 
2. tärkein asia  
      _______________________________________________________________________
 
 Täysin       melko      siltä        melko         täysin 

Riittämät-  riittämät- väliltä     riittäväs-    riittäväs- 
Tömästi      tömästi                     ti                ti 

6. Oletko käynyt ns. kehityskeskus-
teluja tai esimies-alaiskeskusteluja 
alaistesi kanssa? 

 
    1             2                3                 4               5 

 
7. Mitä kautta annat osastosi 
henkilöstölle tietoa? 

 Täysin       melko      siltä        melko         täysin 
Riittämät-  riittämät- väliltä     riittäväs-    riittäväs- 
Tömästi      tömästi                     ti                ti 

Kasvottain epävirallisissa 
keskusteluissa 

     1             2                3                 4               5 

Kokouksissa ja palavereissa      1             2                3                 4               5 
Sähköpostitse      1             2                3                 4               5 
Puhelimitse      1             2                3                 4               5 
Jotenkin muuten, 
miten_____________________ 

     1             2                3                 4               5    

 
 erittäin   melko      en paljon        melko       erittäin 

vähän    vähän     enkä vähän       paljon         paljon
8. Kuinka aktiivisesti osastosi 
henkilöstö mielestäsi hakee itse tietoa 
työhönsä liittyvistä asioista? 

 
     1              2                3                 4              5 

 
9. Arvioi itsesi ja osastosi henkilöstön välistä tiedonkulkua 
Salaavaa             1           2            3             4           5                   avointa 
Epäystävällistä   1           2            3             4           5             ystävällistä 
Epäluotettavaa   1           2            3             4           5              luotettavaa 
Hidasta               1           2            3             4           5                    nopeaa 
Puutteellista       1           2            3             4           5                  riittävää 
 

TAUSTATIEDOT 
10. Syntymävuosi _________ 
11. Sukupuoli Mies                               Nainen 
12. Kuinka kauan olet työskennellyt Rannilassa? 
Alle vuoden-5 v.                       6-10v.                             11-20v.                            21v. tai 
enemmän 
13. Kuinka kauan olet toiminut esimiehenä? __________vuotta 
 
Kiitos paneutumisestasi, haastattelussa tavataan! 
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Liite 3. Etukäteen jaetut haastatteluiden teemat 

Haastattelu sisäisestä viestinnästä 
Rannilassa tehdään tutkimusta sisäisestä viestinnästä keskittyen erityisesti esimies-
alaisviestintään. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Rannilan tiedonkulun vahvuuksia 
ja heikkouksia erityisesti esimies-alaisviestinnän näkökulmasta ja tuottaa tähän liittyviä 
kehitysehdotuksia. Tutkimuksessa tarkastellaan esimiesten johtamistyyliä, viestintää, 
tiedonkulun kanavia, viestintäilmapiiriä ja viestintätyytyväisyyttä.  Tutkimuksessa 
perehdytään tarkemmin joihinkin osastoihin. 
 
Työntekijöiden ja esimiesten haastattelut ovat tutkimuksen yksi osa. Haastatteluissa tullaan 
keskustelemaan alla olevista teemoista. Toivon, että mietit etukäteen sekä Rannilassa 
yleensä että omalla osastollasi tapahtuvaan viestintään liittyviä asioita ja muistelet 
mahdollisia esimerkkitilanteita. Kiitos osallistumisestasi! 
 
Ystävällisin terveisin, 
Tarja Moilanen p.7913, tarja.moilanen@rannila.com 

Haastattelun teemat 
  
Oma työ ja oma yksikkö 

Tiedonkulku itselle (mistä kanavista, minkälaista tietoa) 
 
Osaston viestintätilanteet 
 Käytännöt (esim. palaverit, epäviralliset kokoontumiset yms.) 
 
Osaston viestintäilmapiiri (=yleinen tyytyväisyys työhön, esimiehiin ja työolosuhteisiin) 
 Millainen henki 

Yleinen motivaatio/asenne työhön ja työympäristöön 
 Vaikutusmahdollisuudet omaan työhön ja työympäristöön 
 
Tiedonkulku Rannilassa ja tutkimukseen osallistuvalla osastolla 
 Osaston ominaispiirteet tiedonkululle (Mikä on hyvää/missä on kehitettävää) 
 Viestintäketju (johtoryhmä -> esimies -> työntekijät) ja sen toimivuus 
 Esimerkkitilanteet 

! milloin tieto on kulkenut onnistuneesti 
! milloin tiedonkulussa on ollut kehitettävää 
Muutostilanteet 
Osastojen välinen tiedonkulku 
Työntekijöiden rooli osaston tiedonkulussa 
Tietoon luottaminen, tiedon merkityksen ymmärtäminen 
 

Esimiestyöskentely, johtamistyyli 
 Päätöksentekotyyli 
 Erilaiset viestintätilanteet (esim. kehityskeskustelut, perehdytys, palaute) 
 
Tulevaisuus  

Miten jatkossa  
Kehitys-/koulutusideoita esimiehille/koko osastolle/koko Rannilalle 
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Liite 4. Aineistonkeruun aikataulu 
 
Kyselylomake 
 
Osaston nro Aineiston keruun tapa Päivämäärä (lomake annettu/lähetetty 

täytettäväksi) 
1 Sähköposti 5.6.2003 
2 Osastopalaveri 13.6.2003 
3 Osastopalaveri 25.6.2003 
4 Osastopalaveri 16.7.2003 
5 Osastopalaveri 29.7.2003 
6 palaverit, sähköposti 31.7., 1.8., 13.8., 20.8.2003 

 
 
Haastattelut    
     

Nro Pvm Osaston 
nro 

Haastattelumuoto N Kesto 

1 13.6.2003 1 Ryhmä 4 2h 27 min 
2 17.6.2003 1 Esimies 1 1h 15 min 
3 9.7.2003 2 Ryhmä 4 2h 10 min 
4 9.7.2003 2 Esimies 1 1h 30 min 
5 23.7.2003 1 Johtoryhmän jäsen 1 2h 
6 23.7.2003 2 Johtoryhmän jäsen 1 50 min 
7 31.7.2003 3 Ryhmä 3 2h 15 min 
8 12.8.2003 4 Ryhmä 5 2h 
9 12.8.2003 4 Työnjohto 1 2h 5min 
10 19.8.2003 5 Ryhmä 4 2h 35 min 
11 19.8.2003 5 Työnjohto 3 1h 55 min 
12 20.8.2003 3 Työnjohto 2 1h 20 min 
13 20.8.2003 3 Esimies 1 1h 30 min 
14 21.8.2003 6 Ryhmä 3 2h 
15 21.8.2003 6 Esimies 1 1h 50 min 
16 25.8.2003 4 Esimies 1 1h 30 min 
17 11.9.2003 4 Johtoryhmän jäsen 1 1h 40 min 
18 12.9.2003 6 Johtoryhmän jäsen 1 1h 50 min 
19 23.9.2003 5 Esimies 1 1h 40 min 
20 23.9.2003 3&5 Johtoryhmän jäsen 1 1h 30 min 
21 9.10.2003  Johtoryhmän jäsen 1 50 min 
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Liite 5. Informanttien taustatiedot (haastattelut) 
Sukupuoli 
Sukupuoli  Informanttien lkm 
Mies  33 
Nainen  8 
  Yht. 41 
 
Ikäjakauma 
Ikävuodet  Informanttien lkm 
35v. tai alle  8 
36-49v.  22 
50v. tai yli  11 
  Yht.41 
 
Asema organisaatiossa 
Asema   Informattien lkm 
Työntekijä/myyjä 23 
Työnjohtaja  6 
Esimies  6  
Johtoryhmän jäsen 6 
  Yht. 41 
 
Asema 
Asema  Informanttien lkm 
Työntekijä  12 
Toimihenkilö 11 
Ylempi toimihenkilö 12 
Johtoryhmän jäsen 6 
  Yht. 41  
 
Työsuhteen muoto 
Työsuhde  Informanttien lkm 
Määräaikainen 3 
Vakituinen  39 
  Yht. 41 
 
Työsuhteen pituus 
Työsuhteen mitta Informanttien lkm 
5v. tai alle  11 
6-15v.  13 
16v. tai yli  17 
  Yht. 41 
 
Toimipiste 
Toimipaikkakunta Informanttien lkm 
Alajärvi  9 
Kaarina  14 
Vantaa  5 
Vimpeli  13   Yht. 41 
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 Liite 6. Aineiston edustavuus 
 

Koko Rannila Kysely Haastattelut Asema 
N % N % N % 

Työntekijä 218 53 80 33 12 29 
Toimihenkilö 193 67 39 67 29 71 
Yhteensä 411 100 119 100 41 100 
Taulukko 1. Työasema 
 
 

Koko Rannila Kysely Haastattelut Sukupuoli 
N % N % N % 

Mies 317 77 100 85 33 80 
Nainen 94 23 18 15 8 20 
Yhteensä 411 100 118 100 41 100 
Taulukko 2. Sukupuoli 
 
 

Koko Rannila Kysely Haastattelut Ikäjakauma 
N % N % N % 

Alle 25v. 29 7 21 20 1 3 
25-34v. 91 22 25 24 7 18 
35-44v. 150 36 32 31 18 45 
45-55v. 109 27 21 20 8 20 

55v. tai yli 32 8 5 5 6 15 
Yhteensä 411 100 104 100 40 101 

Taulukko 3. Ikäjakauma   
* Rannilan henkilöstömäärä 29.8.2003  
 

 
 


