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Pro gradu -tutkielmassa tutkitaan Tampereen teknillisen yliopiston (TTY) intranetin Tutkan aikaan-
saamia muutoksia organisaation sisäisessä viestinnässä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälaisia 
käsityksiä TTY:n henkilöstöllä on viestinnästä ja tiedonkulusta sekä työnkuvan mahdollisesta muu-
toksesta Tutkan tulon jälkeen. Lisäksi selvitettiin, minkälaista on TTY:n henkilöstön viestintätyyty-
väisyys ja sitoutuminen viestintävälineen käyttöön. Myös henkilöstön sitoutuneisuutta ja tyytyväi-
syyttä sisäiseen viestintään ja koko organisaatioon selvitettiin. TTY:n sisäisen viestinnän tilanteesta 
sekä verkkoviestinnän roolista pyrittiin saamaan kattava kuva. 
  
Tutkielma liittyy uusmediatutkimuksen piiriin, sillä tutkimuksen käsittelyn kohteena on Internet-
teknologiaa hyödyntävä intranet. Tutkimus kuuluu myös yhteisöviestinnän kenttään. Tutkimusme-
netelminä käytettiin kyselylomaketta ja haastattelua. Yhtä lukuun ottamatta haastattelut toteutettiin 
ryhmähaastatteluina. 
 
TTY:n henkilöstön käsitykset viestinnästä olivat yhtenäisiä. Niiden mukaan viestintä on tiedonkul-
kua, viestien välittämistä ja vuorovaikutusta. Työnkuva oli Tutkan tulon jälkeen muuttunut niillä, 
joilla on päivitysvastuulla omia sivuja. Tiedonkulkuun ja viestintään oltiin pääosin tyytyväisiä. Tut-
kan käyttö TTY:llä on ollut kasvussa sen alkuvuosista saakka. Nyt kävijämäärät ovat jo hieman 
tasaantuneet. Tutkan koetaan vaikuttaneen sisäiseen viestintään ja muutokset koetaan pääosin 
myönteisinä: tiedonkulun nopeutumisena ja helpottumisena. Kielteisiä mainintoja Tutkan toimin-
nasta saivat viestinnän työläys ja päällekkäisyys.  
 
Tietoa on tarjolla Tutkan ansiosta enemmän kuin aikaisemmin. Viestintä on myös nopeutunut. Tut-
ka sai kuitenkin viestintävälineenä vielä joitakin moitteita käytettävyydestään, rakenteestaan ja tie-
don valtavasta määrästä. Viestintä on Tutkan ansiosta keskittynyt enemmän verkkoon. Sen sijaan 
Tutka ei ole juurikaan muuttanut ajanhallintaa, viestintäsuhteita työtovereihin tai työn peruslähtö-
kohtia. Haastatellut näkivät työn olevan kokonaisuutena muuttumassa sähköistyvään, monialaisem-
paan ja kiireisempään suuntaan.   
 
Intranetin sisältöjen tuottaminen on lisännyt päivittäjien työtaakkaa vain vähän. Viestintävälinee-
seen sitoutuminen vaihteli. Haastatellut olivat kohtalaisen sitoutuneita työhönsä ja organisaatioon. 
Haastattelujen tulosten perusteella voidaan todeta, että TTY:hyn sitoutumisella ja viestintävälinee-
seen sitoutumisella ei ole merkittävää yhteyttä. Tutkan rooli TTY:n sisäisessä viestinnässä on vah-
va, ja se tulee tulevaisuudessa kasvamaan. 
 
Tutkimustulosten perusteella perehdytystä ja koulutusta intranetin käyttöön tulisi kehittää. Teknis-
ten taitojen lisäksi verkkokirjoittamisen koulutuksen järjestäminen säännöllisesti saattaisi rohkaista 
kirjoittajia. Koulutusten avulla asenteiden muokkaaminen ja tietoisuuden lisääminen olisi helpom-
paa.  
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1 Johdanto  
 
 

Tampereen teknillinen yliopisto (TTY) on tekniikan ja arkkitehtuurin koulutukseen ja 

tieteelliseen tutkimukseen erikoistunut yliopisto. Pro gradu -tutkimuksessani tutkin 

Tampereen teknillisen yliopiston intranetin aikaansaamia muutoksia organisaation 

sisäiseen viestintään. Tutkimuksessani haluan selvittää, millaiseksi TTY:n henkilöstö 

kokee viestintäympäristön intranetin Tutkan ansiosta. Tutka tuli TTY:lle vuonna 2000 

käynnistetyn verkkouudistuksen yhteydessä. Tutkimukseni liittyy sekä organisaatioi-

den viestinnän että uuden median tutkimuksen kenttiin. TTY:llä toteutettu verkkouu-

distus ja hajautetun päivitysmallin mukaisen intranetin käyttöönotto koskee noin 2000 

työntekijää.  

Työyhteisön sisäinen viestintä ei luonnollisestikaan ole ilmiönä uusi, mut-

ta viestinnän merkitys osana työyhteisön toimintaa ja merkittävänä vaikuttajana työn 

sujuvuuteen, motivaatioon ja tulosten saavuttamiseen on vasta muutaman vuosikym-

menen ikäinen oivallus (Juholin 1999: 14.) Juholinin mukaan (1999: 22) yhteisövies-

tintä tarkoittaa yhteisön omaa viestintää, johon kuuluu yhteisön sisäinen viestintä eli 

vuorovaikutus ja tiedonvaihto organisaation jäsenten kesken sekä kanssakäymisen 

erilaisten ulkoisten yhteistyö- ja kohderyhmien kanssa. Viestintä perustuu aina yhtei-

sön tavoitteisiin, jolloin viestinnän yksi tehtävä on tukea yhteisön pääsemistä tavoit-

teisiinsa. Työympäristön ja työvälineiden sähköistymisellä on huomattava merkitys 

kehittyvässä yritys- ja viestintäkulttuurissa. Viestinnän muutoksen lisäksi tarkastelen-

kin henkilöstön työnkuvan muutosta ja verkon osuutta työssä. Pyrin lisäksi tutkimaan 

organisaatioviestinnän teoreettisessa kehyksessä TTY:n henkilöstön viestintätyytyväi-

syyttä ja sitoutumista sekä organisaatioon että sen viestintään.  

Olen kiinnostunut tutkimaan yhteisöviestintää ja erityisesti sisäistä vies-

tintää, sillä olen työskennellyt sen parissa. TTY:n organisaatio ja sen viestintä oli tut-

kimuskohteena itselleni mielenkiintoinen valinta, sillä olen toiminut erilaisissa tehtä-

vissä TTY:n tiedotuyksikössä vuosina 2001–2002 ja 2004–2005. Intranet kuuluu vies-

tinnän päätoimiin TTY:llä. Yliopiston sisäinen viestintä perustuu verkkopalveluun ja 

tietokantapohjaiseen julkaisujärjestelmään.  Siihen kuuluu käyttäjätunnuksilla hallitut 

intranet-sivustot henkilökunnalle ja opiskelijoille. Intraneteissä on sekä uutisportaali 

sisäisiä uutisia varten että tietovarastona toimiva www-sivusto, jossa tieto on organi-
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soitu toimintojen mukaisiksi kokonaisuuksiksi. Henkilökunnan intranetin eli Tutkan 

sivusto koostuu yli 700 sivusta, ja opiskelijoiden intranet eli Haavi käsittää yhteensä 

noin 300 sivua. Tutkan sisällöntuotantoa koordinoi tiedotusyksikkö. Haavista vastaa-

vat ylioppilaskunta ja TTY:n opiskelijapalvelut. (TTY 2002.) 

Julkaisujärjestelmässä olevien www-sivujen päivitysvastuu on hajautettu 

kustakin toiminnosta vastaavalle yksikölle. Lisäksi kaikki yliopistoyhteisön jäsenet 

voivat jättää uutisia intraneteihin. TTY:n verkkoviestintää koordinoi tiedotusyksikkö. 

Hajautetussa päivityksessä tiedotus koordinoi, konsultoi, opastaa päivittäjiä sekä toi-

mii uutisalueiden päätoimittajana. Palautteen antaminen verkossa on helppoa. Järjes-

tely edistää järjestelmän käytettävyyttä sekä tiedon riittävyyttä ja ajantasaisuutta. 

(TTY 2002.)  

Tampereen teknillisen yliopiston viestintää on tutkittu erilaisista näkö-

kulmista. Katri Lehtinen ja Kaisa Lepistö (2002) ovat suomen kielen pro gradu  

-tutkielmassaan tarkastelleet TTY:n viestintästrategian välittymistä yliopiston mark-

kinointiviestinnässä, johon myös julkiset Internet-sivut kuuluvat. Verkkoviestinnästä 

on tehty myös kehittämiskartoitus ja -suunnitelma (TTY 2004a). Lisäksi verkkovies-

tinnän käyttäjämääriä seurataan jatkuvasti myös teknisen seurannan eli lokitietojen 

avulla. Esittelen tuloksia kävijämäärien seurannasta myöhemmin luvussa kuusi.   

 

 

1.1 Tutkimustehtävä  

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen TTY:n henkilöstön käsityksiä siitä, minkälaisessa 

tilassa TTY:n sisäinen viestintä on ja millä tavalla viestintä on muuttunut intranet 

Tutkan käyttöönoton jälkeen. Viestinnän muutoksen lisäksi tarkastelen työnkuvan 

muutosta ja verkon osuutta työssä. Pyrin lisäksi tutkimaan TTY:n henkilöstön viestin-

tätyytyväisyyttä ja sitoutumista sekä organisaatioon että sen viestintään.   
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Tutkimuskysymykset  

Tutkimustehtävästä johdettavat tutkimuskysymykseni ovat: 

 

1.) Minkälaisia käsityksiä TTY:n henkilöstöllä on  

a) viestinnästä ja tiedonkulusta sekä 

b) työnkuvan mahdollisesta muutoksesta Tutkan tulon jälkeen? 

 

2.) Minkälaista on TTY:n henkilöstön  

 a) viestintätyytyväisyys ja 

 b) sitoutuminen viestintävälineen käyttöön? 

 

3.) Minkälaista on henkilöstön sitoutuneisuus ja tyytyväisyys suhteessa sisäiseen 

viestintään ja koko organisaatioon? 

 

4.) Miten TTY:n sisäinen viestintä yleisesti on kehittymässä ja mikä rooli verkko-

viestinnällä on siinä? 

 

 

1.2 Tutkimushypoteesit 

 

Tämän pro gradu -tutkielman tutkimushypoteesina on, että TTY:n intranetillä Tutkalla 

on vaikutuksia organisaation sisäiseen viestintään. Hypoteesini ovat jaotellusti: 

  

1. Tutkan koetaan vaikuttaneen TTY:n sisäiseen viestintään. 

2. Muutokset koetaan oletettavasti myönteisinä: tiedonkulun nopeutumisena ja 

helpottumisena. 

3. Toisaalta intranetin sisältöjen tuottaminen on varmasti lisännyt päivittäjien 

työtaakkaa. Tämä todennäköisesti näkyy myös jonkinasteisena tyytymättö-

myytenä viestintävälineeseen. 

4. Verkkoviestinnän rooli TTY:n sisäisessä viestinnässä on vahva, ja se tulee tu-

levaisuudessa kasvamaan. 

 

Näiden tutkimushypoteesien toteutumista testaan tutkielmassa kahdella erilaisella tut-

kimusmenetelmällä, kyselylomakkeella ja teemahaastattelulla.   
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  2 Viestintää lääkeruiskumallista verkkojen aikaan  

 

Viestinnän kenttä on muuttunut viestintävälineiden kehittymisen ja toisaalta myös 

yhteiskunnan muutosten myötä. Nykyisin viestinnän ja erityisesti sisäisen viestinnän 

ajatellaan olevan laaja ilmiö, joka vaikuttaa kaikkialla yhteisön toiminnassa. Kyse on 

toisaalta tiedon ja informaation vaihdosta ja toisaalta yhteisyydestä, kokemusten ja-

kamisesta ja kulttuurista. (Juholin 1999: 13.) Verkkoviestinnän mahdollisuuksien ja 

myös riskien ymmärtäminen on helpompaa silloin, kun viestinnästä aikaisemmin esi-

tetyt teoriat ja ajatukset on mahdollista yhdistää nykyiseen tietoon ja tilanteeseen. Sik-

si esittelenkin luvussa 2.1 lyhyesti viestien välittämisestä esitettyjä teorioita. Luvussa 

2.2 käsittelen organisaatioviestintää ja sen käsitteistöä yleisesti ja luvussa 2.3. tarken-

nan käsittelyä organisaatioon sitoutumisen suuntaan. Luvussa 2.4 keskityn intranetiin 

viestintävälineenä.   

 

 

2.1 Teorioita viestien välittämisestä 

 

 

MCR-perinne 

 

Viestinnän ja erityisesti joukkoviestinnän tutkimus on saanut vaikutteita muista tie-

teenaloista ja tieteellisten ilmiöiden selitysmalleista. Modernin viestintätieteen katso-

taan saaneen alkunsa vasta 1940-luvulla, kun joukko tutkijoita, Lazardsfeld ja Lass-

well mukaan lukien, kirjoitti historiallisesti tärkeäksi muodostuneeen agendan  Re-

search in Mass Communication. Se nosti esiin viestinnän peruskysymykset: kuka sa-

noo, mitä, kenelle ja millaisin vaikutuksin. (Rantanen 1997.) MCR:n (Mass Com-

munication Research) tutkimusperinteessä esitettyjä teorioita on nimitetty myös lääke-

ruiskumalliksi, joka luonnehti sen tapaa jäsentää viestinnän vaikutuksia vastaanotta-

jissa. Suuntauksen keskeisin kriisiin johtanut seikka olikin juuri se kritiikki, jota jot-

kut tutkijat esittivät perinteen vaikutustutkimusta kohtaan. Jotkut perinteen piirissä 

toimineista tutkijoista alkoivat kokea, että vaikutustutkimus oli ajautunut umpikujaan, 

koska se oli lähestynyt yksilöitä viestinnän passiivisina kohteina ottamatta huomioon, 

että ihmiset käyttävät viestimiä ja niiden antia aktiivisesti. (Pietilä 1997: 191.) 



 7

Malli vaiheittain etenevästä prosessista 

 

Viestintää voidaan kuvata myös prosessina, jossa viestintää verrataan teolliseen val-

mistusprosessiin. Siinä lähteestä peräisin oleva informaatio muokataan sanomaksi, 

jonka lähettäjä laittaa liikkeelle. Viesti koodataan merkeiksi ja sanoma lähetetään 

eteenpäin. Vastaanottaja tulkitsee merkit ja tekee sanomasta oman tulkintansa. Jos 

sanoma on onnistuneesti kulkeutunut vastaanottajalle ja tulkinta on ollut lähettäjän 

toivoma, voidaan määränpään katsoa olevan tavoitettu. Prosessimalli pyrki selittä-

mään viestinnän epäonnistumisia useimmiten erilaisilla viestinnän kanavassa esiinty-

villä häiriötekijöillä. Mallia on kritisoitu (Åberg 2000) siitä, että useimmiten viestin-

tää ei voida tuottaa teollisen mallin mukaisesti toistaen. Myös häiriöiden voidaan aja-

tella kuuluvan viestinnän perusluonteeseen eikä niitä siksi voida laskelmoiden arvioi-

da etukäteen. Åbergin mukaan prosessimallit tarkastelevatkin viestintää liian lineaari-

sena ja lähettäjäkeskeisenä tapahtumana.  

 

 

Merkitysmallit jättävät tilaa tulkinnalle 

 

Viestintätapahtuma voidaan nähdä myös merkityksellisten viestien välittämisenä ja 

vastaanottamisena. Merkityksien tutkimuksesta eli semiotiikasta teorioita esittivät 

Ferdinand de Saussure sekä Charles S. Peirce. Saussuren teoria pyrki selvittämään, 

”mistä merkki rakentuu ja mitkä lait sitä hallitsevat”. Hänen mukaansa itse merkissä 

on kaksi puolta: merkitsijä eli esimerkiksi sanan ulkoasu ja merkitty eli merkin edus-

tama käsite. Toinen merkittävä semiootikko Peirce puolestaan puhui merkistä ja sen 

tulkitsimesta. Tulkitsimella hän tarkoitti sitä, mitä tietty merkki kutsuu sen havaitsijan 

mieleen.  Erona Saussuren teoriaan Peircen ajatteli, että sama merkki voi kutsua eri 

henkilöiden mieliin eri tulkitsimia sen mukaan, millaisia kokemuksia heillä on mer-

kistä. (Pietilä 1997: 296–297.) Näiden semiootikkojen näkemyksistä on omaa tutki-

musnäkökulmaansa laajentanut myös Fiske, jonka mukaan (1992) merkitykset eivät 

ole valmiina sen enempää viestissä kuin vastaanottajassakaan, vaan ne syntyvät teks-

tin ja vastaanottajan kohdatessa. 
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Verkkoviestinnän kaksisuuntaisuus  

 

Åberg (2000) esittää kirjassaan Viestinnän strategiat, että nykyisin voitaisiin puhua 

ajasta, jolla sekä prosessi- että merkitysmallit kilpailevat keskenään. Hänen mukaansa 

tietoyhteiskuntakeskustelu on muuttanut painopistettään välineistä sisällöntuotannon 

suuntaan. Siksi tietoyhteiskuntaa ei olekaan mielekästä tarkastella vain verkostoitu-

neena yhteiskuntana, jos verkostoissa ei liiku mitään mielekästä. Toisaalta laaja-

alaisesti verkkoviestintää käsitellyt Alasilta esittää vastavuoroisesti, että yhtä vähän 

on mieltä tarkastella tietoyhteiskuntaa vain kulttuurisesta näkökulmasta, kun viestin-

nän fyysinen olotila on kuitenkin vahvasti muuttumassa. Verkot kun ovat tulleet ja 

kehittyvät jatkossakin myös teknisesti. (Alasilta 2002: 70.) 

Viestinnän käsitteen ja alueen laajentuessa Juholinin mukaan kaivataan 

uusia määrittelyjä ja tehtävien purkamista sellaiseen muotoon, joissa niistä voivat 

keskustella muutkin kuin alan ammattilaiset. Verkkoviestintä on Juholinin mukaan 

1999: 17) hyvä esimerkki tällaisesta tilanteesta. Sitä ei voi käsitellä pelkkänä välinee-

nä tai teknologiana, vaan se edustaa uutta kulttuuria ja muokkaa sekä yksilöiden että 

yhteisöjen toimintamuotoja. Verkko mahdollistaa monitasoisen ja -ulotteisen kommu-

nikoinnin, jolla saattaa olla pitkällä aikavälillä vaikutuksia viestintäkäyttäytymiseen.  

Verkottuneen yhteiskunnan viestintäasetelma tulisi Heinosen (2002: 178–

179) mukaan ymmärtää perinteisen joukkoviestinnän sijaan moniviestinnän kaltaisek-

si tilanteeksi. Moniviestinnälle on leimallista, että siinä ei entiseen tapaan ole lähettä-

jän eli institutionalisoituneen median erityisasemaa, vaan viestintäprosessin osapuolet 

vaihtavat joustavasti roolejaan vuorovaikutuksellisissa asemissa. Heinonen arvelee-

kin, että uusmedian hyödyntäminen laajemmin koituisi epäilemättä myös median rik-

kaudeksi, sillä joukkoviestinnän – tai moniviestinnän – perusta rakentuu käyttäjäkun-

nalle, jolla on uusmediataidot.  

Yhteisöviestinnässä ja organisaatioiden toiminnassa vuorovaikutteisten 

medioiden tulolla on merkittävät vaikutukset. Pitkään perinteisten medioiden kuten 

kirjeiden, lehtien, television ja puhelimen avulla yritykset ja organisaatiot pystyivät 

tyydyttämään asiakkaiden tarpeet. Kilpailun kiristymiseen, tekniikan kehittymiseen ja 

kuluttajien muuttuneisiin odotuksiin liittyvät muutokset näkyvät viestinnän kokonais-

valtaisena muutoksena. Vuorovaikutteisuus kuuluu näihin muutoksiin. Vuorovaikut-

teisuus on nykyisin vahva osa myös perinteisten medioiden toimintaa, ja vuorovaikut-

teisesta viestinnästä on tullut osa ihmisten odotuksia. (Jussila & Leino 1999: 20.)  
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2.2 Organisaation sisäinen viestintä 

 

Yhteisöviestintä – tai tiedotustoiminta, kuten sitä aikaisemmin kutsuttiin – alkoi Suo-

messa noin sata vuotta sitten (Juholin 2001: 21.) Åbergin mukaan (1997: 31) yrityk-

sen viestintä voidaan jakaa kohderyhmien mukaan sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. 

Ulkoinen viestintä on kohdennettu yrityksen ulkopuolisille tahoille kuten asiakkaille 

ja yhteistyökumppaneille. Sisäisen viestinnän kohderyhmänä ovat yrityksen tai orga-

nisaation omat työntekijät. Organisaatiot ja näin myös sisäinen viestintä poikkeavat 

toisistaan merkittävästi. TTY:n verkkopalveluissa sisällöt on rajattu kohderyhmien 

mukaan. Internet-sivut on haluttu rajata selkeäksi ja tiiviiksi kokonaisuudeksi ja nii-

den keskeisimmiksi kohderyhmiksi on määritelty opiskelupaikasta kiinnostuneet nuo-

ret ja heidän vanhempansa, opintojen ohjaajat ja muut taustavaikuttajat sekä TTY:llä 

tehtävästä tutkimuksesta kiinnostuneet tahot. Lisäksi kohderyhmiä ovat yritysyhteis-

työstä kiinnostuneet tahot, median edustajat sekä muut TTY:stä tietoa hakevat. Sisäi-

nen kohderyhmä on TTY:n henkilöstö ja viestintävälineenä toimii intraverkko. Muita 

sisäisen viestinnän välineitä ovat viikkotiedote sekä Anturi-lehti. (TTY 2002.) 

Työyhteisön viestinnällä tarkoitetaan sellaista työyhteisön eri osapuolten 

välistä sanomien vaihdantaa, joka mahdollistaa työyhteisön ja sen jäsenten tavoittei-

den toteutumisen eri tilanteissa.  Ominaista työyhteisön viestinnälle on, että se on or-

ganisoitua ja tavoitteellista. (Åberg 1997: 31.) Tämä on myös TTY:n sisäisen viestin-

nän tavoite. Ikävalko (1995: 46) on luokitellut sisäisen viestinnän tehtäviksi Åbergin 

pizzamallia mukaillen informoinnin, perehdyttämisen, keskustelun, sisäisen markki-

noinnin sekä yleisen vuorovaikutuksen. Informointi kattaa sen, että työntekijöille ker-

rotaan yhteisön toiminnan tuloksista, suunnitelmista sekä muista työhön tai työyhtei-

söön liittyvistä asioista. Perehdyttämällä työntekijät heidät saadaan myös sitoutettua 

työyhteisöön. Työyhteisön sisäinen keskustelu merkitsee yhteisistä asioista, kuten 

työnkuvasta, sen muutoksesta, koulutuksesta ja tavoitteista puhumista. Yhteisön tulee 

markkinoida tuotteensa tai palvelunsa myös omalle henkilökunnalle, jotta henkilöstö 

voi markkinoida niitä yrityksen ulkopuolisille kohderyhmille. Tällöin puhutaan sisäi-

sestä markkinoinnista. Sisäisen viestinnän tehtäviin kuuluu myös yleinen vuorovaiku-

tus, sillä ihmisellä on luontainen tarve kommunikointiin sekä virallisissa että epäviral-

lisissa tilanteissa. 

Ikävalkon mukaan (1995: 16–17) viestintätavoitteiden tulee aina perustua 

yrityksen strategiaan ja tukea yrityksen päämääriä. Tavoitteet voivat olla laadullisia, 
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kuten esimerkiksi viestintätyytyväisyyden nostaminen tai määrällisiä, kuten esimer-

kiksi infopalaverien järjestäminen kerran kuussa. Tärkeintä on näiden tavoitteiden 

täyttymisen seuranta. Sisäinen viestintä voidaan jakaa henkilökohtaiseen viestintään, 

kirjalliseen viestintään ja sähköiseen viestintään. Henkilökohtaisen viestinnän tär-

keimpänä muotona on pidetty esimies-alaisviestintää. Kirjallisia kanavia ovat esimer-

kiksi tiedotteet ja henkilöstölehdet, sähköisiä esimerkiksi sähköposti tai intranet. 

(Åberg 1997: 102.) Tässä tutkimuksessa käsittelen TTY:n organisaation sisäistä säh-

köistä viestintää ja siinä erityisesti intranetiä.  

Viestintäkanavan valinta vaikuttaa osaltaan viestinnän lopputulokseen eli 

mahdolliseen onnistumiseen tai epäonnistumiseen. Jopa itse kanavan valinta saattaa 

luoda tiettyjä mielikuvia viestin merkityksestä ja painoarvosta. Useampien kanavien 

rinnakkainen käyttö tehostaa yleensä viestin vaikutusta. (Timm 1986: 50, 60.) Sopi-

van kanavan valintaan vaikuttavaa moni asia. Niitä ovat tarjolla olevat kanavavaih-

toehdot, niiden käyttöön liittyvät kustannukset, haluttu vaikutus, tarkoituksenmukai-

suus, palautteen antamisen mahdollisuus sekä lähettäjän ja vastaanottajan taidot (Le-

vel & Galle 1988, ks. Pace & Faules 1994: 128.) Jos sisäisellä viestinnällä esimerkiksi 

halutaan muuttaa asenteita, tulee viestinnän olla henkilökohtaista ja pitkäkestoista. 

Oikean kanavan valinta onkin sisäisen viestinnän jatkuva haaste.  

 

 

2.2.1 Virallinen ja epävirallinen viestintä 

 

Yhteisössä vallitsevat viestinnän normit ohjailevat osaltaan sitä, mitä organisaation 

sisällä viestitään ja millaisia kanavia käytetään. Organisaation virallinen viestintäjär-

jestelmä nojautuu organisaatiorakenteeseen, joka sisältää eri organisaatiotasot, osastot 

ja jaokset sekä työntekijöiden vastuualueet, asemat ja työnkuvaukset. Organisaation 

epävirallinen viestintä ei ole useinkaan suunniteltua eikä se perustu viralliseen organi-

saatiorakenteeseen. Epävirallisen viestinnän tunnetuin muoto on niin kutsuttu puska-

radio. (Kreps 1990: 201, Gibson et al. 1997: 414–415.) 

TTY:n viralliseen viestintäjärjestelmään kuuluvia sisäisen viestinnän väli-

neitä ovat puhelin, sähköposti, intranet, viikkotiedote ja henkilöstölehti Anturi. Viral-

liset viestintäkanavat ovat vakiintuneita. Tuorein näistä välineistä on kuitenkin intra-

net Tutka. Epävirallisiin kanaviin kuuluvat ainakin kahvihuonekeskustelut ja muu 
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henkilöstön päivittäinen kanssakäyminen. Useat työntekijät TTY:llä ovat kuuluneet 

henkilöstöön hyvin pitkään, joten tietoa työn sisällöistä, työyhteisöstä ja sen jäsenistä 

on kertynyt heille paljon. Tässä tutkimuksessani selvitän osittain myös muiden vies-

tintävälineiden kuin intranetin käyttöä. Pääpaino on kuitenkin juuri intranetin herät-

tämien ajatusten ja kokemusten tarkastelussa.     

 

 

2.2.2 Horisontaalinen ja vertikaalinen viestintä 

 

Organisaatioiden viestintää voidaan tarkastella myös siitä näkökulmasta, miten viestit 

organisaatioiden rakenteissa kulkevat. Horisontaalisessa viestinnässä tieto kulkee 

samalla hierarkiatasolla olevien työyhteisön jäsenten välillä. Horisontaalisen viestin-

nän avulla muun muassa koordinoidaan työtehtäviä, kerrotaan työyksikön suunnitel-

mista ja toiminnoista, ratkaistaan ongelmia, vahvistetaan yhteisymmärrystä, keskus-

tellaan mahdollisista eroavaisuuksista sekä luodaan yhteishenkeä tukemalla toisia 

työntekijöitä heidän työssään. (Pace & Faules 1994: 134, Gibson et al. 1997: 414.) 

Vaikka horisontaalisella viestinnällä on keskeinen rooli työyhteisön viestinnässä, sitä 

ei useinkaan nähdä osana virallista viestintäjärjestelmää (Dunham 1984: 283.) Ho-

risontaalisen viestinnän merkitys kasvaa erityisesti organisaatiorakenteeltaan matalis-

sa organisaatioissa (O’Hair & Friedrich 1992: 57.)  

TTY on henkilöstömäärältään suuri organisaatio. Yliopiston osastotasolla 

yksiköitä on kymmenen, ja laitostasoilla niitä on 33. Kukin näistä laitoksista ja osas-

toista muodostaa oman akateemisen rakenteensa, jotka saattavat kuitenkin vaihdella 

yksikkökohtaisesti paljonkin. Koko TTY:n viestinnän rakennetta on siis hankalaa 

määrittää. Perinteisesti yliopistopalveluilla eli yliopiston hallinnolla on ollut yliopis-

ton viestintää koordinoiva rooli. Intranet on yhteisöissä horisontaalisen viestinnän 

mahdollistava väline, jonka avulla hajanaisissakin organisaatioissa työntekijät voivat 

viestiä toisilleen.    

Vertikaalisen viestinnän osapuolia ovat organisaation eri hierarkiatasoilla 

olevat työntekijät. Vertikaalinen viestintä voidaan jakaa ylhäältä alaspäin ja alhaalta 

ylöspäin suuntautuvaan viestintään. Vertikaalinen ylhäältä alaspäin suuntautuva vies-

tintä perustuu pääasiallisesti organisaatiorakenteeseen ja yhteisön viralliseen viestintä-

järjestelmään. (Koehler, Anatol & Applbaum 1981: 82.) Organisaatiossa, jossa on 
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monta hierarkian tasoa, saattaa ylhäältä alaspäin kulkevilla viesteillä olla monta välit-

täjää. Tällöin vaarana on viestin sisällön muuttuminen (O’Hair & Friedrich 1992: 52.) 

Alhaalta ylöspäin suuntautuvassa viestinnässä tieto siirtyy työntekijältä esimiehelle. 

Johdolle välittyy näin tietoa erilaisista työhön liittyvistä asioista ja ongelmista (Pace 

& Faules 1994: 130.) Mielenkiintoista oman tutkimukseni kannalta on, kuinka paljon 

tutkimusaineistostani nousee esiin näkemyksiä juuri horisontaalisen ja vertikaalisen 

viestinnän toteutumisesta ja onnistumisesta. Ennen intranetiä sisäinen viestintä on 

ollut vahvasti keskitettyä, ja tiedotusyksikkö on pääasiallisesti huolehtinut siitä. Intra-

net on siis tuonut mukanaan merkittävän muutoksen viestinnän konventioihin 

TTY:llä.  

 

 

2.3 Organisaatiokulttuuri, sitoutuminen ja viestintäilmasto 

 

Viestintää voidaan tarkastella myös osana organisaation toimintaa yleisemmin. Joi-

denkin näkemysten mukaan viestintä on sama asia kuin organisaatiokulttuuri (mm. 

Aula 1999.) Organisaatiokulttuureita on luokiteltu muun muassa (Dozier et al. 1995) 

kahteen luokkaan sen mukaan, ovatko ne osallistavia vai autoritaarisia. Ensimmäinen 

näistä luo erinomaiset edellytykset viestinnälle, sillä sille ominaista on avoimuus, ta-

sa-arvoisuus, tiimit, yhteinen päätöksenteko ja vastuunotto. Autoritaariselle organisaa-

tiolle tyypillisiä piirteitä puolestaan ovat keskitetty päätöksenteko, kontrolli ja valvon-

ta, menneeseen sitoutuminen ja sulkeutuneisuus. Organisaatiokulttuurin voidaan näh-

dä olevan suhteellisen pysyvä. Sen sijaan organisaatioilmastolla tarkoitetaan useimmi-

ten nopeastikin muuttuvaa ilmanalaa tai tunnelmaa, joka organisaatiossa vallitsee. 

(Juholin 1999: 63–66, ks. myös Falcione & Kaplan 1984.)  

Yhteisöllisyys on organisaatioissa voimavara, mutta se saattaa olla myös 

toimintaa tukahduttava tai jäykistävä tekijä. Stenvallin mukaan (1997: 179) voidaan 

kuitenkin olettaa, että organisaatiot tarvitsevat kokonaisuutena toimiakseen edes jon-

kinasteista yhteisöllisyyttä.  Pacen ja Faulesin (1994) mukaan ilmasto kehittyy sen 

seurauksena, miten työntekijät eli sen jäsenet kokevat yhteisönsä piirteet. Niitä voivat 

olla esimerkiksi johtamistyyli, palkitseminen ja palautteen antaminen. Viestintäilmas-

ton tarkastelu auttaa useimmiten löytämään organisaation viestinnän vahvat lenkit tai 

toisaalta kipupisteet. Sitoutumista sisäiseen viestintään voidaan tarkastella erilaisilla 

menetelmillä. Useissa tutkimuksissa on todettu, että työntekijöiden sitoutumisella si-



 13

säiseen viestintään ja organisaatioon sekä sen toimintaan yleensä on korreloiva riip-

puvuussuhde. (Juholin 1999: 73–75.) 

 

 

2.3.1 Organisaatioon sitoutuminen 

 

Organisaatioon sitoutumista on tutkittu erilaisista näkökulmista. Welsch ja LaVan 

ovat jaotelleet organisaatioon sitoutumiseen liittyvät tekijät viiteen ryhmään, jota ovat 

1.) demografiset tekijät, kuten ikä, organisaatiotaso, koulutus ja työssäoloaika, 2) työ-

tyytyväisyys, kuten palkka ja etenemismahdollisuudet, 3) työn luonne, kuten valta, 

tiimityö tai roolikonflikti, 4) ammattiin liittyvä toiminta, kuten ammattilehtien luke-

minen sekä 5) organisaatioilmasto, kuten viestintä, päätöksenteko, johtaminen, moti-

vaatio ja tavoitteen asettaminen. (Welsch & LaVan 1981: 1085.)   

Työn sujumisen ja yhteishengen luomisen kannalta on tärkeää, että työn-

tekijät auttavat toisiaan silloin, kun siihen on tarvetta. Sitoutumistutkimuksissa on 

todettu, että vahvasti organisaatioon sitoutuneet ottavat herkemmin hoitaakseen myös 

muita kuin suoraan heidän omaan työhönsä liittyviä tehtäviä. He myös auttavat työto-

vereitaan sekä ovat kiinnostuneita työyhteisön hyvinvoinnista. (Meyer & Allen 1997: 

34.) Mari Peltonen on yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielmassaan tutkinut organisaa-

tioon sitoutumisen ja sisäisen viestinnän välistä suhdetta. Hän on tarkastellut erityises-

ti organisaatioon heikommin ja vahvemmin sitoutuneiden käsityksiä sisäisestä vies-

tinnästä. Tutkimusten tulosten mukaan heikommin ja vahvemmin sitoutuneiden nä-

kemykset sisäisestä viestinnästä, työtyytyväisyydestä ja organisaatioilmastosta eroa-

vat toisistaan. Tilastollisesti tarkasteltuna näiden erojen voidaan sanoa olevan erittäin 

merkitseviä. Tutkimuksen pääpainona oli tutkia, kuinka sitoutuminen vaikuttaa työn-

tekijän kokemuksiin organisaation sisäisestä viestinnästä. Myös sitoutumisen yhteyk-

siä työtyytyväisyyteen ja organisaation ilmastoon tutkittiin. 

Peltosen tutkimuksen tulosten perusteella voitiin todeta, että heikommin ja 

vahvemmin sitoutuneiden työntekijöiden viestintäkäsitykset erosivat toisistaan mer-

kittävästi. Ne työntekijät, jotka sitoutuivat työhönsä vahvemmin, kokivat viestinnän 

lisäksi myös oman työnsä ja organisaation ilmapiirin myönteisemmäksi kuin hei-

kommin sitoutuneet. Vahvemmin sitoutuneet työntekijät olivat myös aktiivisempia 

etsimään tietoa omasta aloitteestaan ja tekemään työyhteisönsä kehittämiseksi. Vaikka 
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organisaatioon sitoutumisen ja sisäisen viestinnän välillä ei voidakaan osoittaa kau-

saalista suhdetta, on kuitenkin selvää, että nämä asiat liittyvät toisiinsa. Myös yhteys 

sitoutumisen ja työtyytyväisyyden, kuin myös sitoutumisen ja organisaation ilmapiirin 

välillä on nähtävissä. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että työntekijöillä, joilla on 

myönteisiä tuntemuksia sitoutumiseen, heijastuvat nämä tuntemukset jossakin laajuu-

dessa myös muihin ilmiöihin. 

 

 

2.3.2 Viestintäilmasto 

 

Organisaation sisäiseen viestintään liittyy läheisesti viestintäilmaston käsite. Usein 

organisaation sisäistä viestintää tutkittaessa puhutaankin viestintäilmasto-

tutkimuksesta. Lehtosen mukaan (1991: 16) viestintäilmastolla tarkoitetaankin koko-

naisuudessaan sellaisia organisaation yhteisiä asenteita, tuntemuksia ja mielikuvia, 

joita työntekijät liittävät viestintään. Lampinen esittää lisensiaatintyössään (1989: 

123), että viestintäilmasto on yksi organisaatioilmaston alakäsitteistä. Organisaatioil-

masto on puolestaan laaja käsite, joka sisältää organisaation jäsenten havainnot kai-

kista organisaatiossa tapahtuvista asioista. Näin ollen viestintäilmasto sisältää organi-

saation jäsenten havainnot viestintään liittyvistä havainnoista.  

Reddingin mukaan viisi ideaalin viestintäilmaston tekijää ovat: 1.) kan-

nustavuus, 2.) osallistuva päätöksenteko, 3) luottamus ja uskottavuus, 4) avoimuus 

sekä 5) korkealla olevat tavoitteet (Redding 1972, ks. Falcione & Sussman & Herden 

1987: 201.) Viestintäilmasto kertoo erityisesti työyhteisön jäsenten tunteesta siitä, 

miten avoimesti he voivat kommunikoida keskenään organisaatiossa (Kreps 1990: 

196.) Timm näkee organisaation viestintäilmaston vallitsevana psykologisena tilana, 

joka syntyy yksilön suhteesta muihin organisaation jäseniin sekä siitä, että yksilö 

ymmärtää organisaation arvot ja sitoutuu näihin arvoihin (Timm 1986: 74.)  

 

Timm on selvittänyt viestintäilmastoa seuraavilla kysymyksillä: 

 

- Mitkä ovat työntekijöiden tavoitteet ja missä määrin ne ovat yhteneväisiä organi-

saation tavoitteiden kanssa? 

- Mitä työntekijöiltä odotetaan? 
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- Millaisia rooleja organisaatiossa on? 

- Miten työntekijöitä motivoidaan oma-aloitteiseen viestintään? 

- Miten työntekijöitä kannustetaan riskinottoon? 

- Kohdellaanko työntekijöitä tasapuolisesti? 

- Miten jäsenille annetaan palautetta? (Timm 1986: 75–88.) 

 

Viestintäilmastoa voidaan Timmin mukaan parantaa kehittämällä organisaation viral-

lista viestintäjärjestelmää. Tärkeää olisi kirjata organisaation viestinnälliset tavoitteet 

ja sitoutua niihin sekä seurata tavoitteiden toteutumista. Kirjattu viestintästrategia vä-

hentää epäselvyyksiä ja vakiinnuttaa viestintäilmastoa. (Timm 1986: 89.) Viestintäil-

maston merkitys organisaatiolle ja sen toiminnalle on merkittävä. Vahva ja positiivi-

nen viestintäilmasto edesauttaa myös kannustavien johtamiskäytäntöjen ja toimintata-

pojen syntymistä. (Pace & Faules 1994: 105–107.) Tätä tutkimusta aloittaessani tie-

sin, että TTY:llä on olemassa ajanmukainen viestintäsuunnitelma sekä vakiintuneet 

virallisen viestinnän muodot. Keskeisenä haasteenani onkin selvittää, kuinka onnis-

tuneesti tavoitteet virallisen viestintäkanavan käyttöönotosta ja jatkuvasta käytöstä 

ovat toteutuneet. Juuri henkilöstön mielipiteet ja kokemukset kertovat tästä autentti-

sesti ja luotettavimmin. Näitä asioita kysymällä saan siis tietoa myös TTY:n viestin-

täilmastosta.  

 

 

2.3.3 Viestintätyytyväisyys 

 

Viestinnän tehokkuutta tai sen onnistumista mitattaessa viitataan usein työntekijöiden 

viestintätyytyväisyyteen eli siihen, miten tyytyväisiä he ovat organisaation viestintään 

liittyviin seikkoihin. Yleinen käsitys tehokkaan viestinnän myönteisistä vaikutuksista 

on herättänyt myös yritysmaailman kiinnostuksen viestintätyytyväisyyttä ja sen vaiku-

tuksia kohtaan. Osmo A. Wiio kehittämässä (1978) OCD-menetelmässä (Or-

ganisational Communication Development) määriteltiin viestintätyytyväisyyden ulot-

tuvuuksiksi tyytyväisyyden 1) omaan työhön, 2) viestien sisältöihin, 3) viestinnän 

parantamiseen ja kehittämiseen sekä 4) viestinnässä käytettävien kanavien tehokkuu-

teen. Viestintätyytyväisyyden on todettu olevan yhteydessä myös organisaatioon si-
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toutumiseen (Varona 1996.) Tutkiessaan viestintä- ja työtyytyväisyyttä suomalaisessa 

organisaatiossa Juholin esittää neljä viestintätyytyväisyyden ulottuvuutta: 

 

1) johdon viestintä koko organisaatiota koskevissa asioissa 

2) työntekijöiden keskinäinen vuorovaikutus ja oman osaston tai tiimin ilmapiiri 

3) omaan työhön, uraan ja kehittymiseen vaikuttaminen sekä 

4) ammattimainen viestintä eli viestintäjärjestelmien toimivuus. 

 

Tutkimuksen mukaan kolmella ensimmäisellä dimensiolla oli eniten merkitystä vies-

tintätyytyväisyyteen, kun taas ammattimaisella viestinnällä ei tuntunut olevan suurta 

merkitystä. Viestintätyytyväisyys perustuukin Juholinin mukaan vahvimmin henkilöi-

den väliseen vuorovaikutukseen. (1999: 79–81.) 

 

 

2.4 Kaksisuuntainen viestintäväline 

 

Verkkoajalla viestintä järjestyy uudella ja erilaisella tavalla kuin ennen. Uusien me-

dioiden hyödyntämisessä voidaan käyttää erilaisia lähteitä, jakelukanavia, käyttöliit-

tymiä, sisällöntuottajia ja -muokkaajia. Käytön rajoitukset muuttuvat, kun digitaaliset 

yksiköt ja tietokoneperusteiset viestimet pystyvät prosessoimaan ja näyttämään sisäl-

töä useissa julkaisumuodoissa aika- ja paikkariippumattomasti. Julkaisu- ja muiden 

muotojen vaihtoehdot riippuvat käyttäjien eli vastaanottajien henkilökohtaisista pro-

fiileista, kiinnostuksista, tietojärjestelmien suorituskyvystä sekä luonnollisesti myös 

käyttökontekstista. (Rice 2002: 132.) 

Verkkojen käytön lisääntyminen korostaa viestinnän rakenteen suunnitte-

lua niin, että verkkoviestinnän parhaimmat puolet hyödynnetään niihin tehtäviin, joi-

hin kyseinen media soveltuu parhaiten. Ylivoimaisia käyttöalueita ovat viestin lähet-

täminen monille ja monen vastaaminen harvoille sekä nopea tiedonhaku. (Juholin 

2001: 142.) 
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2.4.1 Rakkaan lapsen monet nimet 

 

Tietoverkolla tarkoitetaan tietokonelaitteiston ja -ohjelmistojen muodostamaa koko-

naisuutta, joka välittää sähköiseen tietoliikenteeseen perustuvaa viestintää kahden tai 

useamman käyttäjän välillä ajasta tai paikasta riippumatta (Hintikka 1992: 43; Järvi-

nen 1995: 21.) World Wide Web on Jussilan ja Leinon mukaan Internetin multime-

diakokonaisuus. Www:ssä voidaan hyödyntää tekstiä, kuvaa, ääntä ja liikkuvaa kuvaa 

toisiinsa yhdistettynä. Word Wide Web ja verkkopalvelut kehitettiin 1990-luvun al-

kupuolella. Ne alkoivat kuitenkin yleistyä vasta 1990-luvun puolivälin jälkeen, kun 

verkkopalvelujen käyttöön tarvittavat selainohjelmat kehittyivät ja yleistyivät. Verk-

kopalvelun voidaan ajatella olevan kokonaisuus, joka muodostuu yhden Internet-

osoitteen takaa löytyvistä sivuista, joiden sisällöntuottajissa ja vastuissa on selviä yh-

täläisyyksiä. Sivut ovat myös toistensa kaltaisia toiminnaltaan ja ulkonäöltään. (Jussi-

la & Leino 1999: 14.)   

Tietoverkoista Internet on verkkona avoin, kun taas organisaation sisäinen 

tietoverkko on rajattu ainoastaan yhden organisaation sisälle. Merkittävämmät erot 

Internetin ja intranetin välillä lienevätkin verkkojen tietosisällössä. Tekstipohjaisia 

sovelluksia ovat yhä useammin korvanneet erilaiset sovellukset, jotka hyödyntävät 

internet-tekniikkaa ja HTML-kielisiä tiedostoja. Organisaatiossa näistä perusmuodois-

ta voidaan rakentaa erilainen sovellus lähes jokaista tarkoitusta varten. (Lintilä 2002: 

23) Järvinen ja Mäyrä määrittelevät (2000: 14) Internetin sen synty- ja käyttöhistorian 

moninaisuuden ansiosta useiksi erilaisiksi asioiksi: kahdenvälisen kommunikaation 

kanavaksi, ryhmätyöskentelyn, joukkotiedottamisen ja mainonnan välineeksi, arkisto-

jen kokoelmiksi, sähköisiksi kirjastoiksi tai vaikkapa tieksi verkkopeleihin ja muihin 

viihdepalveluihin.  

 

 

2.4.2 Uuden median tunnuspiirteitä 

 

Hintikan mukaan (1996: 3) uusi media kuten tietoverkko ei ole vain väline, vaan pi-

kemminkin ympäristö, joka on nousemassa reaalitodellisuuden rinnalle sekä ilmiönä 

että toimintana. Heinonen (2002: 163) esittelee uuden median tunnuspiirteitä jaoteltu-

na teknisiin ja viestinnällisiin ominaisuuksiin. Teknisinä ominaisuuksina hän luettelee 
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digitaalisuuden, verkkomaisuuden ja tietokonevälitteisyyden. Digitaalisuus tarkoittaa, 

että informaatio on koodattu binääriselle merkintäkielelle, jossa käytetään vain kahta 

merkkiä, ykköstä (1) ja nollaa (0). Tästä syystä tietoa on helppo tiivistää erilaisiin tie-

dostomuotoihin, muotoilla ja lähettää eteenpäin. Verkkomaisuus tarkoittaa sitä, että 

sisältöjä on mahdollista liikutella tietoverkkojen välityksellä. Tietokonevälitteisyys 

kertoo, että uusmedian välineissä sekä lähettäjällä että vastaanottajalla on käytössään 

päätelaitteet. Viestintä perustuu siis eri tavalla tietokoneeseen kuin esimerkiksi sano-

malehti tai radio mediana. (Heinonen 2002: 163–168.)   

Uuden median viestinnällisinä ominaisuuksina puolestaan voidaan nähdä 

multimediaalisuus, hyperlinkitys, personointi, monikanavaisuus, paikkariippumatto-

muus ja -herkkyys, laajentunut aikajänne, vuorovaikutteisuus sekä maailmanlaajui-

suus. Multimediaalisuus merkitsee Heinosen (2002: 169–171) mukaan sitä, että kaikki 

uusmedian sisällöt (teksti, ääni, liikkuva kuva ja grafiikka) muuntuvat samanlaisiksi 

biteiksi, joita voidaan sekoittaa tai esimerkiksi järjestellä eri tavoin. Hyperlinkityksel-

lä erilaisia kokonaisuuksia voidaan liittää toisiinsa linkkien avulla. Linkityksellä teks-

tiin saadaan aikaan syvyysvaikutelma ja samalla irtaudutaan perinteisestä lineaarisesta 

esitystavasta. Digitaalisessa uusmediassa on vastaanottajille mahdollista personoida 

henkilökohtainen näkymä. Tällöin lukija voi itse valikoida häntä kiinnostavat sisällöt 

omaan kokonaisuuteensa. Monikanavaisuus merkitsee sitä, että yhä useammin vies-

tinnän sisältöjä pyritään tuottamaan ajatellen alusta asti niiden jakelua ja vastaanottoa 

usean eri laitteen avulla. Verkon avulla viestejä voidaan ottaa vastaan riippumatta 

paikasta.  

Laajentuneen aikajänteen Heinonen määrittelee muutoksena aikaisempiin 

ajattelutapoihin viestintäinstituutioista ja tiedonkulusta. Aikaisemmin esitettyjen aja-

tusten mukaan joukkotiedotuksen välineistä radio ja televisio ovat niin kutsuttuja no-

peita välineitä kun taas painetut mediat edustavat hitaampia välineitä. Uusmedian jul-

kaisujen aikajänne voi olla laajempi kuin näiden kahden. Verkkojulkaisu voi sisältää 

sekä ajankohtaista että pysyvämpää tietoa. Vuorovaikutteisuudella uusmediassa tar-

koitetaan sitä, että verkkojen avulla viestinnän eri osapuolet voivat vaihtaa viestejä 

keskenään. Maailmanlaajuisuus on Internetin ominaisuus, jonka avulla viestit ovat 

kaikkien verkon käyttäjien saatavilla maailmassa. (Heinonen 2002: 171–172.) In-

tranetin ja siten myös oman tutkimuskohteeni kohdalla maailmanlaajuisuus ei ole 

oleellista, sillä intranet on vain organisaation henkilöstölle tarkoitettu ja rajattu ympä-

ristö.  
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2.4.3 Intranet työvälineenä ja voimavarana 
 

Intranet on organisaation sisäinen verkko, joka hyödyntää samaa teknologiaa kuin 

Internet (Alasilta 1998: 62.) Jussilan mukaan (1999: 80) intranet voidaan määritellä 

julkisesta Internetistä palomuurein eristetyksi organisaatiokohtaiseksi verkoksi, johon 

sisäiset viestintäjärjestelmät ja operatiiviset järjestelmät rakennetaan Internetissä 

yleistyneillä tekniikoilla. Intranet-palvelut onkin suunnattu puhtaasti yritysten tai or-

ganisaatioiden henkilöstölle. Intranet-palvelut ovat sisäisen viestinnän välineitä ja 

tarjoavat välineitä työntekoon ja pyrkivät työilmapiirin sekä työskentelyolosuhteiden 

parantamiseen. (Jussila 1999: 37.) Intraverkkoa ja sen sisältämää tietoa voidaan käsi-

tellä myös organisaation voimavarana. Tietohallinnon tutkimuksessa tieto ymmärre-

tään yleisesti organisaation arvokkaaksi voimavaraksi samalla tavoin kuin pääoma, 

työvoima ja fyysiset resurssit. (Huotari 1997: 1.) 

Tietotekniikan ja yleisemmin teknologian vaikutusta työhön on tutkittu 

runsaasti. Tutkimuksissa on havaittu, että käyttöönoton vaikutukset voivat olla ar-

vaamattomia eivätkä välttämättä johda ennakoituihin tuloksiin. Tärkeimpänä syynä 

tähän saattaa olla se, että työntekijät säätelevät itse merkittävästi sitä, kuinka paljon he 

hyödyntävät teknologiaa. (Lintilä 2002: 35.) Anja Alasillan mukaan (1998: 17) verk-

kojen mahdollistama uudenlainen vuoropuhelu on suurin uutuus ja arvokkain anti 

työelämän viestinnälle. Tietotekniikan ja verkkojen ei tarvitse vieraannuttaa ihmisiä 

toisistaan vaan niiden vaikutus voi olla päinvastoin ihmisiä lähentävä. Käyttäjä voi 

myös valita ajankohdan, jolloin hän haluaa viestiä. 

Käsittelen haastattelukysymyksissäni tarkemmin myös työnkuvan muu-

toksen näkökulmaa. Tässä yhteydessä haastateltavat pääsevät kertomaan siitä, onko 

TTY:n intranet Tutka vaikuttanut heidän työtehtäviinsä ja jos se on vaikuttanut niin 

miten.   
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3 Aineisto ja menetelmät 

 

Esittelen tässä luvussa tutkimusaineistoani sekä käyttämiäni menetelmiä. Tutkimusai-

neistonani ovat Tampereen teknillisen yliopiston intranet Tutka, keväällä 2003 toteut-

tamani verkkokyselyn tulokset sekä lokakuussa 2004 tehtyjen haastattelujen materiaa-

li. Menetelminä tutkimuksessa on käytetty kyselylomaketta sekä ryhmähaastatteluja.  

 

 

3.2 Tutkimusaineisto 

 

3.2.1 Tutka tutkimusaineistona 

 

Tutka on intranet, jonka kohderyhmä on TTY:n henkilökunta. Tutkaan päivitetään 

uutisia, jotka koskevat henkilökuntaa. Staattiset www-sivut toimivat henkilöstön tie-

topankkina. Kohderyhmä pyritään huomioimaan uutisia päivitettäessä. (TTY 2004a.) 

Uusimmat uutiset julkistuvat Tutkan etusivulle. Etusivun ajankohtaista-linkin takaa 

löytyy uutisryhmiä. Klikkaamalla linkkiä ”ilmoitustaulu” avautuu yleisiä uutisia ja 

viestejä henkilökunnalle.  
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Kuva 1: Tutkan etusivu 
 

Kaikki TTY:n työntekijät voivat päivittää uutisia ja tapahtumia. Sen tehdään avaamal-

la uutispalstan sivu ja valitsemalla sivulla näkyvissä oleva linkki "Jätä uutinen".  

Linkkiä klikkaamalla löytyy täytettävä www-lomake.  
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Esikatselussa on mahdollista ennen julkaisua tarkastaa, miltä uutinen näyttää. Tutkan 

uutis- ja tapahtumapalstat ovat ilmoitustaulu, atk-uutiset, Porin uutiset, tutkimusrahoi-

tus, kirpputori, rompetori, tapahtumakalenteri, tulevat väitökset -kalenteri, sekä uutta 

Tutkassa -palsta.  

Ilmoitustaulu on Tutkan pääuutispalsta. Atk-uutisten avulla tietohallinto 

viestittää käyttökatkoista ja muista ongelmista sekä niiden korjaantumisesta. Porin 

uutiset on Porin yliopistokeskuksen yksiköiden oma uutispalsta. Tutkimusrahoitus-

palstalla kerrotaan haettavista apurahoista, stipendeistä, Suomen Akatemian hakuil-

moituksista ja EU-rahoituksesta. Kirpputorille kuuluvat kaikki osto-, myynti- vuokra-

us- sekä muut ilmoitukset. Rompetorilla kaupataan TTY:n käytöstä poistettuja tieto-

koneita ja muita laitteita. Tapahtumakalenterissa kerrotaan tieteeseen ja tutkimukseen 

liittyvistä tapahtumista. Tulevat väitökset -kalenteriin osastosihteerit päivittävät tiedot 

tulevista väitöksistä. Uutta Tutkassa -palstalla kerrotaan Tutkan www-sivujen päivi-

tyksistä ja sivustorakenteen muutoksista.  

Sähköinen ilmoitustaulu tai tapahtumakalenterit vaativat samanlaista toi-

mituksellista työtä kuin perinteiset paperisetkin versiot. Tärkeä tieto ei saa peittyä  

turhien viestien alle. Intranetin ilmoitustaululle tulisi Jussilan ja Leinon mukaan 

(1999: 81) nimetä vastuuhenkilöt, jotka huolehtivat tiedon ajantasaisuudesta ja opet-

tavat muut käyttämään tarvittavia ohjelmia. Lisäksi vastuuhenkilöiden tulisi vastata 

ilmoitustaulun toimivuudesta. TTY:n viestinnässä järjestely toimii siten, että vastuul-

linen tiedottaja toimii koko Tutkan ja erityisesti sen viestinnällisten ominaisuuksien 

päätoimittajana. Näin tiedon ajantasaisuudesta, totuudellisuudesta ja opastuksesta on 

huolehdittu.   

Viestinnällisten uutis- ja tapahtumapalstojen ja tietoa sisältävien www-

sivujen lisäksi Tutkassa on myös niin kutsuttuja operatiivisia toimintoja. Nämä toi-

minnot ovat intranetiin yhdistettyjä organisaation muita tietojärjestelmiä, jotka on 

koottu yhteen ja samaan käyttöliittymään. Operatiivisissa intranet-palveluissa voidaan 

hyödyntää esimerkiksi erilaisia tilaus-, varaus-, seuranta- tai hallintajärjestelmiä. (Jus-

sila & Leino 1999: 107). Tutkaan on TTY:llä liitetty sähköinen laskujen sekä matka-

laskujen käsittelyohjelma. En haastatteluissa kysynyt kysymyksiä näistä järjestelmis-

tä, mutta ne tulivat joidenkin vastausten kautta esiin. En ole tässä tutkimuksessa eritel-

lyt näitä vastauksia tarkemmin, sillä aihe ei varsinaisesti liity tutkimuskysymysten 

piiriin. 
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3.2.2 Verkkokyselyn tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseni ensimmäinen osa tehtiin verkkokyselyllä. Keräsin tutkimusaineiston 

kyselylomakkeen avulla. Kyselylomake oli tarkoitettu koko TTY:n henkilöstölle. 

Verkon kautta kukin vastaaja pystyi vastaamaan kyselyyn silloin, kun se työpäivän 

aikatauluun parhaiten sopi. Lomakkeen sijoittaminen sähköisesti verkkoon todennä-

köisesti rajasi vastaajien joukkoa. On oletettavampaa, että kyselyyn vastanneet ovat 

verkon aktiivisempia käyttäjiä. Puolestaan ne, jotka muutenkin käyttävät verkkoa har-

vemmin, ovat todennäköisimmin jättäneet vastaamatta.  

Kyselylomake (ks. liite 1) oli TTY:n intraverkossa 10.–21.3.2003. Lo-

makkeeseen vastasi tuona aikana 126 vastaajaa. Heistä 33 % oli tutkijoita, 7 % opetta-

jia, 11 % opetus- ja tutkimushenkilökuntaa, 5 % johtavassa asemassa toimivia henki-

löitä, 37 % toimihenkilöitä sekä 8 % muissa työtehtävissä toimivia henkilöitä. Vastaa-

jat olivat iältään 21–59-vuotiaita. Vastaajien keski-ikä oli 35,5 vuotta. Vastaajat olivat 

työskennelleet TTY:llä 0,5–32 vuotta ja heidän työikänsä keskiarvo oli 8,3 vuotta. 

Tämä on organisaation työsuhteissa suhteellisen pitkä aika keskiarvoksi.  

 

 

3.2.3 Haastattelujen tutkimusaineisto 

 

Tutkimukseni toinen osa koostui teemahaastatteluista. Haastatteluaineistoni avulla 

pystyin syventämään havaintoja, joita olin saanut selville lomakekyselyllä. Lisäksi 

pystyin suuntaamaan kysymyksiä tarkemmin sen mukaan, millaisissa työtehtävissä 

haastatellut henkilöt toimivat. Haastatteluiden toteuttamisessa ryhmissä oli taustalla 

myös ajatus siitä, että osallistujat kykenisivät saamaan toisiltaan jotain sellaisia aja-

tuksia, jotka synnyttäisivät lisää keskustelua. Kun haastatellut osasivat täydentää ja 

jatkaa toistensa vastauksista, tuli esiin sellaisia seikkoja, joita en itse olisi osannut ky-

syä tai muotoilla haastattelurunkoon. 

Lisäksi valitsin haastateltavakseni myös sellaisen henkilön, joka ei käytä 

verkkoa lainkaan. Muokkasin taustatietolomaketta UMJ-seminaarissa saamani palaut-

teen mukaan. Muokkasin myös joitakin haastattelukysymyksiä, jotta ne olisivat vas-

tanneet paremmin keväällä 2003 toteuttamani verkkokyselyn vaihtoehtoja. Näin saa-

mani tulokset ovat myös paremmin vertailukelpoisia keskenään.   
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3.3 Tilastollinen tutkimusmenetelmä  

 

3.3.1 Lomakeaineiston hankinta 

 

Alkukartoituksena toiminut sähköinen kyselylomake sijoitettiin TTY:n intranetiin 

kahden viikon ajaksi. Kyselylomakkeen etuna on, että sillä voidaan kerätä suhteellisen 

nopeasti laaja tutkimusaineisto, jota on helppo käsitellä jälkeenpäin. Koska vastaajat 

voivat ilmaista mielipiteitään anonyymisti, vastausten odotetaan olevan suhteellisen 

rehellisiä. Lisäksi tutkimuksen kustannukset voidaan pitää kohtuullisina. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1998: 191.) Kyselylomake lienee yleisimmin käytetty tutkimusin-

strumentti niin viestinnän kuin viestintäilmaston ja työtyytyväisyydenkin mittaami-

seen. Yleisin lomakkeen muoto on yhä paperinen, mutta Juholinin arvion mukaan 

(1999: 173) lomakkeiden käsittely tulee jatkossa siirtymään yhä enemmän tietoverk-

koihin. Omassa tutkimuksessani hyödynsinkin juuri tätä mahdollisuutta. 

Lomakehaastattelu on yksi kvantitatiivisen tutkimuksen aineistonkeruu-

menetelmistä. Lomakehaastattelulla kerättyjen aineistojen avulla voidaan testata hy-

poteeseja ja kerätty aineisto voidaan helposti kvantifioida. (Tuomi & Sarajärvi 

2002:77.) TTY:n henkilöstöön kuuluu noin 2000 työntekijää. Vastauksia verkko-

kyselyyni tuli 126 vastaajalta. Uskon saaneeni kohtuullisen hyvän otoksen TTY:n 

henkilöstön mielipiteistä ja myös vastausten olleen rehellisiä.  Kun tutkimuksen koh-

deryhmä on suhteellisen suuri ja tutkimuksella haetaan keskimääräisiä mielipiteitä, 

käytetään kohderyhmästä osajoukkoa (otosta), joka vastaa kysymyksiin. Tutkimuk-

sessa käytetään kyselyä, jossa kysymykset ja vastausvaihtoehdot avoimia kenttiä lu-

kuun ottamatta ovat edeltä käsin määrätyt. Näin on mahdollista saada tilastollinen 

aineisto, joka jalostetaan data-analyysilla tilastollisiksi tunnusluvuiksi, muun muassa 

prosenteiksi ja keskiarvoiksi. (Manninen 2000: 2–3.) Omassa tutkimuksessani suljetut 

kysymykset osoittautuivat joissakin kohdissa hieman ongelmallisiksi. Sain vastaajilta 

palautetta siitä, että joidenkin kysymysten vastausvaihtoehdoista ei löytynyt ainutta-

kaan sopivaa vaihtoehtoa. Vastaajat oli kuitenkin pakotettu valitsemaan yksi vaihto-

ehdoista, joten tulokset saattavat olla joissakin kohdissa tästä syystä vääristyneitä.    
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3.3.2 Lomakeaineiston analysointi 

 

Kvantitatiivisessa analyysissa argumentoidaan lukujen ja niiden välisen systemaattis-

ten, tilastollisten yhteyksien avulla. Tämän lähtökohta on tietenkin se, että aineisto 

saatetaan taulukkomuotoon. Kullekin tutkimusyksikölle annetaan siis arvoja eri muut-

tujilla. (Alasuutari 1999: 32.) Tutkan gallup-ominaisuus, jolla tutkimukseni kysely 

toteutettiin, kokoaa vastaukset automaattisesti Excel-taulukkoon. Tämä seikka säästi 

minulta aikaa ja vaivaa, sillä tulokset oli siirrettävissä suoraan SPSS-ohjelmaan. Ky-

selylomakkeen vastaukset analysoitiin kvantitatiivisesti SPSS-ohjelmalla lukuun ot-

tamatta avoimia kysymyksiä.  

Kvantitatiivisesti mitattavia tuloksia esitän frekvenssijakaumilla. Tilasto-

grafiikan käytöllä on tulosten havainnollistamisessa keskeinen asema (Manninen 

2000: 3.) Tässä tutkielmassa käytän SPSS-ohjelman tuottamia grafiikoita, pylväsku-

vaajia havainnollistamassa kvantitatiivisesti mitattavia tuloksia. Näiden lisäksi olen 

tehnyt joistakin kysymyksistä Tutkan käyttöön ja taustamuuttujista ristiintaulukointia 

ja tutkinut näiden riippuvuussuhteita. Riippuvuuksien tilastollisen merkitsevyyden 

testaamiseen käytetään Chin neliön χ2-riippumattomustestiä. χ2-

riippumattomuustestiä voidaan käyttää kahden kvalitatiivisen muuttujan keskinäisen 

riippuvuuden tarkasteluun (Alkula et al. 1994: 284.) 

Tilastollisessa tutkimuksessa määritetään tutkimushypoteesi nollahypotee-

sin (H0) avulla. Vaihtoehtoista, nollahypoteesia vastaan olevaa hypoteesia kutsutaan 

vastahypoteesiksi (H1). (Nummenmaa et al. 1997: 41–42) Chin neliö -testin lähtökoh-

taisena oletuksena eli nollahypoteesina on muuttujien välinen riippumattomuus. (Al-

kula et al. 1994, 218 ja Newbold 1991: 447). Testin suorittamiseksi tiettyjen ehtojen 

tulee toteutua. Jos vaadittavat ehdot eivät toteudu, ehtoja voidaan yrittää saada toimi-

viksi luokittelemalla muuttujia uudelleen, esimerkiksi yhdistelemällä luokkia. Teinkin 

tässä tutkimuksessa uudelleen luokittelua vastaajien iän, työvuosien, työtehtävien sekä 

muutaman muun muuttujan kohdalla. Tulosten käsittelyn yhteydessä olen maininnut 

nämä muutokset kunkin luokittelun kohdalla. Tilastollisissa testeissä käytetään hypo-

teesien testaamisessa hyväksi p-arvoa.  
 

–       Jos p-arvo > 0,10, aineisto tukee hyvin nollahypoteesia eikä tilastollista 

merkittävyyttä ole. 

–  Jos 0,01 ≤ p-arvo ≤ 0,05, tulosta sanotaan melkein merkitseväksi. 
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–  Jos 0,001 ≤ p-arvo ≤ 0,01, tulos on merkitsevä. 

–  Jos p-arvo ≤ 0,001, tulosta sanotaan tilastollisesti erittäin merkitseväksi. 

(Nummenmaa et al. 1997, 42–43.) 

 

SPSS-ohjelmisto laskee automaattisesti testisuureen arvon ja sen merkitsevyyden eli 

p-arvon. Tässä tutkimuksessa merkitsevyystasoksi valitaan 5 prosenttia eli hyväksy-

tään sellaiset tulokset, jotka ovat tilastollisesti vähintään ”melkein merkitseviä”, sillä 

se on yleisesti käytetty raja. χ2-riippumattomuustesti osoittaa, ovatko muuttujat toisis-

taan riippumattomia. Testi ei kuitenkaan kerro, minkälaista riippuvuus on (esimerkik-

si onko se suoraan riippuvaista). 

Kyselytutkimus sähköisen lomakkeen avulla osoittautui onnistuneeksi 

tutkimuksen menetelmäksi. Erityisesti riittävä vastaajien lukumäärä ja sitä kautta laaja 

aineisto mahdollisti tilastollisesti validin käsittelyn. Kysely sai kuitenkin joitakin kriit-

tisiä ja aiheellisia palautteita koskien vastaamisen vaihtoehtoja. Kysely pakotti vastaa-

jat valitsemaan yhden vaihtoehdon, vaikka he eivät välttämättä olisi olleet samaa 

mieltä yhdenkään vaihtoehdon kanssa. Tämän seikan lisäksi kyselyn keskelle sijoite-

tut useamman valinnan mahdollistaneet vaihtoehdot eivät osoittautuneet kovinkaan 

toimiviksi. Vastaajat eivät oletettavasti huomanneet mahdollisuutta valita useita vaih-

toehtoja ja toisaalta myös näiden vastausten tulkitseminen tuotti ongelmia.  

 

 

3.4 Haastattelu tutkimusmenetelmänä 

 

3.4.1 Haastatteluaineiston hankinta 

 

Eskolan ja Suorannan mukaan (1998: 15) laadulliselle tutkimukselle tyypillisiä piir-

teitä ovat muun muassa aineistonkeruumenetelmä, tutkittavien näkökulma, harkin-

nanvarainen tai teoreettinen otanta, aineiston laadullis-induktiivinen analyysi ja hypo-

teesittömyys. He kuitenkin huomauttavat, että tutkimusmenetelmiä ei voida helposti 

pelkistää minkäänlaisiin kaksijakoihin ja näiden jakojen perusteella ei ole aiheellista 

keskustella siitä, onko tutkimus hyvää vai huonoa. Menetelmän valinnan ei tulisikaan 

olla arvovalinta vaan menetelmä tulisi valita niin, että se sopii kulloiseenkin tutki-

mukseen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusyksiköiden suuri joukko ja tilastolli-
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nen argumentaatiotapa ei ole tarpeen tai mahdollinen. Siinä aineistoa tarkastellaankin 

usein kokonaisuutena. (Alasuutari 1999: 38–39.) Suomessa yleisin tapa kerätä laadul-

lista aineistoa lienee haastattelu. Haastattelu ei sinänsä kuulu pelkästään kvalitatiivi-

seen tutkimukseen, vaan sen avulla voidaan myös kerätä kvantitatiivista aineistoa. 

Haastattelun tavoitteena onkin selvittää tutkittavien ajatuksia ja mielipiteitä.  

Haastattelu on eräänlaista keskustelua, joka tosin tapahtuu tutkijan aloit-

teesta ja on hänen johdattelemaansa. Haastattelussa henkilö (haastattelija) esittää toi-

selle henkilölle (haastateltava) kysymyksiä. Tämän haastattelun määritelmän voidaan 

kuitenkin nähdä laventuneen suuresti viime vuosina. Perinteisestä kysymys-vastaus  

-haastattelusta on yhä enemmän siirrytty keskustelunomaisempiin haastattelu-

tyyppeihin. Haastattelulle vuorovaikutustilanteena on ominaista, että se on 1.) ennalta 

suunniteltu ja 2.) haastattelijan alulle panema. Siinä 3.) haastattelija joutuu usein mo-

tivoimaan haastateltavaa ja pitämään haastattelua yllä sekä 4.) tuntee roolinsa. Lisäksi 

5.) haastateltavan on luotettava siihen, että hänen kertomisiaan käsitellään luottamuk-

sellisesti. (Eskola & Suoranta 1998: 86.) 

Erään jaottelun mukaan haastattelutyypit voidaan jakaa neljään eri tyyp-

piin sen mukaan, kuinka kiinteästi kysymykset on muotoiltu ja kuinka paljon haastat-

telija jäsentää haastattelutilannetta. 1.) Strukturoidussa haastattelussa, joka on verrat-

tavissa lomakehaastatteluun, kysymysten muotoilu ja järjestys on kaikille sama. Myös 

vastausvaihtoehdot ovat kaikille samat. 2.) Puolistrukturoitu haastattelu poikkeaa 

strukturoidusta siinä, että kysymykset ovat kaikille samat, mutta vastausvaihtoehdot 

eivät ole valmiina. Haastateltava saa vastata kysymyksiin puolistrukturoidussa haas-

tattelussa omin sanoin.  3.) Teemahaastattelussa haastattelun aihepiirit eli teema-

alueet on etukäteen määritelty. Menetelmästä puuttuu kuitenkin strukturoidulle haas-

tattelulle tyypillinen kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelija varmistaa, 

että kaikki etukäteen päätetyt teema-alueet käydään haastateltavan kanssa läpi, mutta 

niiden järjestys ja laajuus vaihtelevat haastattelusta toiseen. 4.) Avoimessa haastatte-

lussa tilanne muistuttaa kaikkein eniten tavallista keskustelua. Haastattelija ja haasta-

teltava keskustelevat tietystä aiheesta, mutta kaikkien haastateltavien kanssa ei käydä 

läpi kaikkia teema-alueita. (Eskola & Suoranta 1998: 87.)   

Tässä tutkimuksessa käytin puolistrukturoitua haastattelua, joka lähenee 

menetelmällisesti myös teemahaastattelua. Esitin TTY:n työntekijöille erilaisia haas-

tattelukysymyksiä liittyen muun muassa siihen, minkälainen heidän työnkuvansa on ja 

millainen rooli Tutkalla siinä on. Toteutin osan haastatteluista ryhmissä. Ryhmähaas-
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tattelut ovat mielestäni hyödyllisiä siitä syystä, että haastateltavilla on mahdollisuus 

täydentää toistensa mielipiteitä ja toisaalta muodostaa myös pienimuotoista keskuste-

lua mielipiteistään. Juholinin mukaan (1999: 173–174) viestintää ja sen osa-aluetta 

voidaan auditoida ryhmäkeskustelujen avulla. Ryhmät voivat olla heterogeenisia, jol-

loin niihin valitaan yhteisön henkilöstörakennetta edustavia henkilöitä tasapuolisesti. 

Ryhmiä voi myös rakentaa homogeenisiksi siten, että kukin ryhmä edustaa omaa vii-

teryhmäänsä esimerkiksi ammatin, aseman tai yksikön mukaan.  

Ryhmätilanteessa tutkijalla on tärkeä rooli ja tehtävä pitää keskustelu rai-

teillaan. Suunnittelin haastattelujen rungot mahdollisimman tarkasti ja monipuolisesti, 

jotta haastattelut olisivat onnistuneet ja olisin saanut niistä irti kaiken mahdollisen 

hyödyn. Päädyin puolistrukturoituun haastatteluun siksi, että halusin antaa haastatel-

tavilleni mahdollisuuden kertoa myös sellaisista mielipiteistä ja näkökulmista, joita en 

itse ollut huomannut ennakoida. 

Avoimuudessaan teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu on lä-

hellä syvähaastattelua. Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten etukäteen 

valittujen teemojen ja niihin liittyvien kysymysten varassa. Metodologisesti teema-

haastattelussa korostetaan ihmisten tulkintoja asioista, heidän asioille antamiaan mer-

kityksiä sekä sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Tuomi & Sarajär-

vi 2002: 77.) Tuomen ja Sarajärven mukaan on makukysymys, pitääkö kaikille tie-

donantajille esittää kaikki suunnitellut kysymykset ja pitääkö kysymykset esittää tie-

tyssä järjestyksessä. Yhdenmukaisuuden vaateen aste vaihtelee teemahaastattelulla 

toteutetusta tutkimuksesta toiseen. Vaihteluväli on lähes avoimen haastattelun tyyppi-

sestä haastattelusta strukturoidusti etenevään. (Tuomi & Sarajärvi 2002: 77.) 

 

 

3.4.2 Haastatteluaineiston analysointi 

 

Teen haastattelujen tutkimusaineistoon aineistolähtöistä analyysia. Kyselystä saamie-

ni tulosten avulla suuntasin syventäviä tutkimuskysymyksiä tarkoituksenmukaiseen 

suuntaan. Haastattelun etu on ennen kaikkea sen joustavuus. Minun oli mahdollista 

toistaa kysymys, oikaista väärinkäsityksiä, selventää ilmausten sanamuotoja ja käydä 

keskustelua tiedonantajien kanssa. Joustavaa haastattelussa on myös se, että kysy-
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mykset voidaan esittää siinä järjestyksessä, jossa tutkija katsoo aiheelliseksi (Tuomi 

& Sarajärvi 2002:75.) 

Haastatteluja tehdessäni ja niiden sisältöä analysoidessani tarkkailin sitä, 

milloin aineistoa oli tarpeeksi. Yksi tapa ratkaista aineiston riittävyys on puhua satu-

raatiosta eli kyllästymisestä (Eskola & Suoranta 1999: 35.) Saturaatiolla tarkoitetaan 

tilannetta, jossa aineisto alkaa toistaa itseään eivätkä tiedonantajat tuota tutkimuson-

gelman kannalta enää uutta tietoa (Tuomi & Sarajärvi 2002: 89.) Tässä tutkimuksessa 

viimeisten haastatteluryhmien kohdalla alkoikin vaikuttaa siltä, että saturaatiopiste oli 

saavutettu. Vastaukset alkoivat olla samansuuntaisia eri ryhmien välillä.  

Omassa tutkimuksessani kahden eri lailla tuotetun aineiston analysointi 

erilaisilla metodeilla toi tutkimukseen syvyyttä. Tämä metodologinen triangulaatio eli 

erilaisen tutkimusmenetelmän yhdistäminen (ks. esim. Tuomi & Sarajärvi 2002: 141) 

ja toisen avulla havaintojen syventäminen mahdollistaa siis sisäisen viestinnän ilmiön 

tarkan ja informatiivisen tarkastelun. 
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4 Lomakekyselyllä tietoa Tutkan käyttäjistä   

 
4.1 Kyselyn tuloksia 

 

Lomakekyselyn tulokset olivat yleiseltä sävyltään myönteisiä. Avoimien vastausten 

kohdalla mielipiteet jakautuivat selvimmin ja Tutka sai osakseen niissä niin kiitosta 

kuin kritiikkiäkin. Kyselystä tuli vastausten kautta myös joitakin palautteita. Palaut-

teen mukaan joihinkin lomakkeen kysymyksiin ei löytynyt yksiselitteistä vastausta 

vaan vaihtoehtoja olisi pitänyt pystyä valitsemaan useampi, mikä ei ollut mahdollista. 

Käsittelen jatkossa kyselyn tuloksia aihepiireittäin siten, että Tutkan käyttöä ja käyt-

töönottoa puretaan kysymysten 1–7 kautta, Tutkan vaikutuksia työhön käsitellään ky-

symyksillä 8–11 ja henkilöstön kokemuksia tiedonkulusta TTY:llä selvitetään kysy-

mysten 12–15 kautta. Selvitän ristiintaulukoinnilla ja Chin neliön riippumattomuus-

testillä taustamuuttujien vaikutusta siihen, miten ja kuinka usein Tutkaa käytetään.  

 

4.1.1 Tutkaa käytetään säännöllisesti 

 

Vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he käyttävät Tutkaa. Heistä 49 % käy Tutkassa päi-

vittäin, 27 % 2–4 kertaa viikossa, 15 % kerran viikossa ja 9 % harvemmin. 
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 Kuva 2: Kuinka usein Tutkaa käytetään?  
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Käyttäjät hyödyntävät Tutkaa eri tavoin. Vastaajista 72 % lukee sieltä uutisia ja hakee 

tietoa. Puolestaan 17 % on joskus jättänyt itse uutisen verkkoon. Intraa satunnaisesti 

päivittäviä on kyselyyn vastanneista 3 % ja sivustojen sisällöistä on itse vastuussa 

olevia päivittäjiä 8 %. Kysymykseen oli myös viides vastausvaihtoehto, jota kukaan 

vastaajista ei valinnut. Tämä vaihtoehto olisi ollut ”Päivitän Tutkan www-sivuja, joi-

den sisällöstä joku muu on vastuussa”. 

Tarkastelin ristiintaulukoinnin ja Chin neliön riippumattomuustestin avul-

la sitä, onko vastaajien asemalla organisaatiossa vaikutusta siihen, kuinka usein he 

käyvät Tutkassa. Jotta tilastollisen merkitsevyyden testaaminen oli mahdollista, luo-

kittelin kysymyksen numero yksi vastaukset uudelleen. Uudessa luokittelussa vaihto-

ehtoina Tutkassa käymiselle ovat ainoastaan ”päivittäin” tai ”harvemmin”. Asema 

organisaatiossa on myös luokiteltu uudelleen. Se on kolmiluokkaisesti ”tutkija”, ”toi-

mihenkilö” ja ”opettaja tai muissa tehtävissä toimiva”. 

 

 
Taulukko 1: Ristiintaulukointi Tutkassa käymisen ja vastaajien aseman välillä    

14 36 12 62
20,2 22,6 19,2 62,0

11,1% 28,6% 9,5% 49,2%
27 10 27 64

20,8 23,4 19,8 64,0
21,4% 7,9% 21,4% 50,8%

41 46 39 126
41,0 46,0 39,0 126,0

32,5% 36,5% 31,0% 100,0%

Count
Expected Count
% of Total
Count
Expected Count
% of Total
Count
Expected Count
% of Total

Päivittäin

Harvemmin

Kuinka usein
käyt
Tutkassa?

Total

tutkija toimihenkilö
opettaja
tai muu

Asema organisaatiossa

Total

 
 

Asemalla organisaatiossa on vaikutus siihen, kuinka usein vastaajat käyvät Tutkassa. 

Ristiintaulukoinnin perusteella voidaan todeta, että suurin osa toimihenkilöistä käy 

Tutkassa päivittäin. Samaa ei voida sanoa tutkijoista tai opettajien ja muun henkilös-

tön toiminnasta. Ero toimihenkilöiden ja muiden ryhmien välillä on tilastollisesti 

merkittävä (χ2 = 24,561 ja p-arvo on 0,000), sillä p-arvo on pienempi kuin 0,001. 
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Sukupuolella ei merkitystä, ikä ja työtehtävät muuttavat tilanteen 

 

Selvitin ristiintaulukoinnin ja Chin neliön riippumattomuustestin avulla tarkemmin 

sitä, miten vastaajat olivat kertoneet käyttävänsä Tutkaa. Taustamuuttujia ovat suku-

puoli, ikä, työvuodet TTY:llä sekä vastaajien asema organisaatiossa. Tarkastelin ris-

tiintaulukoinnin avulla, vaikuttaako vastaajien sukupuoli siihen, kuinka he käyttävät 

Tutkaa. Ristiintaulukoinnin yhteydessä tehty Chin neliötesti osoittaa, että Tutkan käy-

tön ja sukupuolen välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää riippuvuutta (χ2 = 5,542 ja 

p-arvo on 0,063). 
 

 

Taulukko 2: Ristiintaulukointi Tutkan käytön ja vastaajien sukupuolen välillä    

41 50 91
35,4 55,6 91,0

32,5% 39,7% 72,2%
5 20 25

9,7 15,3 25,0

4,0% 15,9% 19,8%
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49 77 126
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Count
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Luen uutisia
ja tietoa
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Jättää tietoa
itse joskus
tai usein

Päivittää
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Tutkassa

Miten
käytät
Tutkaa?

Total

mies nainen
KYSYMYS 16

Total

 
 

 

Seuraavaksi tarkastelin, löytyykö vastaajien iän ja Tutkassa toimimisen väliltä yhteyt-

tä. Kysyin verkkolomakkeessa suoraan numeerisena tietona vastaajien ikää. Päädyin 

jaottelemaan vastaajat alle 35-vuotiaisiin ja yli 35-vuotiaisiin, sillä vastaajien keski-

ikä oli 35,5 vuotta. Vastauksista käy ilmi, että kaikista vastaajista ikään katsomatta 

suuri osa lukee uutisia ja tapahtumatietoa Tutkasta. Hieman yllättävä tieto oli kuiten-

kin se, että yli 35-vuotiasta suurempi osa jättää uutisia tai on päivitysvastuussa kuin 

nuoremmista vastaajista.  
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Taulukko 3: Ristiintaulukointi Tutkan käytön ja vastaajien iän välillä 

52 31 83

45,3 37,7 83,0

47,3% 28,2% 75,5%
8 19 27

14,7 12,3 27,0

7,3% 17,3% 24,5%

60 50 110

60,0 50,0 110,0

54,5% 45,5% 100,0%
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Count
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Miten
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Total
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35-vuotiaat

2= yli
35-vuotiaat

Ikä
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Vanhemmilla vastaajilla on siis Tutkassa enemmän kokemusta uutisten ja tapahtuma-

tietojen jättämisestä ja toisaalta myös vastuuta päivitysten suhteen. Ero on tilastolli-

sesti merkitsevä (χ2 = 8,960 ja p-arvo on 0,003). Tämä tulos ei siis viittaa ainakaan 

siihen, että vanhempien käyttäjien olisi hankalaa ottaa uusi palvelu käyttöön. Tämän 

vastauksen kohdalla voidaan luonnollisesti arvioida kriittisesti myös kysymysloma-

ketta ja sitä, kuka kyselyyn on ylipäätään vastannut. Todennäköisenpää kun on, että 

useammat aktiiviset käyttäjät ovat vastanneet kyselyyn kuin passiiviset ja satunnaiset 

Tutkan käyttäjät.  

Tarkastelin myös sitä, onko TTY:llä vietettyjen työvuosien ja Tutkan käy-

tön välillä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä. Ristiintaulukoinnin yhteydessä tehty 

Chin neliötesti osoittaa, että Tutkan käytön ja työvuosien välillä ei ole tilastollisesti 

merkitsevää riippuvuutta (χ2 = 2,139 ja p-arvo on 0,3433). Pidempi työikä ei siis 

säännönmukaisesti näytä motivoivan Tutkan käyttöön. Toisaalta tulos ei anna myös-

kään viitteitä siitä, että lyhyemmän aikaa talossa työskennelleet olisivat sellainen 

ryhmä, joka tarttuisi Tutkan käyttöön erityisen innokkaasti. Käytön erot selittyvätkin 

muilla asioilla ja enemmän henkilökohtaisilla syillä.  

 

 

 

 

 



 34

Taulukko 4: Ristiintaulukointi Tutkan käytön ja vastaajien työvuosien TTY:llä välillä 

21 41 20 82

21,8 37,7 22,5 82,0

18,6% 36,3% 17,7% 72,6%
9 11 11 31

8,2 14,3 8,5 31,0

8,0% 9,7% 9,7% 27,4%
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Miten
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Viimeisenä tarkastelin sitä, vaikuttaako vastaajan asema organisaatiossa eli toisin sa-

nottuna työtehtävät siihen, kuinka Tutkaa käytetään. Yhdistelin kyselylomakkeen vas-

tausvaihtoehtoja siten, että aineistoa oli mahdollista käsitellä ristiintaulukoinnilla ja 

tehdä niille Chin neliötesti tilastollisen merkitsevyyden testaamiseksi. Johtavassa 

asemassa, avustavissa tehtävissä tai muissa (lomakkeessa tarkemmin määrittelemät-

tömissä) tehtävissä toimivien vastaajien luokat yhdistettiin, sillä jonkin näistä valin-

noista tehneitä vastaajia oli niin vähän. Ristiintaulukoinnista ilmenee, että toimihenki-

löt sekä päivittävät Tutkan sivuja että lukevat niitä enemmän kuin tutkijat tai opetta-

jat. Ero on tilastollisesti merkitsevä (χ2 =13,553 ja p-arvo on 0,004). 

 

 
Taulukko 5: Ristiintaulukointi Tutkan käytön ja vastaajien aseman välillä 

36 8 25 22 91
29,6 6,5 33,2 21,7 91,0

28,6% 6,3% 19,8% 17,5% 72,2%
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Uusi palvelu helposti käyttöön 

 

Verkkokyselyn vastaajista 75 % koki vuonna 2001 uuden palvelun oppimisen helpok-

si ja 25 % vaikeaksi. Nykyisin 44 % vastaajista kokee hallitsevansa käytön hyvin ja 

45 % riittävästi. Syinä intranetin käytön hallitsemiseen mainittiin sen selkeys ja toi-

saalta aikaisempi kokemus verkkoympäristöistä. 
 
- Tutka on helppokäyttöinen. Lisäksi käytän muutenkin internetiä aktiivisesti, joten mi-
nulle on luonnollista, että haen infoa verkosta.  
- Löydän tarvitsemani tiedot.  

   
Vastaajista 8 % kokee hallitsevansa käytön puutteellisesti ja 2 % ei koe hallitsevansa 

käyttöä. Syinä siihen, että Tutkaa on vaikea käyttää, mainittiin muun muassa vasta-

kohtaisesti edellisiin vastauksiin, että Tutka on vaikeaselkoinen. Joidenkin vastaajien 

kokemus Tutkan käytöstä oli yhä vähäistä. 

 
- Monien asioiden etsiskelyyn menee turhaa aikaa. Tutkassa on paljon tyh-
jänpäiväisiä sivuja, joiden takaa vasta löytyy itse asia tai joutuu seikkaile-
maan monessa paikassa, jos ei etukäteen tiedä, mistä jokin pikku ohje löy-
tyy. 
- Olen tottunut lukemaan tiedotukset viikkotiedotteesta ja hoitamaan asiat 
puhelimitse. Internetin käyttö klikkailuineen vie turhaa aikaa. Ehkä käytön 
hallitsisi jos olisi aikaa tai viitseliäisyyttä opetella. Vanha koira ei taida 
enää kunnolla oppia uusia temppuja.  

 

 
Kun Tutka tuli TTY:lle vuonna 2001, koulutusta oli vastaajista 30 %:n mielestä tar-

peeksi ja 4 %:n mielestä liian vähän. Heistä 29 % ei saanut lainkaan koulutusta. Vas-

taajista 37 % oli sitä mieltä, että he eivät kokeneet tarvitsevansa koulutusta lainkaan.  

 

 

4.1.2 Tieto löytyy helpommin   

 

Lomakkeessa kysyttiin henkilöstön mielipiteitä siitä, miten Tutka on vaikuttanut hei-

dän työhönsä. Heiltä tiedusteltiin, onko Tutkasta hyötyä heidän työssään, ja lisääkö se 

työn kuormittavuutta. Vastaajista 49 % oli sitä mieltä, että Tutkasta on hyötyä heidän 

työssään. Puolestaan 10 % piti Tutkaa hyödyttömänä oman työn kannalta. Tutkaa piti 

joskus hyödyllisenä 41 % vastaajista.  
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Kuva 3: Onko Tutkasta hyötyä työssäsi? 

 

Vastaajista lähes kaikki eli 97 % koki, että Tutkan seuraaminen kuuluu heidän päivit-

täisiin työtehtäviinsä. Kysymyksissä 8 ja 9 vastaajilla oli mahdollisuus valita useam-

pia vaihtoehtoja. Kyselyä suunnitellessani olin ajatellut tämän mahdollistavan laa-

jemman kommentoinnin yhden kysymyksen sisällä. Näin ei kuitenkaan käynyt, sillä 

kysymyksessä 8 useampia valintoja oli tehnyt vain viisi vastaajaa ja kysymyksessä 9 

vain kahdeksan vastaajaa. Nämä vastaukset on käsitelty tuloksien esittelyn yhteydessä 

omana kokonaisuutenaan ja pylväsdiagrammeissa ne näkyvät niin ikään omana ryh-

mänään.  

Vastaajista 15 % oli sitä mieltä, että Tutka on heidän tärkeä työvälineensä. 

Tietoa saa 42 %:n mielestä nykyisin helpommin Tutkan ansiosta. Vastaajista vain 2 % 

oli sitä mieltä, että Tutka on vähentänyt työn kuormittavuutta. Vastaajista 32 % oli 

sitä mieltä, että Tutka ei helpota heidän työtään. Kysymykseen jätti vastaamatta 6 % 

ja useampia valintoja teki 4 % kysymykseen vastanneista. 
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Kuva 4: Helpottaako Tutka työtäsi? 

 

 

Useampia valintoja tehneiden viiden vastaajan vastauksissa ilmeni toisaalta tyytyväi-

syyttä Tutkaan mutta toisaalta myös ristiriitaisuutta. 
 

- Tutka on vähentänyt työni kuormittavuutta, Tutka on tärkeä työvälineeni ja 
siten oleellinen osa työtehtäviäni, Tietoa saa Tutkan ansioista nopeammin ja 
paremmin. (2 henkilöä)  
- Tutka on tärkeä työvälineeni ja siten oleellinen osa työtehtäviäni, Tutka ei 
helpota työtäni  (2 henkilöä) 
- Tietoa saa Tutkan ansioista nopeammin ja paremmin, Tutka ei helpota työ-
täni.(1 henkilö) 
 

 

Kysyttäessä ”Tuoko Tutka ylimääräistä työtä” vastaajista 62 % oli sitä mieltä, että 

Tutka ei ole lisännyt heidän työnsä kuormittavuutta. Sen sijaan vain 2 %:n mielestä se 

on lisännyt työtehtäviä. Vastaajista 12 % on sitä mieltä, että tietoa on nykyisin entistä 

vaikeampi löytää. 6 % vastaajista kokee, että Tutkan takia he joutuvat tekemään työ-

tehtäviä, jotka eivät ennen kuuluneet heille. Kysymykseen jätti vastaamatta 13 % ky-

selyyn osallistuneista. Useampia valintoja tässä kysymyksessä teki 6 % eli kahdeksan 

vastaajaa.  
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Kuva 5: Tuoko Tutka ylimääräistä työtä? 

 

 

Useampia valintoja tehneet vastaajat osoittivat myös tässä kysymyksessä hieman epä-

johdonmukaisuutta vastauksissaan.  

 
- Joudun tekemään tehtäviä, jotka eivät aikaisemmin kuuluneet työhöni, Tut-
ka ei ole lisännyt työni kuormittavuutta. (2 henkilöä) 
- Tietoa on nykyisin vain entistä vaikeampi löytää, Tutka ei ole lisännyt työni 
kuormittavuutta. (2 henkilöä) 
- Tutka on lisännyt työni kuormittavuutta, Tietoa on nykyisin vain entistä 
vaikeampi löytää. (3 henkilöä)  

 
 
Toki tilanne voi olla vastaajien kuvailema, mutta nämä vastaukset eivät muodosta 

kovin yhtenäistä ja siten johdonmukaista kokonaisuutta.  

 

 

4.1.3 Tieto kulkee verkossa – kuka ehtii lukea?  

 

Lomakekyselyn tulosten mukaan Tutkalla on vaikutusta tiedonkulkuun TTY:llä. Vas-

taajista 94 % oli sitä mieltä, että Tutkalla on vaikutusta tiedonkulkuun ja vain 6 % oli 

sitä mieltä, ettei vaikutusta ole. Vaikutukset olivat vastaajien mukaan sekä myönteisiä 
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että kielteisiä. Tästä syystä juuri avoimien kenttien vastausmahdollisuudet olivat he-

delmällisimpiä tutkimukseni kannalta, sillä niiden avulla sain selville mielipiteiden 

taustalla olevia syitä ja perusteluja. Tähän kysymykseen vastaajista 38 % kertoi vies-

tintämahdollisuuksiensa muuttuneen myönteisellä tavalla. Myönteisesti muutosta ku-

vailleiden vastauksista kävi ilmi, että viestintä on muuttunut nopeammaksi, tehok-

kaammaksi ja helpommaksi. 

 
- Tietoja saadaan kaikille  yhteisestä ja nopeasti  päivittyvästä tiedotuskana-
vasta. Tiedot löytyvät samasta lähteestä jota kaikki käyttävät, jolloin tiedon 
sisältö on kaikille sama.    
- Tieto on tuoretta. Sitä pitää vain joka päivä seurata, mutta on kyllä näppä-
rä käyttää. En enää osaisi kuvitella, minkälaista oli elämä ennen Tutkaa.   
 

 
Kielteisesti Tutkan aikaansaamia muutoksia kommentoi 19 % vastaajista. He kertoi-

vat kokemuksistaan muun muassa, että muut viestintäkanavat on Tutkan jälkeen 

unohdettu. Turhautumista verkon käyttöön ja myös kyselyyn vastaamiseen oli myös 

ilmassa.  
 

- Monista asioista ei enää vaivauduta informoimaan viikkotiedotteessa tai 
sähköpostilla, koska pidetään itsestään selvänä, että kaikki ehtivät lukemaan 
päivittäin Tutkaa. 
- Ajankohtaisia asioita ei kukaan huviksensa  ryhdy näin vaikeasta systeemistä luke-
maan. 
- Aiemmin sai lomakkeet lomakehyllystä kätevästi, nyt niitä saa metsästää täältä han-
kalan kautta, ja nytkin on mennyt tämän joutavan kyselyn vastaamiseen jo puoli tuntia 
hyvää työaikaa.  
 
 

Vastaajista 43 % jätti käyttämättä avoimen kentän vastausmahdollisuuden eikä siten 

kuvaillut muutosta sanallisesti. Intraverkon avulla vastaajista 65 % koki pystyvänsä 

tiedottamaan oman yksikkönsä asioista paremmin ja 35 % vastaajista ei nähnyt Tut-

kalla olevan siihen vaikutusta. Myönteisiä vaikutuksia omiin viestintämahdollisuuk-

siin olivat vastaajien mukaan viestinnän helppous, nopeus ja laaja levikki. Myönteisiä 

kommentteja oli yhteensä 20. 

   
- Tärkeän asian saa helposti kaikkien luettavaksi.  
- Tarvittaessa tiedot saa koko TTY:n nähtäville yhden kanavan kautta.  
- Monipuolistuneet.  

 
 
Toisaalta asioista tiedottaminen nähtiin työläänä ja osin myös päällekkäisenä työru-

peamana. Kielteisiä kommentteja viestinnän muutoksista annettiin 15. 
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- Laitoksilla on paljon väkeä, jotka eivät ole kuulleetkaan Tutkassa ilmoitetuista asiois-
ta. Vaikka www-sivujen käyttöluvut ovat suuria niin ne taitavat koostua suhteellisen 
pienestä joukosta. 
- Taas yksi kanava lisää jonne tiedotteet pitää laittaa. Työtä helpottaisi jos yhtä kautta 
saisi ilmoituksen tarvittaessa tutkaan, haaviin, avackiin, uutisryhmiin ja vaikkapa joil-
lekin sähköpostilistoillekin.   
 
 
 

4.2 Viestintä muutostilassa TTY:llä 

 

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että vastaajilla on Tutkasta vahvoja mielipiteitä, sekä sen 

puolesta että sitä vastaan. Intranet on omaksuttu työ- ja viestintävälineeksi TTY:llä. 

Vastaajista 94 % on sitä mieltä, että viestintämahdollisuudet ovat muuttuneet Tutkan 

ansiosta. Myönteisellä tavalla muutoksia kuvaili 38 % vastaajista ja kielteisellä tavalla 

19 % vastaajista. Myönteisistä vastauksista kävi ilmi, että viestintä on muuttunut no-

peammaksi, tehokkaammaksi ja helpommaksi. Kielteisistä vastauksista näkyi muun 

muassa turhautuneisuutta verkon käyttöä kohtaan. Vastaajista 65 % koki pystyvänsä 

tiedottamaan paremmin oman yksikön asioista. Parantuneina seikkoina mainittiin 

muun muassa viestinnän helppous, nopeus ja laaja levikki. Kielteisiä mainintoja saivat 

viestinnän työläys ja päällekkäisyys. Muutoksia viestinnässä on siis intranetin ansiosta 

nähtävissä. Muutokset eivät kuitenkaan ole pelkästään myönteisiä, vaan verkko koe-

taan joissakin tapauksissa myös viestintää hankaloittavaksi välineeksi. 

Joiltakin osin tulokset vahvistivat alkuolettamuksiani verkon vaikutuksista 

organisaation sisäiseen viestintään. Tulokset osoittivat myös sellaisia huomionarvoisia 

seikkoja, joita en ollut osannut ajatella etukäteen. Olettamukseni siitä, että asioista 

tiedottaminen on nopeutunut ja helpottunut intranetin ansiosta, osoittautui todeksi.  
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5 Haastattelut avasivat käyttäjien näkökulman  

 

Haastatteluissa selvitin syventäen henkilöstön ajatuksia Tutkasta ja TTY:n sisäisestä 

viestinnästä. Pyrin myös saamaan lomakekyselyn jälkeen auki jääneisiin kysymyksiin 

vastauksia muun muassa henkilöstön tyytymättömyydestä ja erimielisistä kannoista 

Tutkan toimivuuden ja käytännöllisyyden suhteen. Lisäksi laajensin näkökulmaa lo-

makehaastatteluista niin, että myös sellaisien työntekijöiden, jotka eivät lainkaan käy-

tä intranetiä, ääni pääsee kuuluville.  

Esittelen tässä luvussa tutkimusaineistoani eli haastatteluja, haastattelui-

den tekemistä sekä lyhyesti taustatietoja haastatelluista. Erittelen tekemieni teema-

haastattelujen vastauksia ja analysoin niiden tuloksia. Käsittelen teemoja siinä järjes-

tyksessä, jossa ne ovat myös haastattelurungossa (ks. liite 2). 

 

 

5.1 Haastattelut 

 

Haastattelin tutkimuksen toisessa vaiheessa yhteensä 14 henkilöä. Haastattelut toteu-

tettiin ensimmäistä lukuun ottamatta 21.–28.10.2004. Ensimmäisen haastattelun tein 

8.4.2004, ja sen tarkoituksena oli testata kysymyksien toimivuutta. Ensimmäiseen 

haastatteluun osallistui yksi henkilö (H1). Tiesin ennakolta, että hän ei käytä Tutkaa. 

Haastateltava toimii TTY:llä tuntiopettajana. Toiseen haastatteluryhmään kuului kol-

me henkilöä. Heistä yksi (H2) toimii atk-ylläpito- ja opetustehtävissä, yksi (H3) van-

hempana tutkijana ja yksi (H4) opettajana ja tutkijana. Kolmannessa ryhmässä haasta-

tellut työskentelevät opintotukipalveluissa (H5), puhelinvaihteessa (H6) ja henkilös-

töpalveluissa (H7). Neljännen ryhmän haastateltavat edustivat hallinnollisesti eri taho-

ja TTY:llä. Siinä haastatellut henkilöt toimivat yksikön johto- sekä opetustehtävissä 

(H8), opetuksen kehittämistehtävissä (H9), taloushallinnossa (H10) sekä kansainvälis-

ten asioiden yksikössä (H11). Tämän ryhmän jäsenet ovat pääosin esimiesasemassa 

toimivia henkilöitä. 

Viides haastatteluryhmä koostui tiedotusyksikön työntekijöistä (H12, 

H13, H14). Se poikkeaa monilta osin muista haastatelluista. Heitä voidaan koulutuk-

sensa, aikaisemman työkokemuksensa sekä työn sisältöjen perusteella TTY:llä pitää 

asiantuntija-asemassa viestinnän näkemystensä suhteen. Osittain heiltä kysyttiin sa-
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moja kysymyksiä kuin muiltakin haastateltavilta, mutta joiltain osin haastattelurunkoa 

oli muokattu tätä erikoisryhmää varten. Näitä kysymyksiä olivat muun muassa verkon 

kehitykseen ja tulevaisuuteen liittyvät kysymykset sekä arviot Tutkasta ja sen käytöstä 

yleisesti.   

Haastatellut täyttivät pyynnöstäni myös taustatietolomakkeen (ks. liite 3). 

Keräsin sen avulla tietoa haastateltujen sukupuolesta, työnimikkeestä, Tutkan käytöstä 

sekä työajan ulkopuolisesta Internetin ja muiden tietoverkkojen käytöstä. Vastaajista 

neljä oli miehiä ja 10 naisia. Vastaajista kaksi toimii tutkijana, neljä opettajana, kaksi 

opetusta ja tutkimusta avustavissa tehtävissä. Kahdeksan haastatelluista on toimihen-

kilöitä ja neljä toimii esimiesasemassa. Useampi valinta tässä kohdassa oli siis mah-

dollinen.  

 
Taulukko 6: Haastatellut henkilöt 

 

ryhmä koodi Työtehtävät Sukupuo-
li  
M / N  

Työvuo-
det 
TTY:llä 

R1 H1 opetustehtävät N 4 
R2 H2 atk-tuki- ja opetustehtävät M 3 
R2 H3 tutkimustehtävät M 5 
R2 H4 tutkimus- ja opetustehtävät M 2 
R3 H5 opintosihteerin tehtävät N 8 
R3 H6 puhelinvaihteen tehtävät N 9 
R3 H7 henkilöstöpalvelujen tehtävät N 14 
R4 H8 johto- ja opetustehtävät M 25 
R4 H9 opetuksen kehitystehtävät N 1 
R4 H10 taloushallinnon tehtävät N 30 
R4 H11 kansainvälisten asioiden tehtävät N 33 
R5 H12 tiedotustehtävät N 17 
R5 H13 tiedotustehtävät N 0 
R5 H14 www- tiedotustehtävät N 6 
5 ryhmää 14 hlöä  N 10, M 4 KA = 11,2 

 

 

Pyysin vastaajia kertomaan lomakkeessa, osallistuivatko he verkkokyselyyn vuonna 

2002. Heistä kuusi oli vastannut kyselyyn. Viisi vastaajaa ilmoitti, etteivät he olleet 

vastanneet ja kolme vastaajaa ei muistanut, olivatko he vastanneet kyselyyn. Näin 

ollen vastaajat tutkimukseni eri vaiheissa eivät kattavasti ole olleet samoja henkilöitä. 

Tästä huolimatta uskon, että metodologinen triangulaatio eli tutkimustulosten syven-

täminen toisen menetelmän avulla onnistuu ainakin kohtalaisesti. 
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Lisäksi pyysin vastaajia arvioimaan sitä, kuinka hyvin he tuntevat Tutkan ja sen eri 

osat sekä sisältämät palvelut. Pääosin vastaajat arvelivat tuntevansa Tutkan kohtalai-

sesti. 

 
Taulukko 7: Arvioita Tutkan käytöstä  

kysymys hyvin
  

kohtalaisesti 
  

eos
 

heikosti en tunne  

Kuinka hyvin 
arvioisit tunteva-
si Tutkan koko-
naisuutena?  

3 8 0 1 2 

Kuinka hyvin 
arvioisit tunteva-
si Tutkan eri 
palvelut? 

2 9 0 2 1 

 

 

Haastateltavia pyydettiin myös arvioimaan, kuinka usein he käyttävät Tutkaa. Vastaa-

jista 11 käyttää sitä päivittäin ja yksi käyttää Tutkaa useita kertoja viikossa. Haastatel-

luista kaksi voidaan luokitella Tutkaa käyttämättömiksi työntekijöiksi. Toinen heistä 

oli käynyt Tutkassa vain pakollisen matkalaskun teon yhteydessä ja näin ollen vastasi 

kysymykseen ”harvoin”, toinen ei ole käynyt Tutkassa koskaan eli vastasi ”en käytä 

Tutkaa lainkaan”.  

 
Taulukko 8: Arvioita verkkojen käyttöasteesta 

kysymys päivittäin useita 
kertoja 
viikossa 

kerran 
viikossa 

harvoin en lain-
kaan 

Kuinka säännöl-
lisesti käytät 
Tutkaa? 

11 1 0 1 1 

 

 

Haastateltuja pyydettiin mainitsemaan kaksi puolta, jotka he tuntevat Tutkasta parhai-

ten ja kaksi puolta, jotka he tuntevat siitä huonoiten. Eniten mainintoja saivat etusivun 

ajankohtaista-osion palstat sekä haastateltavien omien yksiköiden vastuulla olevat 

sivut. Vastaajista 11 lukee uutisia ja tietoa tapahtumista Tutkasta. Heistä viisi on jos-

kus jättänyt uutisen tai tapahtuman Tutkaan. Säännöllisesti vastaajista kuusi jättää 

uutisia ja tapahtumia usein Tutkaan. Kaksi heistä päivittää Tutkan www-sivuja, joiden 

sisällöstä kokonaisuudessaan joku muu on vastuussa. Tutkan www-sivujen päivittäjiä 

ja joistain sivuista ja niiden sisällöstä vastaavia henkilöitä oli seitsemän. Haastatelta-
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vat olivat TTY:n henkilöstön edustajina ja myös Tutkan käyttäjinä hyvin erilaisia. 

Tämän seikan ansiosta vastauksissa tulee esille erilaiset näkökulmat viestinnästä ja 

viestintävälineestä.  

 

 

5.2 Muuttuva työnkuva, viestintä ja tiedonkulku 

 

Haastattelurunko jakautui kolmeen osaan. Haastattelun ensimmäisessä osassa selvitin 

henkilöstön käsityksiä heidän omasta työnkuvastaan, viestinnästä yleisesti sekä tie-

donkulusta TTY:llä.  

 

 

5.2.1 Käsityksiä viestinnästä  

 

Kysyin haastateltavilta, mitä sana viestintä heidän mielestään tarkoittaa. Tämän ky-

symyksen tarkoituksena oli lähinnä testata, ymmärtävätkö haastateltavat käsitteen 

ainakin pääosin yhdenmukaisesti. Tämä on tutkimuksen kannalta tärkeää siksi, että 

puhuttaessa viestinnästä puhutaan ainakin pääpiirteittäin samasta asiasta. Vastaukset 

olivat hyvin yhdenmukaisia. Viestintä nähtiin tiedonkulkuna ja viestien välittämisenä. 

 
Meidän kohdalla se on useimmiten tiedon hankkimista ja jakamista. (H1)   
 
Vaikea kysymys - - - toisaalta se, että mistä tietoa löytyy ja toisaalta, että mi-
ten niistä omista jutuista voi sitten kertoa muille - - - ja onhan tän organi-
saation viestintä tärkee osa sitä kans. (H3) 
 
Aivan sama oli mulla mielessä, tiedonkulku. Ja tiedonhallintaa – sitähän tu-
lee niin hirveesti. (H6) 
 
Mä koen että se on kaikkea, missä välitetään ihmisten välillä tapahtuu – me-
kin viestitään nyt tässä. (H10) 
 

 

Hieman laajempi merkitys käsitteellä oli niille, jotka ovat säännöllisesti viestinnän 

kanssa ammatillisesti tekemisissä. Tätä ryhmää edustivat tiedotusyksikön työntekijät. 

He näkivät viestinnän tiedonkulun lisäksi myös vuorovaikutuksena, vaikuttamisena ja 

usein myös tavoitteellisena toimintana. 
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Viestinnän ymmärtäisin niin että tiedottaminen on ylhäältä alaspäin, yhden-
suuntaista pääsääntöisesti – viestintä taas on kahdenkeskistä ja musta 
enemmän samantasoista ja vuorovaikutteista. Ja siinä (viestinnässä) kum-
maltakin osapuolelta edellytetään aktiivisuutta. (H13) 
 
Verkossa se kahdenkeskisyys ei ehkä ole niinkään se keskeinen asia, vaan 
vois ajatella että siinä on sitten ryhmät viestivät toisilleen. (H14) 
 

 

Kysyin haastateltavilta myös sitä, mitä viestintävälineitä he työssään käyttävät. Eri 

viestintävälineistä haastatellut käyttävät puhelinta, sähköpostia, perinteistä postia, tie-

toverkkoja kuten Internetiä ja Tutkaa. Yksi haastatelluista käyttää lähimpien työtove-

reiden kanssa viestimiseen messenger-palvelua. Luetelluista välineistä mieluiten haas-

tatellut käyttävät sähköpostia, puhelinta ja henkilökohtaista kontaktia.  
 

No mä käytän oikeastaan verkkoa ja sähköpostia - - - enkä oikeastaan just 
muuta. (H1) 
 
Sähköpostia, puhelinta ja ihan perinteisiä ilmoitustaulujakin. (H2) 
 
Mullon kans puhelin, sähköposti ja sitten näitä messenger-palveluita joita 
työssä käytetään fyysisesti muualla olevien ihmisten kanssa keskustelemi-
seen. (H4) 
 
Varmaan koko kirjoa. Kirjeitäkin joskus tulee lähetettyä. (H14) 
 
Yks sellanen lisäys näihin tavanomaisiin on vielä ekstranetit. (H12) 
  

 

Joukosta ei siis noussut yhtä selkeää suosikkia. Tämä saattaa johtua myös toisistaan 

poikkeavista työtehtävistä ja työnkuvien hyvin erilaisista perusluonteista. Asiakaspal-

velutyö asettaa luonnollisesti viestinnälle erilaiset lähtökohdat kuin tutkijan työ. Myös 

haastatellut pohtivat eri medioiden käyttöä ääneen.  
 

Vaikea kysymys, koska eri tilanteissa niistä (välineistä) on erilainen hyöty. 
Mut ehkä se on se netin välityksellä tapahtuva viestintä. (H1) 
 
Kyl mä mieluiten käytän henkilökohtasta kontaktia (H2) 
 
Tutkaa käytän mieluiten. (H7) 
 
Sen kyllä on huomannut että monissa tilanteissa sähköpostia priorisoi puhe-
limeen verrattuna. Välillä vähän liikaakin. Se, että se (sähköposti) on niin 
ajasta ja paikasta riippumaton, niin sillä on helpompi koordinoida omaa 
työtä. (H14) 
 

 

Haastatellut mainitsivat sellaisina työtehtävinä, joissa he joutuvat viestimään erityisen 

paljon muun muassa opetus- ja asiakaspalvelutehtävät sekä erilaiset tiedotustehtävät. 
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Opetustehtävissä tulee viestittyä yllättävän paljon. (H2)  
 
Mä käyn aika paljon seminaareissa puhumassa. - - - ja meilläkin on siinä 
työhuoneessa se ryhmä, jonka kesken joka päivä jutellaan. (H3)  
 
Eniten täytyy varmaan viestiä matkapuhelimen käyttöön liittyvissä asioissa 
ja muissa asiakaspalvelutilanteissa. (H6)  
 
Yks esimerkki on varmaan nää projektihommat, johtuen pääosin siitä, että 
yhteistyökumppani on Helsingissä. Sähköpostilla ja puhelimella viedään jut-
tuja aika pitkälle eteenpäin. (H14) 
 

 

Haastatteluun osallistuneet ovat viestintäyhteydessä yleensä eniten lähimpien työtove-

reidensa kanssa. Lisäksi he kommunikoivat paljon myös ulkopuolisten yhteistyötaho-

jen kanssa. 

 
Opiskelijoiden ja laitoksen henkilökunnan kanssa. (H2) 
 
Kollegat muualla Suomessa, yritykset, rahoittajat  - - - kaikki kanssa kun 
toimii niin varmaan joutuu viestimään. (H3)  
 
Hakijoiden, opiskelijoiden, henkilökunnan… ja sitten nää muut viranomais-
tahot. (H5) 
 
Samoja oikeestaan – lisäisin vielä ulkomaalaiset yhteistyökumppanit mitä 
meillä on, yliopistot ja yritykset, täällä Suomessakin. (H6) 
 

 

Myös arviot siitä, kuinka suuri osa haastateltujen työajasta kuluu viestintään, vaihteli-

vat paljon. Mainintoja prosentuaalisesta ajasta olivat 20–100 %. 

 
 
Vaikee arvioida, mitä siihen sanois – varmaankin viidesosa. (H5) 
 
Yli puolet joka tapauksessa. (H7) 
 
Todella paljon – ehkä viestinnän laveimmassa merkityksessä noin 85 %. Jo-
tain sitä luokkaa. (H8) 
 
Mun työhön liittyy se, että myös työajan ulkopuolella seuraan tiettyjä väli-
neitä. - - -Elikä tota… raja työn ja vapaa-ajan välillä hälvenee. (H13) 
 

 

Johdonmukaisesti vastauksista nousi esiin kuitenkin, että viestintään kuluu merkittävä 

osa työajasta. Voidaankin ajatella, että viestintä kuuluu kaikkien haastateltujen työhön 

eikä ole niinkään erillinen ja irrallinen osa sitä. 
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5.2.2 Tietotyöläiset 

 

Useimmat haastateltavista mainitsivat tarvitsevansa työssään ”substanssitietoa” eli 

tietoa työn varsinaisesta sisällöstä. Tämän sisältötiedon lisäksi haastatellut mainitsivat 

tarvitsevansa tietoa käytännön järjestelyistä, aikatauluista sekä siitä, mitä TTY:llä tai 

talon ulkopuolella tapahtuu. Työhön varsinaisesti liittyvinä tietoina mainittiin muun 

muassa tiedot ohjelmistoista, taloudesta sekä yliopistohallinnosta.  

 
Ohjelmistotietoutta varmaankin ja tietoutta siitä miten kehitys menee eteen-
päin. (H2) 
 
No tietysti sitä tutkijana tarvii siitä omasta alastaan tietoa. (H3)  
 
Henkilöstöön, lakiin ja säädöksiin liittyvää tietoa ja talon sisäistä tietoa lai-
toksista ja osastoista. (H7)  
 
Mediasuhteiden hoitoon liittyviä tietoa tarvitsen päivittäin. (H13) 

 
 

Talon sisäisistä asioista tärkeiksi mainittiin muun muassa tapahtumatiedot ja eri alojen 

asiantuntijoiden etsimiseen tarvittava tieto.   
 

Ja ihan uutiset siitä, mitä täällä tapahtuu. Tutka on mulle vähän niin kuin 
TTY:n aamulehti. (H9) 
 
Tietoa siitä, millaista asiantuntemusta talosta löytyy. Ja myöskin tietoa – 
mieluusti etukäteen – siitä, mitä tapahtumia on tulossa. (H13)  

 
 
 
 
Sähköposti suosituinta, suullinen tieto yhä tarpeen 

 

Itsenäinen tiedonhankinta on haastateltavien keskuudessa yleisin tapa etsiä tietoa. Ta-

vatonta ei ole myöskään kysyä neuvoa muilta. Useimmiten näin toimitaankin, jos et-

sitty tieto ei löydy helposti.  
 

Kyllä se menee itse etsimällä tai sitten alan lehdistä. (H2) 
 
Aika pitkälti google ja muut auttaa haussa. (H3)  
 
Kyllä mä pääasiassa haen itse. Mutta jos ei se tieto löydy helposti niin sitten 
kysyn tai soittaa pirautan henkilölle, joka tietää asiasta. (H8) 
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Useimmat saavat työtä koskevat tiedot sähköisesti. Sähköposti on tiedonvälityksen 

kanavana kasvanut erityisen paljon viimeisinä vuosina. Vastaukset viittaavat myös 

siihen, että sähköpostin käyttö on suosittua TTY:n sisäisessä viestinnässä.  
 
 
Kyllä valtavirta on sähköpostilla. Toisena tulee kyllä sitten suullinen tieto. 
(H8) 
 
Sähköisesti ja suullisesti kai pääasiassa se (tieto) tulee. (H12) 
 
Aika paljon sähkösesti nykyään kulkee tieto, mutta kyllä niissä viikkopalave-
reissakin suullisesti tulee tärkeää tietoa. (H5) 
 

 

Vasta vähän aikaa talossa työskennelleen haastateltavan (H9) vastaus kertoo tästä eri-

tyisen selvästi, sillä hänelle käytäntö on uusi.  

 
Mulle on ollu yllätys se, kuinka paljon tässä talossa asioita hoidetaan säh-
köpostilla ja oon nyt koittanut opetella siihen. (H9) 
 
 

Suullisen tiedonvälityksen merkitys nähdään kuitenkin edelleen tärkeänä. Normaalit 

palaverikäytännöt toimivat myös tiedon etsimisessä ja jakamisessa. Todennäköistä on, 

että sähköiset viestintävälineet eivät tulevaisuudessa tule korvaamaan suullista viestin-

tää.  Oman yksikön asiat ja tiedot niistä välitetäänkin yleensä muille juuri viikkopala-

vereissa tai muissa vastaavissa tilaisuuksissa.  

 
En kyllä suullisesta tiedosta luopuisi, sillä tavalla tulee niin paljon tärkeää 
tietoa. (H6) 
 
Työryhmistä saa myös suullisesti paljon tietoa. (H9) 
 
Saattaa olla myös sellaisia kahvipöytäkeskusteluja, joiden kautta tulee meil-
le ihan ensiarvoisen tärkeää tietoa. (H13) 
 

 
 
 
Tiedonpuute hidastaa työntekoa 

 

Sellaisiksi keskeisiksi ongelmiksi, jotka hidastavat tai haittaavat tehokasta työn tekoa, 

mainittiin muun muassa kiire ja tunne omasta riittämättömyydestä moninaisten ja 

muuttuvien työtehtävien edessä. 
 

Se että ihmisiä on usein aika vaikeaa tavoittaa. (H5) 
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Aikapula. (H12) 
 
Mun työn tehokkuutta estää kyllä liian monet työtehtävät. (H8) 

 
 
Myös organisaation ja TTY:llä eri yksiköiden sisäiset ongelmatilanteet vaikuttavat 

tiedonkulkuun. Nämä ongelmat eivät välttämättä liity niinkään viestintävälineisiin tai 

niiden käyttöön. Ongelmat saattavat juontaa kauempaa ja liittyä myös henkilökysy-

myksiin.   
  
 

Valtataistelut. (H13) 
 
Hallinnon yksikköjen tällaset tietyt kompastuskivet, ne tekevät joskus tän 
työn vähän hankalaksi. Kun on pienellä hallinnolla kauan tehty töitä, niin on 
syntynyt sellasia harmaita alueita, jotka ei oikeestaan kenellekään kuulu tai 
sitten kamppaillaan siitä että kuka ne hoitais. (H14) 
 

 

Monet työtä hankaloittavista ongelmista liittyvät myös tiedonkulkuun ja viestintään. 

Hankalin näistä ongelmatilanteista sisäisen tiedonkulun kannalta lienee se, jossa yksi 

haastateltava (H1) ei käytä Tutkaa lainkaan. Muiden viestintävälineiden ja suullisen 

tiedonhankinnan merkitys luonnollisesti korostuu tässä tilanteessa erityisesti.  

 
Varmaankin se että kun mä en käytä sitä yliopiston sisäistä verkkopalvelua -  
- - ni mä joudun hankkimaan ne tiedot jotain muuta kautta vaikka ne olis 
siellä saatavilla. - - - Mä joudun pyytään ne laitossihteeriltä joka poimii ne 
tiedot mulle. (H1) 

 
 
Myös tietotulva yleisempänä työelämän ilmiönä vaikeuttaa työntekoa. Sähköisten 

viestintävälineiden kautta tulevan tiedon määrän kasvun myötä kaikkea tietoa on han-

kala hallita.   
 
 

Mun kohdalla on kyllä tää tietoähky. Tulee niin kun liian paljon sähköpostil-
la tietoo. (H9) 
 
Sitä sähköpostia tulee kyllä liian paljon. Nytkin kun olin viikon poissa niin 
sillä välin oli tullut 280 viestiä. Ja sieltä kun koitan surffata hädissäni ne kii-
reisimmät niin siinä voi epähuomiossa jäädä joku huomaamatta. (H11) 
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Viestinnän organisointi nykyisin helpompaa 

 

Myös viestinnän suunnittelun kannalta tieto kulkee nykyisin paremmin. Tiedotusyksi-

kön haastatteluryhmässä tuli esiin, että hajautetun päivitysmallin tultua TTY:lle tieto 

kulkee huomattavasti paremmin myös tiedottajille, jotka kertovat asioista eteenpäin 

muun muassa medioille.  

 
 
Täytyy kyllä sanoa, että tän hajautetun päivitysmallin myötä tulee paljon si-
täkin kautta tietoa, että ne jutut putkahtaa tonne Tutkaan ja sitten voi kysellä 
lisätietoja ja välittä asiasta tietoa myös eteenpäin. (H14) 

 
 
Tutkan päätoimittajan tehtäviin kuuluu Tutkan uutisvirran seuraaminen, tärkeiden 

uutisen nostaminen pääuutiseksi tai uudelleen etusivulle. Päätoimittaja korjaa tarvitta-

essa kirjoitusvirheitä, otsikointeja tai lyhentää uutista. (TTY 2002.) Tutkan uutisia ei 

kovin herkästi poisteta julkaisusta tai toimiteta, sillä matalan uutiskynnyksen politiik-

ka rohkaisee mahdollisimman monia jättämään uutisia. 

 
 

Mä oon Tutkan päätoimittaja. Eli käytännössä mä seuraan sitä uutisvirtaa ja 
rohkaisen hajautettuun päivittämiseen, haen eksyneet lampaat ja päivitän 
paljon sekä uutisia, tapahtumia että verkkosivujakin. (H14) 

 
 

Päätoimittaja ennakoi tärkeät tapahtumat ja joko tekee ennakkojuttuja tai tapahtu-

mailmoituksia kalenteriin tai sopii järjestäjien kanssa uutisoinnista. Mahdollisuuksien 

mukaan tärkeät tapahtumat pyritään uutisoimaan kuvien kanssa. (TTY 2002.)   

 
Ja uutisvirtaan teen painotuksia priorisoinneilla ja nostoilla. (H14) 

 

Erityisesti henkilöuutiset, tupaantuliaiset ja muut human intrest -tyyppiset jutut pyri-

tään julkaisemaan, sillä henkilöuutiset ja muuten ihmisiä läheltä koskettavat uutiset 

tekevät intranetistä kiinnostavamman ja helpommin lähestyttävän. Näin lukijoita pyri-

tään samalla sitouttamaan Tutkan käyttöön. Julkisella puolella Internet-sivuilla jul-

kaistavat uutiset ja tapahtumat edellyttävät useimmiten toimitustyötä. Tutkaan jätetty 

uutinen on yleensä kirjoitettu sisäiselle kohderyhmälle. Toimitettaessa uutista poiste-

taan puhekieliset ilmaisut, avataan termejä yleiskielelle ja pidetään muutenkin mieles-

sä julkinen kohderyhmä teksteissä. (TTY 2002.)  
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5.2.3 Työn muuttuneet sisällöt ja vaatimukset 

 

Haastateltavia pyydettiin arvioimaan, käyttävätkö he Tutkaa samalla tavalla kuin hei-

dän oman työyhteisönsä ja yksikköänsä muut jäsenet. Tällä haastattelukysymyksellä 

pyrin saamaan hieman laajempaa kuvaa siitä, kuinka laajasti Tutkaa käytetään. Haas-

tateltavat käyttävät pääosin samalla tavalla kuin heidän työtoverinsakin. He arvioivat-

kin olevansa lähimpien työtovereidensa ja yksikkönsä keskuudessa tyypillisiä käyttä-

jiä.  

 
Mä oon varmaan aika tyypillinen käyttäjä, ehkä sieltä vähän aktiivisemmas-
ta päästä. (H3) 
 
Kyllä mä luulen että meillä kaikki aika samalla lailla käyttää. Tietysti päivi-
tysvastuu vähän vaihtelee. (H5) 
 
Meillä kyllä kanssa luetaan tosi tarkkaan - - - se on ihan työkalu puhelin-
vaihteessa. Mutta päivitystä ei oo muilla kun mulla. (H6) 
 

 

Toisaalta muutamien haastateltavien vastaukset kertoivat myös siitä, että heidän yksi-

kössään Tutkaa ei tunneta työvälineenä juuri lainkaan. Esimiesasemassa toimiva hen-

kilö puolestaan kertoi myös kannustaneensa yksikkönsä työntekijöitä Tutkan käyt-

töön. 

 
Mä oon varmaan ihan keskivertoa, ei siitä kukaan tunnu sen enempää tietä-
vän. (H4) 

   
Voin sanoa että mä olen oikeastaan ottanut tehtäväkseni ajaa Tutkan käytön 
läpi työvälineeksi. Mä koen sen ihan missioksi. (H8)  
 

 

Tutkan kanssa työskentely nivoutuu useimpien työrytmiin päivittäiseksi toiminnoksi. 

He lukevat pääsivun ajankohtaiset asiat 2–3 kertaa päivässä. Kerralla Tutkassa vietet-

ty aika ei välttämättä ole kovin pitkä, mutta käyttö on säännöllistä.  
 

Kyllä mä luen Tutkaa ihan päivittäin. (H7) 
 
Ei siihen paljon kulu aikaa, kun sen kerran pari päivässä katsoo läpi. Et ei 
se niinkun kuormita. Paitsi se matkalaskujen tekeminen. (H3)  
 
 
Mä sanoisin että varmaan jotain 20 %, kun mulla menee aika paljon ihan 
niihin ylläpitojuttuihin. (H9) 
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Kaikkien kohdalla tilanne ei kuitenkaan ole samanlainen. Niiden haastateltavien, jotka 

kertoivat käyttävänsä Tutkaa vain tilanteen sitä vaatiessa, kuten matkalaskun tekemi-

sessä, arvioivat verkon käyttöön kuluvan ajan hyvin lyhyeksi.  

 
Mä en edes lue mitään uutisia – itse asiassa nyt vasta ensimmäisen kerran 
kuulin että siellä on jotain uutisia… (H4) 

 

 

Mitä Tutka muutti? 

 

Niiden kohdalla, jotka käyttävät Tutkaa, ei käyttötapa ole muuttunut alkuvaiheeseen 

verrattuna. Ne, joilla oli alussa päivitysvastuita, tekevät päivitystä edelleen. Osa käyt-

tää Tutkaa vain tiedonhakuun. Vain muutama mainitsi ajatuksensa ja suhtautumisensa 

Tutkaan muuttuneen käytön myötä. 
 
 
Tietenkin sitä aluksi ajatteli, että mitä kaikkia työtehtäviä tämä juttu  tuo li-
sää. (H5) 
 
En tiedä voiko ennakkoasenteista puhua - - - mutta kyllä sieltä sellasta tietoa 
löytyy, mitä ei vaan tiedä. Siellä pitäis vaan viettää aikaa enemmän.  (H2) 
 
Entistä enemmän on kyllä sellasta täsmäkäyttöä. Mut toinen puoli on se, että 
mä kyllä käytän sitä paljon erilaisten taustojen ja vaikkapa taloustietojen 
hakuun. (H8) 
 
No mä en kamppaile teknisten ongelmien kanssa enää niin kuin silloin alku-
vaiheessa. Alussa mun tehtävänä oli ottaa vastaan virheilmotuksia ihan jat-
kuvasti. (H14) 
 
 
 

Tutka on muuttanut haastateltavien työtehtäviä. Vastaajat mainitsivat, että muun mu-

assa päivitystehtäviä oli tullut työhön Tutkan käyttöönoton jälkeen. Päivitystyössä 

html-osaamista ei tarvita. Jokaisella sivulla on omistaja- ja päivittäjätiedot, päivitys-

päivämäärä sekä palautejärjestelmä, josta palaute ohjautuu suoraan sivun omistajalle 

ja päivittäjälle (TTY 2002.) 

 
 
Päivitysvastuuta oli Tutkan alkuajoista asti. Sitä lähdettiin rakentaankin 
meidän avulla. (H5) 
 
Kyl mäkin koin aluksi sen päivittämisen aika työläänä. Vaikka meidän en-
simmäinen ajatus Tutkasta olikin että jee, nyt me saadaan vihdoin sinne tie-
toa siitä mitä täällä tapahtuu! (H6) 
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Kyllä sitä alkuun ajatteli että mitä nyt taas pitää tehdä… mutta kyllä se on 
ollu todella apu.  (H7) 
 
Tehtävistä en tiedä, mutta sanotaan että työtapoja on muuttanut. (H11) 
 

 
Toisaalta tuore työntekijä näkee asian eri vinkkelistä kuin vanhat. Hän on saanut tu-

kea ja opetusta järjestelmään heti työsuhteensa alusta saakka.    
 
 
No mun on vaikee sanoo tohon muutokseen, kun oon ollut talossa vasta vuo-
den. Mutta mut on oikeestaan ajettu sisään tähän systeemiin jo perehdytys-
vaiheessa. (H9) 
 
 

Koulutuksen ja opastuksen määrä vaihtelee siis yksikkökohtaisesti paljon. Tähän vai-

kuttavat luonnollisesti käytettävissä olevat resurssit ja myös yksiköiden henkilöstön 

henkilökohtainen osaaminen.  

 

 

TTY:n viestintä uuteen vaiheeseen 

 

Tiedotuksen roolin voidaan nähdä muuttuneen hajautetun päivityksen ja Tutkan tulon 

myötä. Tiedottajat itse pohtivat oman työnsä muutosta muun muassa sähköisen tie-

donkulun ja tekstien kohderyhmien mukaisen versioinnin näkökulmista. 

 
Kyllä se on paljon muuttanut. Viestintä on menny kyllä ihan uusiin puihin. 
Kyllähän se on nyt ihan eri näkönen se kenttä. (H12) 
 
Versiointi teksteihin on tärkeää. (H13) 
 
Ihan käytännön muutos, joka on helpottanut paljon. Ennen viikkotiedotteen 
materiaalit tuli meille postissa, paperille printattuna. - - - Jossain vaiheessa 
ne tuli sähköpostilla mutta nyt ne jätetään Tutkan kautta. (H14) 

 
 

Tutka on myös helpottanut monien TTY:n työntekijöiden työtä, kun päivittäisen neu-

vontatyön sijaan kysyjiä voi nykyisin ohjata lukemaan asioita Tutkasta.  

 
 
Joo, on ehdottomasti. Nyt kun pitää vaan päivittää niitä sivuja niin tieto löy-
tyy Tutkasta. Ja on välillä terveellistäkin päivittää ja järjestää sitä tietoa uu-
delleen. (H5) 
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Haastateltavat tunnistavat selkeän muutoksen omassa ajattelussaan ja asenteissaan 

Tutkaa kohtaan. Siitä ajatellaan pääasiassa myönteisesti ja alkuvaiheen ennakkoluu-

loista on päästy yli. Yllätyksellisenä yhdelle haastateltavalle (H9) oli kuitenkin tullut 

se, että kaikki eivät vieläkään käytä Tutkaa samalla tavalla. Siksi viestit eivät tavoita 

kaikkia halutulla tavalla.   

 
Ajatukset on kyllä positiivisia mutta yllätyksenä on ehkä tullut kuitenkin se, 
että kaikki täällä ei sitä lue. Kun on sanonut että tieto löytyy sieltä sivuilta 
niin vastaus saattaa olla että minä luen vain paperilta. (H9) 
 
No mulla ajatukset on muuttuneet ehdottomasti positiivisemmiksi. Se on kyl-
lä tosiaan oikea aarreaitta tietoineen. (H8)  
 
Siis myönteisempään suuntaan on ajatukset muuttuneet. Mutta lähtökohtakin 
oli se, että tästä saadaan hyvä juttu aikaiseksi. (H10) 
 

 

Haastateltujen työnkuvat TTY:llä ovat monipuolisia. Useat heistä kokevat työn koh-

tuullisen kuormittavaksi eivätkä toivo vastuuta tai tehtäviä ainakaan enää lisää. Tutka 

on monelle yksi työväline muiden joukossa eikä sitä näin mielletä erilliseksi velvoit-

teeksi. Vastaajien näkemykset viestinnästä olivat suhteellisen yhdenmukaisia. Viestin-

tä nähtiin tiedonkulkuna ja vuorovaikutuksena. Tämä mahdollisti viestinnästä keskus-

telemisen, sillä peruskäsitykset olivat kaikilla samankaltaiset. Monet pohtivat viestin-

nän osuutta työstään ja päätyivät toteamaan, että lähes kaikki työskentely sisältää ai-

nakin jollain ulottuvuudella viestintää. 

 

 

5.3 Tyytyväisyyttä viestintään, sitoutuminen vaihtelee 

 

Toisessa haastattelukysymysten ryhmässä kartoitettiin TTY:n henkilöstön viestintä-

tyytyväisyyttä ja sitoutumista Tutkan käyttöön. Viestintätyytyväisyyttä tarkasteltiin 

kysymällä mielipiteitä tiedonkulusta yleensä TTY:llä. Tiedonkulussa haastateltavat 

näkivät ongelmia lähinnä siksi, että monia henkilöitä on vaikea tavoittaa.  
 
 
Se riippuu ihan siitä että mistä se tieto tulee ja mitä kautta. (H2) 
 
En näe mun kohdalla mitään ongelmia. Tohon on toisaalta aika vaikee ottaa 
kantaa, kun tekee töitä sivutoimisena tuntiopettajana niin sitä tekee työnsä ja 
sen jälkeen lähtee pois. (H1) 
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Kyllä se ylhäältä alaspäin kulkee varmaan kohtalaisen hyvin. Mutta sitten 
tää horisontaalinen taso on ehkä vaikeempi. (H12) 

 
 
Vertikaalinen viestintä lieneekin TTY:llä suhteellisen ongelmatonta, sillä se on va-

kiintunutta ja siihen on organisaatiossa totuttu. Sen sijaan horisontaalisen tason toi-

miminen talon sisällä saa haastateltavilta pyyhkeitä. Suurimpina ongelmina tiedonku-

lussa TTY:llä haastateltavat näkivät sen, että ihmisiä on vaikea saada kiinni.  
 

 

Se laitosten välinen tiedonkulku, josta meidän on varmaan aika vaikea ot-
taakaan sellasta roolia, mut siitä kuulee paljon kritiikkiä. (H14) 
 
Sellainen virallinen tieto kulkee kyllä hyvin, mutta monesti tällainen hiljai-
nen tieto onkin sitten vaikeampaa saada, sellaiset tuntumat ja suhtautumiset, 
se ei enää ookaan sitten kovin helppoa. (H8)  
 
 

 
Yksi merkittävä haaste on myös se, että teknisen osaamisen rajoitteet ovat yhä olemas-

sa. Yksi haastateltava kertoikin näiden vaikeuksien olevan tyypillisiä hänen työyhtei-

sössään.   

 
Suurimpana ongelmana mä näen sen, että osa proffista käy täällä töissä 
Helsingistä. Ne on täällä pari päivää viikossa eikä osa niistä osaa käyttää 
edes sähköpostia. Se aiheuttaa kyllä aika mielenkiintoisia tilanteita. (H2) 

 
 

Sähköisellä viestinnällä ja verkkopalveluilla on siis vielä matkaa kuljettavana siihen 

tavoitteeseen, että ne tavoittaisivat kaikki työyhteisön jäsenet.   

 

 

5.3.1 Tutka parantanut tiedonkulkua 

 

TTY:n verkkoviestinnän ongelma oli yksiselitteisesti haastateltavien mielestä se, että 

kaikki eivät lue verkkoa. Tähän ongelmaan tulisi tiedottajien mielestä puuttua lisää-

mällä. 

 
Tutka on kyllä parantanut tiedonkulkua, mutta ongelma on se, ettei kaikki si-
tä kuitenkaan käytä. (H5) 
 
Vaikea sanoa tohon - - - kun sitä tietoa varmasti olis tarjolla, jos sitä käyt-
täis. Ehkä se on sitten se käyttäjien aktivointi. (H2) 
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Tutkasta ei haastateltavien mielestä puutu mitään merkittävää tietoa. Vastaajat olivat 

päinvastoin sitä mieltä, että tietoa on Tutkassa jo vähintäänkin tarpeeksi, ellei jopa 

liikaa. Haastateltujen kokemusten kohdalla voidaankin puhua infoähkyn käsitteestä, 

jonka on kehittänyt Jussi T. Koski (1998). Hänen mukaansa tiedon ylitarjonta saattaa 

saada aikaan uupumusta ja stressiä. 
 
 
Jos senkin hallitsis mitä siellä on nyt… (H10) 
 
Täytyy kyllä sanoa että ei mielellään enää lisää. Alkaa oikeesti tuntumaan 
siltä, että tieto lisää tuskaa. (H8) 
 
Näin isossa organisaatiossa se uutisvirta alkaa olla jo välillä liiankin vilkas. 
(H14) 

 
 
 
Juholinin mukaan (1999: 154) intranetistä ei saisi tulla tiedon kaatopaikka, josta oleel-

lisen tiedon löytäminen on kuin neulan etsimistä heinäsuovasta. Intranet tarvitseekin 

samantapaisia pelisääntöjä kuin muutkin viestintäkanavat. Tutkan ajankohtaista-osion 

sivujen viestinnällisistä osa-alueista hyödyllisimpinä mainittiin ilmoitustaulu, tapah-

tumakalenteri ja tutkimusrahoitus. Omaa työkenttää koskevat asiat ovat haastatelluille 

luonnollisesti tärkeitä. Tutkija mainitsi lukevansa säännöllisesti tutkimusrahoitus-

palstaa. 

 
Tutkimusrahoitusta tulee luettua päivittäin. (H3) 
 
Mun mielestä se on parasta että etusivusta saa sellasen yleiskuvan mitä tääl-
lä tapahtuu. Sit voi kattoo tarkemmin jos löytyy jotain mikä itseä kiinnostaa. 
(H3) 
 
Ilmoitustaululta tulee kyllä eniten katsottua. (H5) 
 

 

Hakupalveluun useat toivoivat parannusta ja epäilivät myös omia taitojaan sen käy-

tössä. Usein Tutkan käyttäjiä onkin hämmentänyt se, että uutisia ja www-sivuja hae-

taan eri toiminnoilla Tutkassa.  

 
Yksi mitä - - - saattaa olla kyllä käyttäjässäkin vikaa, mutta varmaan kym-
menen kertaa kun oon yrittänyt sitä käyttää sitä hakukonetta niin en oo ha-
kusanoilla löytänyt mitään etsimääni dokumenttia tai sivua. (H3) 
 
Joskus on yrittänyt sillä hakukoneella etsiä - - - se on mun mielestä välillä 
aika rajoittava, et se ei oo mitenkään kovin yksinkertanen. Se ei anna tulok-
sia aina eikä toimi moitteetta. (H6) 
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Hakutoimintojen tarkempi opastus käyttäjille voisikin olla paikallaan sisäisen viestin-

tävälineen koulutuksessa.  
 
 
 
Mitä Tutkan rinnalle? 

 

Haastatteluissa tiedustelin myös, mitä muita mahdollisia keinoja TTY:n sisäisessä 

viestinnässä tulisi käyttää. Suoria vastauksia ei tullut heti monia. Kun haastateltaville 

esitettiin kysymys siitä, ovatko he tyytyväisiä nykyiseen ratkaisuun sisäisen viestin-

nän suhteen, löytyi mielipiteitä laajalti. Nykyinen paperinen viikkotiedote nähtiin jok-

seenkin tarpeettomana. 

 
Me ollaan aika paljon tuskailtu sen viikkotiedotteen suhteen, kun meille kai-
kille kuudelle tulee se sama paperi. Musta se on ihan turha, paperin tuhlaus-
ta. Jos silloin tällöin viittii kattoo sieltä Tutkasta niin ne on täysin samat ju-
tut siellä etusivulla. (H3) 
 
Tää viikkotiedote tuntuu kyllä ihan turhalta nykyään. Se on mun mielestä jo 
luettua – se on itse asiassa vanhaa tietoa.  (H6) 
 
Kyllä sisäinen viestintä tässä talossa toimii hyvin. Mutta totta kyllä on, että 
viikkotiedotteen asiat alkaa olla jo jossain määrin vanhoja ja kertaalleen lu-
ettuja… ja siksi vähän turhia. (H9) 
 
Ja onhan se paperintuhlaustakin, kun 2000 arkkia sitä painetaan. (H11) 
 

 
Juholinin mukaan (1999: 151) tiedotuslehti ja henkilöstölehti ovat toisiaan lähellä 

olevia käsitteitä. Erottava tekijä niiden välillä on ilmestymistiheys, joka vaikuttaa leh-

den luonteeseen.  Henkilöstölehti ilmestyy useimmiten muutaman kerran vuodessa, ja 

tiedotuslehti puolestaan huomattavasti useammin. Henkilöstölehti on laajempi kuin 

tiedote tai kokoelma tiedotteita. Yhä useammin tiedotteet löytyvätkin verkosta, eikä 

niille tarvita erillistä painettua versiota. Kuitenkin myös tiedotuslehti vaatii toimitus-

politiikan. TTY:n viikkotiedotteen kehittämistä enemmän henkilöstölehden suuntaan 

kannatettiin.  
 
Ehkä jollain tavalla viikkotiedotetta - - - sitä vois vähän miettiä että mitä 
kaikkea siihen pistää. Mutta siihen vois yrittää kerätä vähän tärkeämpiä jut-
tuja ja ehkä kehittää tai jalostaa sitä. Meniskö se sitten jonkinlaisen sisäisen 
lehden suuntaan? (H2)  
 
No voishan sitä ainakin uudistaa sitä viikkotiedotetta, laittaa modernimpaan 
muotoon. Nii, vähä tylsä se on kieltämättä. (H6) 
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Samaa kehityssuuntaa on pohdittu myös viestintää koordinoivassa tiedotusyksikössä, 

ja asia tulikin esiin tiedotuksen haastatteluryhmässä. 

 
Koko sen sisäisen viestinnän välineiden ajattelu ja sorvaaminen on ajankoh-
taista. Että tapahtuuko siinä jokin uus kehitys ja mitä se muiden osioiden 
muokkaamiseen tarkoittaa. (H14) 

 
 
 

5.3.2 Tutkan käyttö alussa hankalaa  

 

Haastatteluun osallistuneet olivat sitä mieltä, että Tutkan käyttöön on varattu tarpeeksi 

aikaa. Vastaajat olivat pääosin tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa ja taitoihinsa Tutkan 

käytön suhteen. Koulutusta tulisi puolestaan Tutkan käyttöön haastateltavien mielestä 

olla enemmän. Erityisesti Tutkan käyttöönoton alkuvaiheessa he olisivat kaivanneet 

sitä.  

 
Kun mä kävin kirjottamassa työsopimuksen niin mulle lyötiin käteen ne tun-
nukset ja näytettiin nopeesti että tää on tällanen ja näin sinne pääsee. Mut 
ei niin että joku olis istunut ja kertonut että miten se niin kun toimii. (H1)  
 
Ei kyllä siihen varsinaiseen käyttöön oo tullut mitään koulutusta. (H3) 
 
Ehkä semmosta että ”tiedätkö että Tutkasta löytyy tällaista tietoa” - - - sel-
lasta koulutusta vois kyllä pitää. (H6) 
 

 
Haastateltava (H1) vastasikin kysyttäessä, että jos hän olisi saanut alkuvaiheessa 

enemmän koulutusta, olisi hän todennäköisesti ottanut Tutkan käyttöön. Nämä tarpeet 

on tiedostettu myös tiedotusyksikössä.  
 

Niin se varmaan olis ollut… jos joku olis ehtinyt opastamaan silloin alku-
vaiheessa paremmin niin todennäköisesti olisin ottanut sen käyttöön. (H1) 
 
Joo, tähän on tullut toivomuksiakin. Et vois olla tällasia käyttökoulutuksia 
sellaisille, jotka ei oo siihen ehtineet tutustua. (H14) 
 

 

Hajautetussa päivitysmallissa yksikköjen verkkosivujen päivittäjät saavat tukea, kan-

nustusta ja joskus myös patistamista päivityksessä. Yksi syy viestimen haltuunoton 

hankaluudessa saattaa olla kuitenkin se, että julkinen kirjoitustyö nähdään vaativana 

ja haasteellisena tehtävänä.  
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Siinä mielessä koulutusta – oon huomannut – että kynnys jättää niitä uutisia 
on aika korkea jos ei sitä kirjoittamista tee ikään kuin työkseen. Tiettyjä 
toimintatapoja voisi kouluttaa mutta myös sitten pelisääntöjä. (H8)  
 

 

Käyttäjäkoulutusta on tarjolla, mutta varsinaista kirjoitustyötä TTY:n verkkokirjoitta-

jat ovat todennäköisimmin opiskelleet edellisen kerran koulun penkillä. Niistä ajoista 

saattaa olla kulunut jo useita vuosia, ellei vuosikymmeniä. Webmaster ja www-

tiedottaja neuvovat ja opastavat päivittäjiä julkaisujärjestelmän teknisessä käyttämi-

sessä sekä jakavat tietoa yleisistä sekä TTY:llä vakiintuneista hyvistä päivittämiskäy-

tännöistä. Webmaster kouluttaa uudet päivittäjät järjestelmän käyttöön. Päivittäjä-

ryhmien palavereissa annetaan sivujen toimivuudesta rakentavaa palautetta ja sovitaan 

isompien päivitystehtävien aikataulut. (TTY 2002.) Nykyisin uusien työtekijöiden 

perehdyttämisinfossa Tutkaa ja TTY:n viestintäpalveluja esitellään omana kokonai-

suutenaan. Ratkaisu on kuitenkin sen verran uusi, että suurin osa haastateltavista ei 

ole todennäköisesti osallistunut tällaiseen infoon, sillä he ovat olleet talossa pidem-

pään. Alkuvaiheessa siis kaikille käyttäjille suunnattua koulutusta olisi varmaankin 

tarvittu enemmän.   

 

 

5.3.3 Viestintäilmapiiri nyt vakiintunut   

 
Tässä luvussa käsittelen erillään tiedotusyksikön edustajien ja muiden haastateltujen 

näkemyksiä Tutkan käytöstä TTY:llä. Tiedottajat kykenivät arvioimaan Tutkan vaiku-

tuksia ja siihen suhtautumista laajemmin, sillä heidän kokonaisnäkemyksensä viestin-

tävälineen käyttöönotosta oli kattavampi.  

 
Koska se muutti niin radikaalisti tätä sisäisen viestinnän välineistöä, kun tuli 
ihan uusi selattava intranet, niin kyllähän se aika lailla oli sellanen oppi-
misprosessi koko talossa.  (H14) 
 

 

Tiedottajien ryhmä näki, että Tutkaa tulisi kehittää rakenteen, sisällön ja myös teknis-

ten ratkaisujensa näkökulmista.  

 
Varmaan se on aika paljon kiinni siitä, että miten sitä onnistutan viemään 
näiden karikoitten ohi – toisaalta se tietotulva ja toisaalta rakenneasiat. 
(H12) 
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Mä luulen että tää personointi ja tietojen kohdentaminen siellä Tutkan sisäl-
lä - - - miten se onnistuu. - - - Kaikkinensa, mihin sen pitäisi mennä niin saa-
taisiin ihmiset sitoutettua käyttämään sitä ja siellä kävis suurin osa meidän 
henkilökunnasta päivittäin. (H14) 
 
Kyllä sisällön kehittäminen on myös oleellinen asia, yksiköiden kanssa yh-
teistyössä. (H14) 

 
Se Tutkan sivujen laajuus on selkeä ongelma. (H14) 
 

 
Muutkin haastatellut kuin tiedottajat toivoivat parannuksia Tutkan käytettävyyteen ja 

rakenteeseen. Toisaalta käyttäjät kertoivat myös, että käytön ja opettelun myötä ra-

kennekin hahmottuu paremmin.  
 
 
Ehkä sen pitäis olla helpommin lähestyttävä – ehkä selkeempi. (H2) 
 
Olis kiva jos sais tietoa sellasista säädöksistä ja toimintatavoista. - - - Yritin 
kerran ainakin vartin etsiä tietoa tuntipalkkioista enkä päässyt lähellekään. 
(H4) 
 
Onhan se kohtuullisen selkeä, nyt kun sitä on oppinut käyttämään. (H12) 
 
 

Toisin oli kuitenkin aikaisemmin ennen layoutin muutosta. Tarvittava tieto löytyy 

vastaajien mielestä kohtalaisen helposti, erityisesti silloin, kun tietää mitä on etsimäs-

sä. Myös visuaalinen ilme sai kiitosta.   
 
 
Siis onhan se nykyään paljon selkeempi kuin silloin alussa. Ja visuaalinen 
ilmekin on parantunut. (H11) 
 
Perustiedot on kyllä ihan selkeet mutta jos haluais etsiä jotain pikkutarkkaa 
niin joutuu miettimään että mistä kumman putken alta tää oikein löytyy. (H5) 

 

 
Yhteenvetona TTY:n henkilöstön viestintätyytyväisyyttä ja Tutkan käyttöön sitoutu-

mista käsitelleistä tutkimuskysymyksistä voidaan sanoa, että sisäisessä viestinnässä 

nähtiin myönteisiä muutoksia. Tietoa on tarjolla Tutkan ansiosta enemmän kuin aikai-

semmin. Viestintä on myös nopeutunut. Tutka sai kuitenkin viestintävälineenä vielä 

joitakin moitteita käytettävyydestään, rakenteestaan ja tiedon valtavasta määrästä. 

Tutka on välineenä otettu kohtalaisen laajasti käyttöön. Haastatellut esittivät kriittisiä 

ja perusteltujakin kantoja myös vanhojen viestimien tarpeellisuudesta. Paperisesta 

viikkotiedotteesta suurin osa haastatelluista olisi valmiita luopumaan kokonaan.    
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5.4 Sitoutuneisuudella ja tyytyväisyydellä ei selkää yhteyttä  

 

Tutkimuskysymyksiä henkilöstön sitoutuneisuudesta ja tyytyväisyydestä sisäiseen 

viestintään ja koko organisaatioon tarkasteltiin kolmannen kysymysryhmän avulla. 

Sitoutuneisuutta voidaan mitata kysymyksillä, jotka koskevat tulevaisuutta. Arviot 

työsuhteen tulevaisuudesta sekä esimerkiksi Tutkan käytöstä tulevaisuudessa viitoit-

tavat sitä, kuinka myönteisenä tai kielteisenä he näkevät jatkon. Jos nämä näkymät 

ovat myönteisiä, voidaan sitoutumisenkin nähdä olevan korkealla. (ks. esim. Timm 

1986.) 

 
Uskon, että koen sen jatkossakin ihan hyödylliseks. (H3) 
 
Tuskin se (Tutkan käyttö) ainakaan vähenee. (H5)  
 
Aavistelen että mun kohdalla varmaan tulee lisääntymään. (H10)  
 

 
Tutkan ja työn suhteesta tulevaisuudessa useimmat ajattelivat, että käyttö tulee pysy-

mään hyvin samanlaisena kuin mitä se on nyt. 

 
 

5.4.1 Meneekö viesti perille? 

 

Tyytyväisyyttä viestintään voidaan kartoittaa kysymällä organisaation viestinnän 

avoimuudesta ja toisaalta esiintyvistä huhuista. Epävarmuus ja epätietoisuus luovat 

organisaatiossa viestintätyhjiön, joka ei jää tyhjäksi vaan useimmiten täyttyy huhuilla. 

jos virallisen tiedon puuttuessa ilmenee paljon epätietoisuutta, myös viestintätyytyväi-

syys jää alhaiselle tasolle. Viestintä TTY:llä on haastateltavien mielestä pääosin 

avointa. 

 
 
Niiltä osin kun mä tiedän niin on. Meidän osastolla ainakin on. (H1) 
 
Oikeestaan yliopistopalveluiden kesken sais olla enemmän tietoa tarjolla. 
Me ollaan hyvin erillään toisistamme. - - - Et edes tietosuus lisääntyis siitä 
että mitä ne toiset tekee. (H6) 
 
Pääasiassa on kyllä mutta sitten välillä joutuu todistaan vierestä ihan usko-
mattomia suorituksia, jossa aikuiset ihmiset puukottaa toisiaan selkään. 
(H3) 
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Sellanen salamyhkäsyys täältä on kadonnut Tutkan myötä. Avoimemmin asi-
oista saa tietoa. (H11) 
 
Joitakin poikkeuksia lukuunottamatta on. Ja mä uskon että se on esimerkiks 
tutkimushankkeiden kohdalla ihan ymmärrettävääkin. (H14) 
 

 
Tutkan ansiosta syntynyt selkeä muutos on nähtävissä niiden mielestä, jotka ovat ol-

leet talossa pidempään. Tutka saakin kiitosta huhujen vähentäjänä. Näin voidaankin 

ajatella, että Tutka on ainakin pidempään talossa olleiden osalta lisännyt viestintätyy-

tyväisyyttä.  

 
Siis sen mä voin sanoa, että viestintä TTY:llä on parantunut ihan olennaises-
ti Tutkan ansioista. Ja sitten nää kaikki pöytäkirjat ja muut on saatavilla - - - 
et jos sä haluut sitä tietoa niin se kyllä löytyy. (H11) 
 
Mä sanon näin että mun mielestä ne (huhut) on kyllä vähentyneet ihan mer-
kittävästi. Ja siinä tää Tutka on kyllä ollut yks ihan merkittävä tekijä. (H8) 
 

 
TTY:llä esiintyy haastateltavien mukaan edellisestä huolimatta myös huhuja. Tämä on 

vastaajien omien arvioiden mukaan melko yleistä työyhteisöissä, eivätkä haastatellut 

koe huhuja häiriötekijäksi omalle työlleen. 
 

Esiintyy, niistä nyt ei varmaan koskaan pääse eroon. Ne liittyy usein just tie-
don vääristymiseen. (H2) 
 
Esiintyy kyllä. Mutta täytyy sanoa, että Tutkan myötä on pikkusen paran-
tunutkin. (H6)  
 
Kai niitä aina liikkuu työpaikoilla, kun on iso organisaatio. (H9) 

 
 
 
 

5.4.2 Työtehtävät mieluisia, töitä kuitenkin liikaa 

 

Tyytyväisyyttä ja sitoutumista työhön ja organisaatioon voidaan mitata pyytämällä 

haastateltavilta arvioita viihtymisestään työssään ja työpaikalla. Haastateltavat ovat 

pääosin tyytyväisiä työtehtäviinsä ja vastuualueisiinsa työssään. Krooninen ja lähes 

kaikille haastatelluille yhteinen ongelma tuntui kuitenkin olevan se, että työtehtäviä 

on työaikaan nähden liikaa.  

 
Mä oon erittäin tyytyväinen. (H4) 
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Pääsääntösesti kyllä, mutta noissa vastuualueissa on ehkä sellasta täsmen-
tämisen varaa. Vastuuseen kuuluu monesti aika paljon mutta kuitenkaan ei 
oo valtaa päättää niistä asioista oikeessa suhteessa. (H3) 
Olen tyytyväinen, mutta työtä on aivan liikaa. (H8) 
 
Mulla on haastava, mielenkiintoinen työ – mut sitä on ihan liikaa. (H11)    
 
Pääsääntösesti. Aikaa sais olla kyllä enemmän ihan huomattavasti. (H14)  

 

 

Kysyin myös tiedottajien kantaa siihen, millaiset taidot ja mahdollisuudet henkilöstöl-

lä on Tutkan käyttöön. Yksi tiedottajista oli kuullut, että tietyssä TTY:n yksiköissä 

esimies ei kannusta Tutkan käyttöön työajalla eikä pidä sitä edes suotavana. Tämän 

arveltiin kuitenkin olevan vain poikkeuksellinen ja äärimmäinen tapausesimerkki ei-

toivotusta tilanteesta.  

 

 
Toisaalta kuulee myös sellasta ilmapiiriä, että ei verkkosivuja saa selata 
työajalla. - - - joillakin laitoksilla on sellaistakin ilmassa, että intran lukemi-
nen on kiellettyä. Onhan se aika huolestuttavaa kuulla, että ei sitä ehdi te-
kemään eikä sitä oikeastaan saiskaan tehdä. (H14) 
 

 

Sitoutumista organisaatioon voidaan arvioida kysymällä haastateltavalta tämän omaa 

näkemystä työsuhteen tulevaisuudesta. Jos henkilö näkee itsensä töissä organisaatios-

sa myös jatkossa, voidaan hänen sitoutumisensa ajatella olevan korkealla. Vastausten 

perusteella osa haastateltavista näki itsensä töissä TTY:llä tulevaisuudessakin. 

  
Näen itseni täällä töissä valmistumiseen asti. (H2) 
 
Mä nään ainakin lähitulevaisuudessa, parin vuoden säteellä vielä. (H3) 
 
Näkisin TTY:n mun palkanmaksajana siihen asti että saan väiteltyä. (H4) 
 

 

Se, että vastaukset koskevat vain lähitulevaisuutta, saattaa selittyä määräaikaisilla työ-

suhteilla. Nämä haastatellut ovat kohtuullisen sitoutuneita työhönsä ja TTY:n organi-

saatioon. Hallintohenkilökunta, joka pääosin toimii vakituisessa virkasuhteessa, vasta-

si kysymykseen vaihtelevasti. Osa heistä oli erittäin motivoituneita, osa taas ei.  

 
Olosuhteiden pakosta varmaan… (H12) 
 
Kyllä mä nään itseni täällä tulevaisuudessakin, en tänne olis muuten tosis-
sani hakenutkaan. (H9) 
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Kyllä näen. (H5) 
 
Muutama vuosi eläkkeelle! Olen urani huipulla… (H11) 
 
Todennäkösesti. (H6) 

 
 
TTY:n henkilöstön ja haastateltavien sitoutumista ei suoraan eikä tyhjentävästi voida 

arvioida tämän kysymyssarjan perusteella. Ne vastaajat, jotka ilmoittivat olevansa 

tyytyväisiä työhönsä ja työtehtäviinsä, näkivät itsensä töissä TTY:llä myös jatkossa. 

Näiden työstään motivoituneiden vastaajien joukossa olivat kuitenkin kaikki ne haas-

tatteluihin osallistuneet, jotka eivät käytä Tutkaa. Toisin sanoen tämän haastattelutut-

kimuksen tulosten perusteella voidaan todeta, että TTY:hyn sitoutumisella ja viestin-

tävälineeseen sitoutumisella ei ole merkittävää yhteyttä.  

 

 

Mikä työssä on muuttunut? 

 

Selvitin haastattelujen lopuksi, miten haastateltavat arvioivat Tutkan muuttaneen työn 

tehokkuutta, ajanhallintaa, muiden työtehtävien tekemisen tapoja, viestintäsuhteita 

työtovereihin, muiden tiedonhankinta- ja viestintäkanavien käyttöä, työn peruslähtö-

kohtia, henkilökohtaisia mieltymyksiä työtavoissa, tietoverkkojen havaittua tarpeelli-

suutta, suhtautumista tietotekniikkaan yleensä tai viestinnän keskittämistä verkkoon. 

Tutka on haastateltavien kohdalla muuttanut eniten työn tehokkuutta. Kysymyspatte-

rissa se sai yhteensä 10 mainintaa. Muiden tiedonhankinta- ja viestintäkanavien käyt-

töä Tutka on myös muuttanut. Se keräsikin kuusi mainintaa. Tietoa haetaan toisilla 

tavoilla kuin ennen.   
 
 
Artikkeleiden haku on Tutkan kautta nopeutunut huomattavasti. (H3) 
 
Henkilöhakua mä käytän nykyään mieluummin kuin puhelinluetteloa. (H7) 
 
Onhan se nopeuttanut tiedonhakua - - - ei tarvii aina puhelimeen tarttua en-
simmäisenä. (H5) 
 

 

Myös suhtautuminen tietotekniikkaan yleensä on muuttunut. Kuusi haastatelluista 

mainitsi, että tietotekniikasta on tullut muun muassa yksinkertaisempaa ja ymmärret-
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tävämpää. Viestintä on Tutkan ansiosta seitsemän vastaajan mielestä keskittynyt 

enemmän verkkoon.  
 

Onhan se arkipäiväistynyt, kun silloin alussa se oli sellanen pioneerien 
juttu. (H14) 
 
Ennen mä lähetin professoreille sähköpostilla jonkun asian. Nykyisin mä lai-
tan siitä asiasta vaan ilmoituksen Tutkaan ja luotan, että ne lukee sen sieltä. 
(H11) 
 

 

Sen sijaan Tutka ei ole juurikaan muuttanut ajanhallintaa. Muutoksen mainitsi vain 

kolme vastaajaa. Vastakohtaisesti ajanhallintaa hankaloittavia kantoja juuri Tutkasta 

nousi esiin useita.  Myös viestintäsuhteet työtovereihin ovat kohtalaisen ennallaan. 

vain kolme vastaajaa kuvaili muutosta tapahtuneen. 

 
Ei oo muuttanut ajanhallintaa. Ja oikeastaan siksi, että se tarjoaa mahdolli-
suuden myös ajan hallitsemattomuuteen. (H8) 

 
Siitä on tullut hektisempää – sen sijaan että joku juttu kirjoitetaan parin 
kolmen päivän päästä niin sen pitäis olla seuraavana aamuna luettavissa. 
(H14) 
 

 

Myöskään työn peruslähtökohtia Tutka ei muiden kuin tiedottajien kohdalla ole juuri 

muuttanut.  
 
No ei se kyllä puhelunvälitystä oo muuttanut millään tavalla! (H6) 
 

 
Monet haastatellut näkivätkin työn olevan kokonaisuutena muuttumassa sähköisty-

vään, monialaisempaan ja kiireisempään suuntaan. Sähköinen tiedonvälitys tulee 

haastateltujen mukaan näkymään muun muassa opetuksessa, rekrytoinnissa ja opiske-

lijavalinnassa.  

 
Meillä on esimerkiks osa opetuksesta - - - tapahtuu verkko-opetuksena. Ja se 
tulee varmaan oleen se trendi et niitä tulee oleen lisää. (H1) 
 
Sähköinen rekrytointiprosessi on myös tulevaisuutta. (H7)  
 
Meillä tulee varmaankin siirtymään entistä enemmän sähköiseen suuntaan. 
Toteutetaan tulevaisuudessa sähköinen hakeminen tänne yliopistoon. (H11) 
 

 
Neuvontatyön määrän arvioitiin kasvavan tekniikan kehittymisen myötä. 
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Neuvominen ja opastaminen mun työssä tulee kasvamaan tekniikan lisään-
tymisen myötä. (H6) 
 

 
Vaatimusten ja työntekijään kohdistuvien odotusten lisääntyminen oli muutoksessa 

haastateltujen mielestä keskeistä. 
 
 
Vauhti tuntuu lisääntyvän. Erityisesti näissä opetuksen kehittämiseen liitty-
vissä asioissa. On niin kun formula- ajot meneillään.  (H9) 
 
Virkojen perustaminen näyttää olevan kiven alla ja jaettavissa oleva raha-
määrä on rajallinen. Väistämättä tullaan tilanteeseen että kaikkia opiskeli-
joita ei voida enää opettaa samoissa määrissä kuin ennen. Entistä enemmän 
ristiriitaisia vetovoimia on liikenteessä. (H8) 
 

 
Tiedottajat näkivät oman roolinsa tulevaisuudessa enenevässä määrin viestinnän orga-

nisoijina ja koordinaattoreina.  

 
 
Organisointirooli varmaan kasvaa ja alihankinta. Ja myöskin tämmönen 
valmennusrooli täällä organisaation sisällä. (H12) 
 
Aikasemminhan se meni niin että kaikki meni meidän kautta, nythän se on 
muuttunut. Me ollaan enemmänkin sellasia valmentajia, orjapiiskureita, 
kannustajia, miten sen kukin näkee. (H12) 

 

 

Yhteenvetona henkilöstön tyytyväisyydestä sisäiseen viestintään voidaan sanoa, että 

tiedonkulkuun TTY:n talon sisällä oltiin kohtalaisen tyytyväisiä. Työtehtäviin haasta-

tellut olivat tyytyväisiä, mutta monet kokivat jatkuvaa kiirettä ja aikapulaa työssään. 

Ne vastaajat, jotka arvioivat ilmoittivat olevansa tyytyväisiä työhönsä ja työtehtäviin-

sä, näkivät itsensä töissä TTY:llä vielä jatkossakin. Työtehtävistä motivoituneiden 

vastaajien joukossa olivat ne, jotka eivät käytä Tutkaa. Haastattelujen tulosten perus-

teella voidaan todeta, että TTY:hyn sitoutumisella ja viestintävälineeseen sitoutumi-

sella ei ole merkittävää yhteyttä.  

Tutka on muuttanut haastateltavien kohdalla eniten työn tehokkuutta (10 

mainintaa), muiden tiedonhankinta- ja viestintäkanavien käyttöä (6 mainintaa) sekä 

suhtautumista tietotekniikkaan yleensä (6 mainintaa). Viestintä on Tutkan ansiosta (7 

mainintaa) keskittynyt enemmän verkkoon. Sen sijaan Tutka ei ole juurikaan muutta-

nut ajanhallintaa, viestintäsuhteita työtovereihin tai työn peruslähtökohtia. Haastatel-

lut näkivät työn olevan kokonaisuutena muuttumassa sähköistyvään, monialaisem-

paan ja kiireisempään suuntaan.   
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6 Tulosten analyysia 

 

Tässä luvussa esittelen ja analysoin tutkimuksen tuloksia ja kokoan yhteen aikaisem-

min luvuissa neljä ja viisi esittelemiäni tuloksia. Teen myös vertailua ja yhteenvetoa 

lomakehaastattelusta koostuneen ensimmäisen osan ja toisen teemahaastattelut sisäl-

täneen osan kesken. 

 

 

6.1 Mitä meillä oli ennen flooraa? 

 

Introjen kävijämäärät osoittavat, että kohderyhmät ovat löytäneet verkkopalvelut. 

Verkkouudistus toteutettiin vuonna 2000 ja Tutkaa lanseerattiin TTY:llä vuonna 

2001. Vuonna 2002 etusivun latausmääriä oli 177 994, ja vuonna 2003 niitä oli 

252 752. Vuoden 2004 luku oli puolestaan 350 017. Vuoden 2005 toukokuuhun men-

nessä etusivun latausmääriä oli 163 719. Syksy on säännönmukaisesti latausmääril-

tään vilkkaampaa, joten vuoden 2005 määrät tuskin tulevat olemaan pienemmät kuin 

vuoden 2004. Pientä vakiintumista latauksien määrässä on kuitenkin havaittavissa. 

(TTY 2004b.) 

 
Taulukko 9: Tutkan etusivun latausmäärät vuosina 2002–2005 

Vuosi etusivun lataukset 

2000 verkkouudistus 

2001 lanseerausvuosi 

2002 177 994 

2003 252 752 

2004 350 017 

5/2005  163 719 

 

 

Käyttäjätilastot kertovat siis sen, että Tutkan käyttö on kasvanut sen olemassaolon 

merkittävästi. Tutkaan ja Haaviin kirjauduttiin vuoden 2004 aikana 89 000 kertaa. 

Tunnistetuista kävijöistä 26 % on kirjautunut intraneteihin enemmän kuin 29 kertaa 

kuukaudessa, josta voidaan olettaa heidän käyvän Tutkassa tai Haavissa vähintään 
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kerran päivässä. TTY:n intranetin tunnuksia oli vuonna 2004 yhteensä 13 700. Kes-

kimäärin Tutkaan ja Haaviin kirjautuu kuukaudessa 7500 eri käyttäjää, joka on 54 % 

kaikista intranet-tunnuksista omistajista. Kävijämäärät nousivat 28 % vuodesta 2003. 

Suurempi muutosprosentti oli vuonna 2003, jolloin kasvu vuodesta 2002 oli peräti 42 

%. Vuoden 2004 aikana on lisääntynyt myös suora kirjautuminen Tutkan alasivulle. 

(TTY 2004b.)  

Muutos on suuri ja kävijämäärät ovat kasvaneet. Kaukana ollaan kuitenkin 

vielä sellaisesta tilanteesta, jossa kaikki TTY:n työntekijät käyttäisivät Tutkaa. Tämä 

seikka nousi esiin myös haastatteluissa. Organisaatiossa on yhä sellaisia yksiköitä, 

joihin Tutkan kautta välitetyt viestit eivät pääse perille. Viestinnän koetaan kuitenkin 

muuttuneen Tutkan käytön myötä. Sekä lomakekysely että haastattelut kertoivat muu-

toksesta. Lomakekyselyyn vastanneista 94 % oli sitä mieltä, että viestintämahdolli-

suudet ovat muuttuneet Tutkan ansiosta. Lomakkeella vastanneiden mielestä viestintä 

on muuttunut nopeammaksi, tehokkaammaksi ja helpommaksi. Parantuneina seikkoi-

na he mainitsivat muun muassa viestinnän helppouden, nopeuden ja laajan levikin.  

 
 
Tieto on tuoretta. Sitä pitää vain joka päivä seurata, mutta on kyllä näppärä 
käyttää. En enää osaisi kuvitella, minkälaista oli elämä ennen Tutkaa.   
 

 

Haastatteluun osallistuneiden mielestä viestintä on muuttunut avoimempaan suuntaan 

ja tietoa on tarjolla enemmän kuin ennen. Haastatteluissa ilmeni myös, että muutos 

tiedonhankinta- ja viestintäkanavien käytössä on ollut selkeä. Tämän näkivät erityi-

sesti talossa pitkään olleet työntekijät. 

 
Tää on nyt vähän sellanen kysymys että mitä oli ennen flooraa. (H14) 
 
Mut ajatelkaa että mitä oli elämä ennen Tutkaa?(H11) 
 
Se oli tietämättömyyttä. (H8)  
 

 
Eroa siinä, millä tavalla uudet taloon tulleet työntekijät koulutettiin välineen käyttöön, 

löytyi paljon. Osa niistä niistä työntekijöistä, jotka olivat tulleet TTY:lle vasta Tutkan 

käyttöönoton jälkeen, olivat ottaneet Tutkan käyttöön yhtenä työvälineenään.  

 
Mut kyllä ajettiin hyvin sisään tähän systeemiin heti silloin alussa. (H9) 
 

 



 69

Näin ei kuitenkaan ollut tapahtunut kaikkien kohdalla. Yksi haastateltavista (H1) 

mainitsi, että hänelle oli ainoastaan annettu tunnukset käteen. Kävijöitä sitoutetaan ja 

rohkaistaan aktiivikävijöiksi monilla keinoilla. Leikkimieliset gallupkyselyt on yksi 

sitouttamiskeino. Kävijöiden sitouttamista on myös henkilöuutisten julkaiseminen. 

Jutut syntymäpäivistä, eläkkeelle jäämisistä, tupaantuliaisista ja muista human interest 

-tyyppisistä aiheista tekevät Tutkasta helpommin lähestyttävän. (TTY 2002.)  

 

 

Ylläpitäjät avainroolissa 

 

TTY:n verkkopalveluissa www-sivujen sisällöistä vastaa pääsääntöisesti nimetyt hen-

kilöt. Heistä suurin osa työskentelee Opiskelijapalveluissa. Päätoimittajan vastuualu-

etta ovat uutissivut. Tiedotuksen tehtävä verkkosivujen ylläpidossa on luonteeltaan 

koordinoiva, sillä sivujen sisältöjen päivitysvastuu on hajautettu. Sivuista huolehtiikin 

se hallinnon yksikkö, jonka toimialaan asia kuuluu. Jokaiselle sivulla on sovittu päi-

vittäjä ja mahdollisesti myös sisällöstä vastaava henkilö, mikäli se on eri henkilö kuin 

päivittäjä. Tutkimukseeni osallistui myös päivitysvastuussa olevia henkilöitä. He ko-

kivat päivitysvastuun yhdeksi osaksi omaa työtänsä.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että Tutkan alkutaipaleella moni oli ehtinyt aja-

tella, mitä uudesta työvälineestä mahtaakaan seurata ja tuoko se vain lisää työtä. Tut-

ka on kuitenkin osoittautunut heille toimivaksi työvälineeksi, jonka avulla he saavat 

jaettua tietoa helposti monille sitä tarvitseville. Myös osa neuvontatyöstä on siirty-

mässä verkkoon, sillä ohjeet moniin asioihin löytyvät Tutkasta pysyvästi. Jussilan ja 

Leinon mukaan (1999: 87) verkotettujen elektronisten ilmoitustaulujärjestelmien, joita 

Tutkan ilmoitustaulu ja muut ajankohtaista-osion palstat edustavat, todellinen hyöty 

saavutetaan vasta, kun järjestelmän tietosisällön ylläpitovastuu ja -mahdollisuudet 

hajautetaan koko organisaatioon. Hajautetussa järjestelmässä tiedon alkuperäinen 

tuottaja myös vie tiedon järjestelmään itse.  

Tarkastelin myös ristiintaulukoinnin ja Chin neliötestin avulla sitä, onko 

vastaajien asemalla organisaatiossa vaikutusta siihen, kuinka usein Tutkaa käytetään. 

Ilmeni, että asemalla organisaatiossa on vaikutus siihen, kuinka usein vastaajat käyvät 

Tutkassa. Suurin osa toimihenkilöistä käy Tutkassa päivittäin. Samaa ei voida sanoa 

tutkijoista tai opettajien ja muun henkilöstön toiminnasta. Ero toimihenkilöiden ja 
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muiden ryhmien välillä on tilastollisesti merkittävä. Selvitin ristiintaulukoinnin avulla 

tarkemmin myös sitä, miten vastaajat olivat kertoneet käyttävänsä Tutkaa.  

Tutkan käytön ja sukupuolen välillä ei puolestaan ilmennyt tilastollisesti 

merkitsevää riippuvuutta, mutta iän ja Tutkan käytön väliltä puolestaan sellaista yhte-

yttä löytyi. Yli 35-vuotiasta suurempi osa jättää uutisia tai on päivitysvastuussa kuin 

nuoremmista vastaajista. Vanhemmilla vastaajilla on siis Tutkassa enemmän koke-

musta uutisten ja tapahtumatietojen jättämisestä ja toisaalta myös vastuuta päivitysten 

suhteen. Ero on tilastollisesti merkitsevä. Tämä tulos ei siis viittaa ainakaan siihen, 

että vanhempien käyttäjien olisi hankalaa ottaa uusi palvelu käyttöön. Tulosta voi-

daankin pitää hieman yllättävänä.  

Tarkastelin myös sitä, onko TTY:llä vietettyjen työvuosien ja Tutkan käy-

tön välillä tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, mutta sellaista ei löytynyt. Viimeisenä 

tarkastelin, vaikuttaako vastaajan asema organisaatiossa siihen, kuinka Tutkaa käyte-

tään. Toimihenkilöt sekä lukevat että päivittävät Tutkan sivuja enemmän kuin tutkijat 

tai opettajat. Tämä ero on jälleen tilastollisesti merkitsevä. 

 

 

6.2 Oppiiko vanha koira uusia temppuja? 

 

Lomakekyselyssä kielteisesti Tutkaan suhtautui osa vastaajista. Näistä vastauksista 

näkyi muun muassa turhautuneisuutta verkon käyttöä kohtaan. Kielteisiä mainintoja 

saivat viestinnän työläys ja päällekkäisyys. Tutkan aikaansaamia muutoksia kaikki 

eivät nähneet pelkästään myönteisinä. He kokivat verkon joissakin tapauksissa myös 

viestintää hankaloittavaksi välineeksi.  

 
Monien asioiden etsiskelyyn menee turhaa aikaa. Tutkassa on paljon tyh-
jänpäiväisiä sivuja, joiden takaa vasta löytyy itse asia tai joutuu seikkaile-
maan monessa paikassa, jos ei etukäteen tiedä, mistä jokin pikku ohje löy-
tyy. 
 

 

Tutkaa moitittiin myös vaikeaselkoiseksi. Joidenkin vastaajien kokemus Tutkan käy-

töstä oli yhä vähäistä. Syynä käyttämättömyyteen voi olla siis myös kokemuksen tai 

tietoteknisten taitojen puute.  
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Olen tottunut lukemaan tiedotukset viikkotiedotteesta ja hoitamaan asiat 
puhelimitse. Internetin käyttö klikkailuineen vie turhaa aikaa. Ehkä käytön 
hallitsisi jos olisi aikaa tai viitseliäisyyttä opetella. Vanha koira ei taida 
enää kunnolla oppia uusia temppuja.  

 

Haastatteluissa löytyi kolme sellaista vastaajaa, jotka käyttävät Tutkaa vain hyvin vä-

hän tai ei juuri lainkaan. Ne vastaajat, jotka eivät käytä Tutkaa, eivät suhtaudu kieltei-

sesti tietotekniikkaan, työhönsä tai TTY:n organisaatioon. He eivät myöskään suhtau-

du viestintään kielteisesti. He käyttävät sähköpostia ja muita viestintävälineitä joiden-

kin sellaisten asioiden hoitoon, jotka voisi hoitaa myös intran kautta.  
 

 
Laitossihteeri mua on tosiaan auttanut niissä tilanteissa, kun oon tarvinnut 
jotain tietoa. (H1) 
 

 
Ne haastatellut, jotka eivät käytä verkkoa, tiesivät Tutkan olemassaolosta ja siitä, että 

heillä on tunnukset verkon käyttöä varten.  

 
Joo, oon tietonen että mulla on tunnukset. On kyllä mahdollista käyttää mut-
ta mä oon ne johonkin kadottanut. (H1)  

 
 
Yksi syy siihen, että he eivät ole käyttäneet Tutkaa, lienee yksinkertaisesti siinä, että 

he ovat tulleet toimeen myös ilman sitä. Heidän tarvitsemansa välttämätön tieto on 

ollut saatavilla myös jotakin toista kautta.  

 
En mä koe jääväni mistään paitsi kun en käytä sitä. Mä saan muuta kautta 
kaiken sen tiedon mitä mä tarviin. (H4) 
 
Varmaan siellä on jotain työsuhteeseen liittyviä juttuja mutta näin kun on 
osa-aikasena töissä niin en kyllä tiedä… (H2) 
 
No mä luen kyllä viikkotiedotetta mutta en lue sitä sieltä Tutkasta. (H2) 

 
 
 
Yhden haastatellun tekemä arvio siitä, kuka Tutkaa käyttää ja kuka ei käytä, osuu oi-

keaan. Lokitietojen perusteella on voitu havaita, että tietyt laitokset ja osastot käyttävät 

Tutkaa vain hyvin vähän, jos lainkaan.  

  
Mä käsitän näin että yliopistopalvelut käyttää aika hyvin mutta sitten taas 
laitokset ei käytä. (H6) 
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Myös ne haastatteluihin osallistuneet henkilöt, jotka eivät käytä Tutkaa, ovat muista 

yksiköistä kuin yliopistopalveluista. Heidän työtehtäviensä luonne on sellainen, että 

työn kannalta tärkein tieto löytyy todennäköisesti oman yksikön sisältä. Tämä ei 

luonnollisestikaan tarkoita sitä, että he eivät tarvitsisi TTY:n organisaatiosta muuta 

tietoa. Sen etsimiseen heillä ei todennäköisesti ole ollut joko aikaa tai intoa jostakin 

muusta syystä.  

Yhdellä niistä haastatteluun vastanneista, jotka eivät käytä Tutkaa, ei ole 

omaa työhuonetta tai työpistettä TTY:llä. Hänellä ei myöskään ollut tietoa mahdolli-

suudesta käyttää verkkoa tunnuksien avulla kotikoneelta.  

 
 
Keskeisin ongelma on varmaan se, että sinne verkkoon ei pääse kotikoneelta. 
Kun mulla ei oo fyysisesti omaa työhuonetta ja konetta siellä koululla niin se 
vaikeuttaa. (H1)  
 
 

Yhtenä yksinkertaisena syynä käyttämättömyyteen voidaan siis nähdä tiedon puute. 

Tutkaa vähemmän käyttäville myös verkkopalvelun rakenne jää osittain hahmottu-

matta. Kyse voi olla myös siitä, että verkon kokonaisuus hahmottuu helposti oman 

organisaation ja yksikön näkökulmasta. Muita yksiköitä koskeva tieto ja tuon tiedon 

rakenne eivät välttämättä hahmotu helposti.  
 

 

Tuntuu, että ei oikein tiedä mistä tarvittava tieto löytyy. Se oma logiikka kun 
ei oo aina sama, kuin millä asiat on ryhmitelty eri osioiden alle. (H3) 

 

 

Vaikka Tutkaa luetaankin, saattaa uutisten ja tapahtumailmoitusten jättäminen olla 

monille TTY:n työntekijöille ongelmallista. Vaikka haastatellut eivät maininneetkaan 

tätä omana tilanteenaan, kaksi heistä kertoi tiedostavansa tämän ongelman. 
 
 
Se voi olla aika iso se kynnys sellaselle ihmiselle, joka ei tosiaan työkseen 
kirjoita ja kulje tällasella ”julkisella pinnalla”.  (H12)   

 
 
Viestinnän ja kirjoitetun kielen tuottaminen nähdään siis kuitenkin jossain määrin  

asiantuntijatehtävänä ja omaa tekstiä ja kirjoitustaitoja kohtaan tunnetaan epävarmuut-

ta. Asenteet ovat joissain tapauksissa myös ongelmana. 
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6.3 Tutkan merkitys kasvussa 

 

Uutisalueiden hajautettu päivitys ja palautteen antamisen helppous tukee verkkovies-

tinnän vuorovaikutteisuutta. Verkkopalveluista on haluttu rakentaa aidosti vuorovai-

kutteinen kaksisuuntainen väline. Hajautetun päivityksen idea on, että kaikki voivat 

kertoa uutisia kaikille TTY:llä. Samalla kaikki voivat antaa palautetta verkkosivuista 

suoraan tiedon ylläpitäjälle ja tiedon omistajalle. (TTY 2002.) Tiedottajien ryhmässä 

arvioitiin mennyttä ja tämänhetkistä tilannetta kohtalaisen tyytyväisinä. Verkkopro-

jektissa on edetty suunnitelmien mukaan: 

 
Kyllä mä ainakin sanoisin niin, että ne ajatukset ja ne kehittämisideat, joita 
meillä silloin oli siitä, että mitä tästä oikein pitäisi tulla, niin ne on toteutu-
neet – eli aidosti, hajautetusti toimiva sisäinen viestintäkanava. (H14)  

 

 

Matalan uutiskynnyksen periaatteiden toteuttaminen ja toisaalta infoähkyn välttämi-

nen ovat varmasti jatkossa haasteellista yhdistää. Matala uutiskynnys luonnollisesti 

rohkaisee lukijoita myös kirjoittamaan uutisia ja tapahtumatietoa. Kuitenkin samalla 

riskinä on infoähky ja tärkeän tiedon erottaminen muusta tietomassasta. Näin arveli 

erityisesti yksi tiedottajien ryhmän haastatelluista: 
 
 
Ja sit varmaan tällanen yleinen uutisähky ja tietonkulku. Ainakin se palaute 
mitä tulee, niin kuulee että siellä on liikaa uutisia siellä Tutkassa ja että siel-
lä pitäis olla vaan ne minulle tärkeät. Ja tällanen personointi tulee oleen 
kyllä aikaa haasteellista kun 2800:lle pitäisi pystyä kohdentamaan kaikille 
tärkeimmät asiat. (H14)  

 

 

TTY:n organisaatio koostuu osastoista, laitoksista ja yliopistohallinnon yksiköistä. 

Suuri työyhteisö voidaan nähdä TTY:llä tiimiytyneenä. Työyhteisön jakautuminen 

tiimeihin ja prosesseihin saattaa tuottaa hyviä tuloksia, mutta sillä on myös varjopuo-

lensa. Integroidun, vastaanottajalähtöisen viestinnän muotoileminen on haasteellista 

mutta myös välttämätöntä. Kutakin vastaanottajaryhmää tulisi palvella sen tarpeista 

lähtien. (Juholin 1999: 42). Muun muassa personoinnista sekä muista verkkopalvelui-

ta koskevista projekteista vastaa TTY:llä www-ryhmä. Www-ryhmään kuuluvat 

www-tiedottaja, webmaster ja tietoverkkoasiantuntija, joka osallistuu syvemmän ta-

son teknisten ongelmien ratkaisuun ja kehittämistyöhön. Yhteistyötä tehdään myös 
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tietohallinnon tietokanta-asiantuntijoiden, palvelinten ylläpitäjien ja opiskelijapalvelu-

jen tietokanta-asiantuntijan kanssa. Www-tiedottaja ja webmaster ohjaavat ja valvovat 

verkkosivustojen rakenteen ja käytettävyyden säilymisestä. Tiedotuksen rooli painot-

tuu tekstisisällöistä huolehtimiseen. (TTY 2002.) Tulevaisuudessa tärkeässä roolissa 

tulevat olemaan perehdyttämisinfot ja koulutusmahdollisuudet. Niiden avulla tietoi-

suutta verkkopalveluista voidaan lisätä. Tarvittava tieto yhdelle intranetiä käyttämät-

tömälle työntekijälle löytyi tutkimuksenteon yhteydessä. Haastattelutilanteessa haas-

tateltavalle ilmeni, että hänen työntekoaan itse asiassa helpottaisi intran käyttöönotto:   

 
No mä luulen että jos se helpottaa mun päivittäistä työn tekoa niin mä käyn 
hankkimassa ne tunnukset uudemman kerran ja yritän käyttää sitä. (H1)   
 

 

Toistaiseksi ilman Tutkaa työskentelevät TTY:n henkilöstön jäsenet tarvitsevatkin 

varmasti vahvaa sisäistä markkinointia sekä myös joidenkin yksiköiden sisäistä asen-

teellista muutosta. Päivitysvastuiden kannalta on tärkeää, että teknisen ja sisällöllisen 

päivitystyön ero tulee kaikille osallisille selväksi. Resursseja tulisi pystyä suuntaa-

maan riittävästi sisällölliseen päivitystyöhön. (Jussila 1999: 208).  

Elisa Juholin on suomalaisia organisaatioita tutkiessaan havainnut, että 

yhteisöviestinnässä on tapahtumassa paradigman muutos. Juholinin olettamus perus-

tuu siihen, että vaikka johdon viestintä on tärkeää, myös horisontaalinen ja verkostoi-

hin perustuva viestintä koetaan arvokkaaksi ja halutuksi. (1999: 84, 1999b.) Tämä 

työelämän suuntaus on todennäköisimmin nostamassa päätään myös Tampereen tek-

nillisellä yliopistolla.  
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7 Lopuksi 

 

Olen tässä pro gradu -tutkielmassa selvittänyt lomakekyselyn avulla Tampereen tek-

nillisen yliopiston (TTY) intranetin aikaansaamia muutoksia organisaation sisäisessä 

viestinnässä. Tutkimuksessa tarkasteltiin, minkälaisia käsityksiä TTY:n henkilöstöllä 

on viestinnästä ja tiedonkulusta sekä työnkuvan mahdollisesta muutoksesta intranet 

Tutkan tulon jälkeen. Lisäksi tutkielmassa selvitettiin, minkälaista on TTY:n henki-

löstön viestintätyytyväisyys ja sitoutuminen viestintävälineen käyttöön. Myös henki-

löstön sitoutuneisuutta ja tyytyväisyyttä sisäiseen viestintään ja koko organisaatioon 

selvitettiin. TTY:n sisäisen viestinnän tilanteesta sekä verkkoviestinnän roolista pyrit-

tiin saamaan kattava kuva. 

 Tutkielma liittyy uusmediatutkimuksen piiriin, sillä tutkimuksen käsitte-

lyn kohteena on Internet-teknologiaa hyödyntävä intranet. Tutkimus kuuluu myös 

yhteisö- ja organisaatioviestinnän kenttään.  

TTY:n henkilöstön käsitykset viestinnästä olivat yhtenäisiä. Niiden mu-

kaan viestintä on tiedonkulkua, viestien välittämistä ja vuorovaikutusta. Työnkuva oli 

Tutkan tulon jälkeen muuttunut niillä, joilla on päivitysvastuulla omia sivuja. Työteh-

täviinsä haastatellut olivat tyytyväisiä, mutta monet kokivat jatkuvaa kiirettä ja aika-

pulaa työssään. Tiedonkulkuun ja viestintään TTY:llä oltiin pääosin tyytyväisiä. Tut-

kan käyttö TTY:llä on ollut kasvussa sen alkuvuosista saakka. Lokitiedot sekä teke-

mäni lomakekysely sekä haastattelut antavat kaikki viitteitä siitä, että TTY:n intranet 

on kasvattanut suosiotaan jatkuvasti. Nykyisin kävijämäärät ovat jo hieman tasaantu-

neet.  

Tutkan koetaan vaikuttaneen sisäiseen viestintään ja muutokset koetaan 

pääosin myönteisinä: tiedonkulun nopeutumisena ja helpottumisena. Kielteisiä mai-

nintoja Tutkan toiminnasta saivat viestinnän työläys ja päällekkäisyys. Tietoa on tar-

jolla Tutkan ansiosta enemmän kuin aikaisemmin. Viestintä on myös nopeutunut. 

Tutka sai kuitenkin viestintävälineenä vielä joitakin moitteita käytettävyydestään, ra-

kenteestaan ja tiedon valtavasta määrästä.  

Viestintä on Tutkan ansiosta keskittynyt enemmän verkkoon. Tutka ei ole 

juurikaan muuttanut ajanhallintaa, viestintäsuhteita työtovereihin tai työn peruslähtö-

kohtia. Haastatellut näkivät työn olevan kokonaisuutena muuttumassa sähköistyvään, 

monialaisempaan ja kiireisempään suuntaan. Haastateltujen työnkuvat TTY:llä ovat 
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monipuolisia. Useat heistä kokevat työn kohtuullisen kuormittavaksi eivätkä toivo 

vastuuta tai tehtäviä ainakaan enää lisää. Tutka on monelle yksi työväline muiden 

joukossa eikä sitä näin mielletä erilliseksi velvoitteeksi. Sisäisen viestinnän toteutuk-

siin toivottiin muutoksia. Haastatellut esittivät kriittisiä ja perusteltujakin kantoja van-

hojen viestimien tarpeettomuudesta. Paperisesta viikkotiedotteesta suurin osa haasta-

telluista olisi valmiita luopumaan kokonaan.      

Intranetin sisältöjen tuottaminen on lisännyt päivittäjien työtaakkaa vain 

vähän. Viestintävälineeseen sitoutuminen vaihteli. Haastatellut olivat kohtalaisen si-

toutuneita työhönsä ja organisaatioon. Haastattelujen tulosten perusteella voidaan to-

deta, että TTY:n organisaatioon sitoutumisella ja viestintävälineeseen sitoutumisella 

ei ole merkittävää yhteyttä. Tutkan rooli TTY:n sisäisessä viestinnässä on vahva, ja se 

tulee tulevaisuudessa kasvamaan.  

Suomalaisia organisaatioita tutkiessaan Elisa Juholin on havainnut, että 

yhteisöviestinnässä on tapahtumassa paradigman muutos. Olettamus tästä muutok-

sesta perustuu siihen, että horisontaalinen ja verkostoihin perustuva viestintä koetaan 

arvokkaaksi ja halutuksi. (1999: 84, 1999b.) Todennäköisesti myös TTY:n sisäinen 

viestintä kulkee myös tähän suuntaan.  

Tutkimusmenetelminä käytettiin kyselylomaketta ja haastattelua. Yhtä lu-

kuun ottamatta haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina. Lomaketutkimus antoi 

hyvän suunnan haastatteluille. Kyselytutkimus sähköisen lomakkeen avulla osoittau-

tui onnistuneeksi menetelmäksi. Erityisesti riittävä vastaajien lukumäärä ja sitä kautta 

laaja aineisto mahdollisti tilastollisesti validin käsittelyn. Lomakkeen suljetut kysy-

mykset osoittautuivat joissakin kohdissa hieman ongelmallisiksi. Sain vastaajilta pa-

lautetta siitä, että joidenkin kysymysten vastausvaihtoehdoista ei löytynyt ainuttakaan 

sopivaa vaihtoehtoa. Vastaajat oli kuitenkin pakotettu valitsemaan yksi vaihtoehdois-

ta, joten tulokset saattavat olla joissakin kohdissa tästä syystä vääristyneitä.  

Tämän seikan lisäksi kyselyn keskelle sijoitetut useamman valinnan mah-

dollistaneet vaihtoehdot eivät osoittautuneet kovinkaan toimiviksi. Vastaajat eivät 

oletettavasti huomanneet mahdollisuutta valita useita vaihtoehtoja ja toisaalta myös 

näiden vastausten tulkitseminen tuotti ongelmia. Vastausvaihtoehdot eivät olleet toisi-

aan poissulkevia ja vastaajat saattoivat valita niitä useamman. Tästä syystä vastausten 

käsittely ristiintaulukoinnin avulla ei onnistunut. Jatkotutkimusaiheissa lomakkeen 

vastausvaihtoehtojen muotoiluun tulisikin kiinnittää enemmän huomiota.  
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Tutkimuksen toisessa osassa tutkimusmenetelmänä oli haastattelu. Haas-

tattelu menetelmänä oli toimiva. Kolme haastateltavaa yhdessä ryhmässä vaikutti op-

timaaliselta koolta näihin haastatteluihin. Kahden erilaisen menetelmän yhdistäminen 

mahdollisti tutkimusongelman syvällisen tarkastelun ja metodologisen triangulaation. 

Päivittämiskoulutusta on TTY:llä järjestetty säännöllisesti, mutta koulutus 

on keskittynyt julkaisujärjestelmän ja verkkoviestinnän linjauksien opettamiseen. 

(TTY 2004a.) Tutkimustulosten perusteella perehdytystä ja koulutusta intranetin käyt-

töön tulisi kuitenkin kehittää. Moniin asioihin ollaan tyytyväisiä, mutta koulutusten 

avulla asenteiden edelleen muokkaaminen myönteisempään suuntaan ja tietoisuuden 

lisääminen voisivat hyvinkin onnistua. Teknisten taitojen lisäksi huomionarvoista tun-

tuu olevan myös verkkokirjoittamisen taitojen kehittäminen.  

Lukijoiden huomioiminen omien tekstien asiakkaina on uusi ja opettelua 

vaativa näkökulma TTY:n verkkokirjoittajille. Anja Alasillan käsite asiakkuusajatte-

lusta (1998) käsittää juuri lukijan ja kirjoittajan välisen suhteen asiakkuutena. Samasta 

näkökulmasta verkkokirjoittajan työn näkevät myös Samsel ja Wimberley (1998: 6-

7), joiden mukaan kirjoittajan tulee määritellä kirjoitustyön tehtävä ja tekstin kohde-

ryhmän tarpeet aina tarkasti.  

Organisaatioiden sisäinen viestintä vaikuttaa ratkaisevasti myös yhteisön 

ulkoiseen kuvaan. Ulkoisella kuvalla eli imagolla on puolestaan vaikutuksia myös 

yhteisön olemassaoloon ja menestykseen. (Juholin 1999: 13, 212.) Niinpä myös 

TTY:n sisäisen viestinnän saaminen entistä toimivampiin ja yhtenäisempiin puitteisiin 

on keskeinen ja tärkeä haaste TTY:n kokonaisviestinnän ja myös imagon kannalta. 

Mitä tiukemmin organisaation jäsenet itse sitoutuvat Tutkan käyttöön ja kehittämi-

seen, sitä vahvemmin TTY:tä samalla markkinoidaan yhteistyötahoille ja muille ul-

koisille sidosryhmille.   

Tutkimus avasi mielenkiintoisen ikkunan ja näkökulman itselleni jo tutuk-

si käyneen organisaation viestintään. Aikaisemmin olin ollut samassa työyhteisössä 

viestinnän tuottajan asemassa työskennellessäni tiedotusyksikössä. Sisäisen intranetin 

käyttäjien näkökulma aukesi tutkimuksen teon kautta aivan uudella tavalla.  

Jatkotutkimusaiheena organisaatioviestintä on kiinnostava alue. Tämän 

pro gradu -tutkielman jatkotutkimuksena olisikin mahdollista toteuttaa esimerkiksi 

laajempi seurantatutkimus siitä, millä tavoin erilaiset asiat kuten perehdytys, koulutus 

ja yleinen viestintäilmapiiri vaikuttavat intranetin käyttöön organisaatiossa. Myös ver-
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taileva tutkimus erilaisten organisaatioiden, esimerkiksi julkisten ja yksityisen sekto-

rin yritysten välillä olisi mielenkiintoinen tutkimusasetelma.  
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Liite 1: Kyselylomake 
 
Tällä kyselytutkimuksella on tarkoitus kartoittaa Tutkan käyttöä ja käyttäjien mielipiteitä TTY:n 
intraverkosta. Tässä kyselyssä Tutkalla ei tarkoiteta verkon sisäisiä sovelluksia (esim. 
henkilöstötietojärjestelmä Fortime) ja ne tulisi jättää käsittelyn ulkopuolelle kysymyksiin vastattaessa. 
Kyselytutkimus on verkkoviestinnän pro gradu -tutkimustani Tampereen yliopistossa. Kiitoksia vastauksista! 
 
 
1. Kuinka usein käyt Tutkassa? 

- päivittäin 
- 2-4 kertaa viikossa 
- n. kerran viikossa 
- harvemmin kuin kerran viikossa  

 
2. Miten käytät Tutkaa? 

- Luen uutisia ja tietoa tapahtumista Tutkasta. 
- Olen joskus jättänyt uutisen tai tapahtuman Tutkaan. 
- Jätän uutisia ja tapahtumia usein Tutkaan. 
- Päivitän Tutkan www-sivuja, joiden sisällöstä kokonaisuudessaan joku 

muu on vastuussa. 
- Olen Tutkan www-sivujen päivittäjä, ja vastaan tietyistä sivuista ja niiden 

sisällöstä kokonaisuudessaan. 
  

3. Kun Tutka tuli taloon vuonna 2001 
- Uuden palvelun käyttäminen onnistui minulta helposti. 
- Uuden palvelun käyttäminen tuntui aluksi hankalilta. 

 
(avoin kenttä)                                      -      Mistä uskoisit sen johtuneen? 

 
4. Oletko saanut koulutusta/ohjeita Tutkan käyttöön? 

- Sain riittävästi koulutusta/ohjeita. 
- Olisin tarvinnut enemmän koulutusta/ohjeita alkuvaiheessa. 
- En saanut ollenkaan koulutusta/ohjeita Tutkan käyttöön. 
- En tarvinnut koulutusta/ohjeita. 

 
5. Nykyään koen Tutkan käytön: 

- Koen hallitsevani Tutkan käytön hyvin.  
- Koen hallitsevani Tutkan käytön riittävästi. 
- Koen hallitsevani Tutkan käytön puutteellisesti. 
- En koe hallitsevani Tutkan käyttöä. 

 
(avoin kenttä)               -       Mistä uskoisit  sen johtuvan? 
 
6. Tutkan vaikutukset työhön 

- Koen, että Tutkasta on hyötyä työssäni. 
- Koen, että Tutkasta on joskus hyötyä työssäni. 
- Koen, että Tutkasta ei ole hyötyä työssäni. 

 
7. Koetko, että TTY:n ajankohtaisten asioiden seuraaminen kuuluu osaksi työtäsi? 

- Kyllä, mielestäni työhöni kuuluu pysyä työyhteisön asioista ajan tasalla 
- Haluan tietää vain laitokseni tapahtumista 
- Haluaisin kyllä seurata, mutta esimieheni/työtoverini eivät hyväksi intran 

lukemista työajalla  
 

8. Helpottaako Tutka työtäsi? 
- Tutka on vähentänyt työni kuormittavuutta. 
- Tutka on tärkeä työvälineeni ja siten oleellinen osa työtehtäviäni. 
- Tietoa saa Tutkan ansioista nopeammin ja paremmin. 
- Tutka ei helpota työtäni. 



9. Tuoko Tutka ylimääräistä työtä? 
- Tutka on lisännyt työni kuormittavuutta. 
- Joudun tekemään tehtäviä, jotka eivät aikaisemmin kuuluneet työhöni.  
- Tietoa on nykyisin vain entistä vaikeampi löytää. 
- Tutka ei ole lisännyt työni kuormittavuutta. 

 
10. Onko Tutkalla mielestäsi vaikutusta tiedonkulkuun TTY:llä? 

- Kyllä 
- Ei  

 
(avoin kenttä)                  -     Minkälaisia vaikutuksia? 
 
11. Koetko, että mahdollisuutesi tiedottaa yksikköäsi/laitostasi koskevista asioista ovat muuttuneet Tutkan 
ansioista? 

- Kyllä 
- Ei 

 
(avoin kenttä) -     Millä tavalla omat viestintämahdollisuutesi ovat muuttuneet? 
 
 
Taustatiedot 
 

1. Olen  
_ mies  
_ nainen 

 

2. Olen  
_ -vuotias  
 

3. Olen työskennellyt TTY:llä
  

_ vuotta   
 

4. Asemani organisaatiossa on  
_ tutkija 
_opettaja 
_opetusta ja tutkimusta avustava henkilö 
_ johtavassa asemassa oleva  
_ toimihenkilö 
_muut tehtävät 
 

 
 

 
 
 

 



Liite 2: Haastattelurunko 

 

Liittyen tutkimuskysymyksiin 1 
 
1.) Minkälaisia käsityksiä TTY:n henkilöstöllä on  

a) viestinnästä ja tiedonkulusta sekä 

b) työnkuvan mahdollisesta muutoksesta Tutkan tulon jälkeen? 

 

Viestintä ja tiedonkulku 

– Millaista tietoa tarvitset työssäsi? Mitä aiheita tämä tieto käsittelee? 

– Miten hankit tämän tiedon? (kysytkö muilta, etsitkö tiedon itse?) 

– Missä muodossa saat useimmin tiedon: paperilla, elektronisesti, suullisesti? 

– Mitä mielestäsi sana ”viestintä” tarkoittaa? 

– Mitä viestintävälineitä (puhelin, sähköposti, posti, Tutka) käytät työssäsi? 

– Mitä näistä käytät mieluiten? 

– Missä tehtävissä joudut viestimään paljon? Missä sen sijaan vähemmän? 

– Keiden kanssa olet viestintäyhteydessä? 

– Kuinka suuri osa työajastasi kuluu viestintään? 

– Mitä keskeisiä ongelmia näet työssäsi (ongelmia, jotka hidastavat tai haittaavat tehokasta työn 

tekoa) 

– Mitkä niistä liittyvät tiedonkulkuun tai viestintään? 

 

Työn muutos 

– Millaista Tutkan käyttösi käytännössä on? Mitä teet Tutkassa? 

– Millaista Tutkan käyttö on muiden tuntemiesi käyttäjien joukossa? Oletko mielestäsi tyypillinen 

käyttäjä? (ahkera, innostunut, käytät koska on pakko) 

– Kuinka suuri osa ajastasi kuluu Tutkan kanssa työskentelyyn? 

– Minkä tyyppistä työskentely Tutkan kanssa on? (luetko, päivitätkö, onko käyttö jatkuvaa, 

satunnaista, tarpeen vaatiessa) 

– Miten käyttösi on muuttunut siitä, kun ensimmäisen kerran otit Tutkan käyttöösi? (luetko vain vai 

päivitätkö) 

– Miten esimerkiksi ajatuksesi (mahd. ennakkoluulosi) ovat muuttuneet? 

– Miten Tutkan käyttö nivoutuu päivittäiseen työrutiiniisi? (kuinka suunnitelmallista ja 

automaattista se on?) 



– Onko Tutka muuttanut työtehtäviäsi? 

– Jos on, niin mitkä tehtävät työssäsi ovat muuttuneet sen jälkeen, kun Tutka on otettu käyttöön?  

 

 

Liittyen tutkimuskysymyksiin 2 
 
2.) Minkälaista on TTY:n henkilöstön  

 a) viestintätyytyväisyys ja 

 b) sitoutuminen viestintävälineen (Tutkan) käyttöön? 

 

Käsityksiä viestinnästä ja viestien kulusta TTY:llä (=viestintätyytyväisyys) 

– Mitä mieltä olet yleensä tiedonkulusta TTY:llä? Kulkeeko tieto hyvin? 

– Saatko tarpeeksi tietoa haluamistasi asioista tarvittaviin tehtäviin?  

– Mitkä ovat mielestäsi suurimmat ongelmat tiedonkulussa TTY:llä tällä hetkellä? 

– Mitä ongelmia verkkoviestinnässä mielestäsi on?  

– Miten niihin tulisi puuttua? 

– Mitä tietoa Tutkasta puuttuu? 

– Mitkä Tutkan ajankohtaista-osion sivut (viestinnälliset osa-alueet) ovat mielestäsi hyödyllisimpiä? 

– Mitkä taas ovat vähemmän hyödyllisiä? 

– Mikä on mielestäsi suurin ongelma, joka estää Tutkan tehokasta hyödyntämistä työssäsi? 

– Millaisen palvelun haluaisit Tutkaan (siellä nyt jo olevien lisäksi?) 

– Mitä muita keinoja TTY:n sisäisessä viestinnässä voitaisiin käyttää? (henkilöstölehti tms.) 

– Onko Tutkan käyttöön varattu tarpeeksi aikaa? 

– Tulisiko Tutkan käyttöön suunnata enemmän koulutusta? 

– Käyttäisitkö Tutkaa eri tavalla, jos siihen olisi mahdollisuus? 

– Miten arvelet Tutkan käytön kehittyvän jatkossa? 

– Miten sen tulisi kehittyä? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Liittyen tutkimuskysymyksiin 3 
 
3.) Minkälaista on henkilöstön sitoutuneisuus ja tyytyväisyys 

 a) suhteessa sisäiseen viestintään ja  

 b) suhteessa koko organisaatioon? 

 

Suhtautuminen organisaatioon ja sisäiseen viestintään 

– Mitä mieltä olet Tutkan ja työsi suhteesta tulevaisuudessa?  

– Onko viestintä TTY:llä avointa? 

– Esiintyykö TTY:llä huhuja? 

– Oletko tyytyväinen mahdollisuuksiisi ja taitoihisi Tutkan käytön suhteen? 

– Onko käyttöliittymä mielestäsi selkeä? Löytyykö tarvittava tieto helposti? 

– Oletko tyytyväinen työtehtäviisi ja vastuualueisiisi työssäsi? 

– Näetkö itsesi työssä TTY:llä myös tulevaisuudessa? 

– Onko Tutka kohdallasi muuttanut: 

• työn tehokkuutta 

• ajanhallintaa 

• muiden työtehtävien tekemisen tapoja 

• viestintäsuhteita työtovereihin 

• muiden tiedonhankinta- ja viestintäkanavien käyttöä 

• työn peruslähtökohtia 

• henkilökohtaisia mieltymyksiä työtavoissa 

• tietoverkkojen havaittua tarpeellisuutta 

• suhtautumista tietotekniikkaan yleensä 

• viestinnän keskittämistä verkkoon? 

– Mitä mieltä olet näistä muutoksista? 

– Jos työ kokonaisuutena on muuttumassa, niin millaiseksi? 

 
 



Liite 3: Taustatiedot haastattelua varten 
 
sukupuoli: mies ___ nainen ___ 
ikä: _______     
työnimike: ________________________ 
asema organisaatiossa: _ tutkija   _opettaja  
  _ opetusta ja tutkimusta avustava henkilö _ johtavassa asemassa oleva   

_ toimihenkilö   _muut tehtävät 
 
Minä vuonna olet tullut TTY:lle töihin? ____________________________________________ 
Vastasitko keväällä 2002 sisäistä viestintää koskevaan verkkokyselyyn? __________________ 
 
Mitä yksikössäsi työskentelevien henkilöiden tehtäviin kuuluu? (Voit kertoa lyhyesti.) 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
Millaisia tehtäviä tekevien työtovereiden kanssa olet useimmiten tekemisissä? 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
Kuinka hyvin arvioisit tuntevasi Tutkan kokonaisuutena?  
0 0 0  0 0 
hyvin kohtalaisesti  en osaa sanoa  heikosti en tunne Tutkaa 
 
Kuinka hyvin arvioisit tuntevasi Tutkan eri palvelut? 
0 0 0  0 0 
hyvin kohtalaisesti  en osaa sanoa  heikosti en tunne Tutkaa 
 
Mainitse kaksi puolta, jotka tunnet siitä parhaiten. _____________________________________________ 
Mainitse kaksi puolta, jotka tunnet siitä huonoiten. _____________________________________________ 
 
 
Kuinka säännöllisesti käytät Tutkaa?  
0 0  0  0 0 
päivittäin  useita kertoja viikossa kerran viikossa  harvoin en lainkaan 
 
 
Miten käytät Tutkaa? 
0 Luen uutisia ja tietoa tapahtumista Tutkasta. 
0 Olen joskus jättänyt uutisen tai tapahtuman Tutkaan. 
0 Jätän uutisia ja tapahtumia usein Tutkaan. 
0 Päivitän Tutkan www-sivuja, joiden sisällöstä kokonaisuudessaan joku muu on vastuussa. 
0 Olen Tutkan www-sivujen päivittäjä, ja vastaan tietyistä sivuista ja niiden sisällöstä.  
 
 
Käytätkö Internetiä (tai muita tietoverkkoja) työn ulkopuolella? 
0 0  0  0 0 
päivittäin  useita kertoja viikossa kerran viikossa  harvoin en lainkaan 
 
 
Jos käytät, niin miten tämä käyttö eroaa työkäytöstä? 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 


