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Diplomityössäni selvitin rakennustuoteteollisuusyrityksen sisäisen viestinnän 

nykytilaa ja kehitystarpeita. Työssäni tutkin millä toimintatapamuutoksilla ja 

mitä työkaluja hyödyntämällä organisaation sisäinen viestintä voitaisiin saada 

toimivammaksi. Tavoitteena on saada parannettua henkilöstön organisatorista 

luottamusta viestinnän kehittämisellä. 

 

Tutkimuksen teoreettisessa osiossa tarkastellaan sisäistä viestintää läpi koko 

organisaation eri henkilöstöryhmien ja toimipaikkojen välillä. Tutkimuksen 

aineistoa kerättiin haastattelemalla henkilöstöä ja tekemällä henkilöstöä koskeva 

kyselytutkimus. Tutkimuksen kohteena ovat case-yrityksen toimihenkilöt ja 

työntekijät, ylintä johtoa rajattiin pois. Haastatteluiden ja kyselyn kysymykset 

koskivat yrityksen sisäisen viestinnän, organisatorisen luottamuksen ja 

työhyvinvoinnin nykytilaa.  

 

Henkilökohtaisissa haastatteluissa esille nousseiden asioiden perusteella saatiin 

selkeä kuva organisaation sisäisen viestinnän nykytilasta ja ongelmakohdista. 

Kyselytuloksista havaittiin, mihin organisatorisen luottamuksen osa-alueisiin 

laadullisesti puutteellinen sisäinen viestintä vaikutti.  

 

Tutkimustulosten perusteella löydettiin useita kehitystarpeita tutkittavan 

yrityksen toimintatapoihin ja viestinnän välineiden parantamiseen. Tärkeäksi 

sitoutumista lisääväksi tekijäksi nousi positiivisen palautteen saaminen ja työn 

arvostaminen. Esiin nousi tarve kehittää viestinnän toimivuutta, jolloin saadaan 

parannettua henkilöstön tyytyväisyyttä työnantajaansa kohtaan ja puutteellisesta 

viestinnästä johtuvat taloudelliset menetykset minimoitua. Johdon tulisi 

vahvistaa viestinnässään positiivisia asioita, viestimisen on oltava selkeää ja 

tavoitteellista. 
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In my master’s thesis I researched state of internal communication in a 

company that operates in construction industry. In this thesis I researched what 

tools and behavioral changes could be done in order to improve internal 

communication within the organization. The goal is to improve personnel’s 

organizational trust via enhanced internal communication practices. 

 

Study’s theoretical part concentrates on internal communication on different 

organizational levels and locations. Base information of the thesis was gathered 

by interviewing employees and questionnaire that was sent out to organization. 

Scope of the research covered blue and white collar employees of the case 

company, excluding certain top management representatives. Questions of the 

inquiry and interviews concerned internal communication, organizational trust 

and the well-being of the employees. 

 

Information from personal interviews created a clear view on the current state 

of the internal communication and problems within. Results of the inquiry 

illustrated what are the elements of organizational trust that were negatively 

impacted due to inadequate internal communication. 

 

This study exposed several improvement opportunities in the company’s 

communication tools and procedures. Positive feedback and valuating staff’s 

contribution were found to be important factors in improving commitment to 

the company. Results also suggested the necessity to improve the internal 

communication in order to improve employees satisfaction to the company and 

to minimize the economical losses derived from insufficient communication. 

Management should emphasize the positives in internal communication and 

communication should be explicit and goal-oriented. 
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1 JOHDANTO 

 

Toimintaympäristö yritysten ympärillä muuttuu koko ajan ja muutokset 

vaikuttavat kaikkiin toimialoihin. Tällä hetkellä pinnalla on toimintojen 

sähköistäminen ja erilaisia sovelluksia tuleekin markkinoille. Digitalisaatio löytää 

perinteisetkin käsityöammatit ja muuttaa työnkuvaa totutusta. Yritysten on oltava 

tietoisia siitä, mitä ympärillä tapahtuu nyt ja tulevaisuudessa, jotta pystytään 

säilyttämään toiminnan kilpailukyky. Yksi tekijä kilpailukyvyn saavuttamiseksi 

on yrityksen sisällä olevan tiedon tunnistaminen ja hyödyntäminen (Otala 2008, 

15). Tiedon jakaminen toimivan sekä organisoidun viestinnän avulla tehostaa 

yrityksen liiketoimintaa ja kilpailukykyä.  

 

Viestintä kuuluu yritysten jokapäiväisiin rutiineihin, viestinnän avulla 

kommunikoidaan niin sisäisesti kuin myös ulkopuolisille sidosryhmille. Viestintää 

ilmenee yrityksessä eri muodoissa, se voi olla virallista tai epävirallista, kirjallista 

tai suullista, mutta jossain muodossa viestintää tapahtuu jatkuvasti. (Juholin 2006, 

37.) Toimiva viestintä on edellytys yrityksille, mikään liiketoiminta ei voi olla 

toimivaa tai kannattavaa ilman jonkinasteista kommunikaatiota.  

 

Rakennusalalla, samoin kuin teollisuuden parissa, tarvitaan edelleen kädentaitojen 

osaamista. Digitalisaation avulla voidaan saada helpotusta työtehtäviin, mutta 

nykytekniikka ei korvaa kokonaan henkilöstön osaamista ja erittäin tärkeää 

kokemusperäistä tietämystä. Pitkään alalla olevilta henkilöiltä löytyy paljon 

yrityksille arvokasta hiljaista tietoa, joka on osattava siirtää eteenpäin ennen 

henkilöstön vaihtumista (Pohjalainen 2012). Ammattitaitoista henkilöstöä voi olla 

vaikeampi löytää tulevina vuosina, mikä johtaa työnantajien keskeiseen kilpailuun 

osaavista tekijöistä. Työntekijät hyödyntävät kuulopuheita ja sosiaalista mediaa 

etsiessään tietoa työnantajista. Tämän vuoksi ei-henkilöityvän luottamuksen 

yrityksen sisällä on oltava hyvä. Tyytyväinen henkilöstö levittää positiivista 

viestiä työnantajastaan. Ei-henkilöityvä eli organisatorinen luottamus on 

työntekijän luottamusta työnantajaansa kohtaan (Blomqvist 2006). Luottamus 
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koskee yrityksen toimintaa työntekijää kohtaan ja kykyä luoda kannattavaa 

liiketoimintaa. 

 

Sisäinen viestintä on yksi ei-henkilöityvän luottamuksen osa-alueista. Henkilöstön 

luottamukseen vaikuttaa se, miten viestintä toimii, onko jaettava tieto ajan tasalla, 

kerrotaanko muutoksia ja miten avoimesti tietoa jaetaan. Luottamukseen 

vaikuttavia asioita ovat johdon tapa toimia sekä yrityksen toiminnan vakaus ja -

kulttuuri (Blomqvist 2006). Luottamusta parantavat hyvin organisoidut, 

johdonmukaiset toimintatavat ja se, että koko organisaatiossa on yhtenäiset 

käytännöt, eikä epätasa-arvoisuutta esiinny.  Eri toimipaikoilla esiintyviä 

kulttuurisia eroja ja toimivien toimintatapojen yhtenäistämistä on kuitenkin 

mietittävä tarkkaan, koska kaikki samat tavat eivät välttämättä toimi kaikilla 

toimipaikoilla. Erilaiset tavat voivat olla tällä hetkellä toimivia ja muutoksella ei 

tällöin saavuteta suurta hyötyä.        

 

1.1 Työn tausta 

 

Käsittelen tässä työssä rakennustuoteteollisuuden alan yrityksen sisäisen 

viestinnän kehittämistä ja sitä, mitä mahdollisia vaikutuksia sillä on ei-

henkilöityvään luottamukseen. Mietimme aihetta yhdessä työnantajan kanssa ja 

me molemmat näimme tarpeelliseksi organisaation viestinnän kehittämisen. 

Yrityksessä ei tutkimusta tehtäessä ollut toimivaa viestintää, eikä viestintään oltu 

nimetty vastuuhenkilöitä tai selkeää ohjeistusta. Viestinnän puute on huomattu ja 

tiedostettu yrityksen johdossa ja henkilöstön keskuudessa.   

 

Työn tavoitteena on kartoittaa organisaation sisäisen viestinnän nykytila, 

analysoida sitä ja parantaa viestinnän toimivuutta. Nykytilan tiedostaminen 

tarkoittaa olemassa olevan rakenteen tunnistamista. Nykytilan tiedostamisen 

jälkeen pystytään uudistamaan ja kehittämään viestintää. Sisäisen viestinnän 

kehittämisprosessissa selvitetään tämän hetken tilanteen ja tavoitetilan erot. 

(Ranta 2005, 44.) Työn lopussa esitellään eri toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla 

tavoitetilaan voisi olla mahdollista päästä.  
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Tutkittavassa yrityksessä on yleisesti tunnistettu sisäisen viestinnän 

toimimattomuus ja eriarvoisuus eri toimipaikkojen ja henkilöstöryhmien välillä. 

Tutkimuksessa on tärkeää tunnistaa edellä mainitut kohdat tarkasti, jotta sisäinen 

viestintä on mahdollista saada tasa-arvoiseksi ja toimivaksi. Tavoitteena on 

yhtenäistää kaikkien toimipisteiden toimintatavat ja viestintäkanavat, niiltä osin 

kuin se nähdään hyödylliseksi. Tutkimuksessa löydetyt hyväksi todetut tavat ja 

kanavat käydään läpi. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Työn keskeisin tavoite on löytää sisäisen viestinnän puutteet ja löytää puutteiden 

korjaamiseen kehittämisideoita. Työn alkuvaiheessa mietitään, mistä 

näkökulmasta ja mitä kautta halutaan lähteä kehittämään viestintää ja tutkimaan 

asiaa. Työn alussa hahmoteltiin tutkimuskysymyksiä. Tutkimukselle on asetettu 

yksi pääkysymys ja sen tueksi kolme alakysymystä.  

 

Tutkimuksen tavoitteena oli löytää vastaus pääkysymykseen:  

 

1. Miten organisatorista luottamusta voidaan parantaa viestintää 

kehittämällä? 

 

Lisäksi tutkimuksessa oli kolme alakysymystä, joiden avulla tarkennettiin 

tutkimuksen päätavoitteita: 

 

1. Mihin asioihin viestintä vaikuttaa yrityksen toiminnassa? 

2. Millainen viestintäjärjestelmä tukee viestin kulkua yrityksessä? 

3. Millaista asioista henkilöstö kaipaa tietoa? 

 

Organisaatiossa ollaan tietoisia viestinnän kehittämisen tarpeesta ja tärkeydestä.  

Tutkimus rajataan organisaation sisäisen viestinnän kehittämiseen. Tavoitteena on 

saada organisaation viestintä toimimaan sisäisesti ennen kuin aletaan kehittää 

ulkoista viestintää. 



11 

Sisäisen viestinnän kehittäminen koskee kaikkia tutkittavan yrityksen Suomen 

toimipisteitä. Tutkimuksessa hyödynnetään henkilöstöltä saatua tietoa ja heidän 

näkemyksiään asioista. Tutkimuksessa tarkastellaan yleisesti sisäisen viestinnän 

kehittämistä ja etsitään mahdollisia viestinnän parantamiseen tarkoitettuja 

välineitä rajoittumatta pelkästään rakennustuoteteollisuusalan yrityksiin. 

Tutkimuksessa ei tulla vertaamaan viestinnän teorioita toisiinsa. 

 

Työn ulkopuolelle rajataan ulkoinen viestintä. Case-yrityksen kanssa koettiin, 

ettei ulkoista viestintää pääse kehittämään ennen kuin sisäinen viestintä on saatu 

toimivaksi, tarvittavat järjestelmät hankittu ja muutokset saatu jokapäiväisiksi 

toimintatavoiksi. Myös yleisesti on todettu sisäisen viestinnän olevan ensisijaisen 

tärkeä pohja hyvälle ulkoiselle viestinnälle (Isohookana 2007, 222). 

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Työskentelen itse yrityksessä, jonne teen tätä diplomityötä. En kuitenkaan käytä 

tässä työssä hyödyksi omaa tietämystäni yrityksen toimintatavoista, esitän työssä 

ainoastaan haastatteluissa ja kyselyssä esille tulleita asioita. Työssä oli tavoitteena 

saada tuotua esille henkilöstön toiveita parannettavista asioista. Saadakseni 

näkemyksiä joka kulmalta, haastattelin laajasti henkilöstöä. Toivon yrityksen 

johdon hyödyntävän toiminnassaan työstäni esille nousseita asioita ja henkilöstön 

toiveita toimintojen uudistamisesta.  

 

Työn aloitin tutustumalla sisäiseen viestintään ja organisatorista luottamusta 

käsitteleviin artikkeleihin ja perehtymällä aiheesta löytyvään kirjallisuuteen. 

Tietojen perusteella hahmottelin haastattelukysymysrunkoa ja laadin listan 

henkilöistä, joita tutkimukseen haastatellaan. Haastattelun lisäksi toteutetaan 

henkilöstölle kysely, johon vastaaminen tapahtuu sähköisesti tai paperilomakkeen 

avulla nimettömästi. 
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1.4 Raportin rakenne 

 

Työni on rakentunut seitsemästä eri luvusta. Ensimmäisessä luvussa käsitellään 

työn taustoja, tavoitteita ja määritellään työn kannalta oleellisimmat asiat. Luvussa 

käydään läpi tutkimuskysymykset ja esitellään lyhyesti tutkimuksen toteutustapa. 

Toisessa luvussa käydään läpi sisäistä viestintää. Mitä sisäinen viestintä on ja mitä 

sisäisellä viestinnällä tavoitellaan yritysmaailmassa? Lisäksi esitellään erilaisia 

sisäisen viestinnän kanavia ja viestintätapoja. Kolmannessa luvussa perehdytään 

ei-henkilöityvään luottamukseen, sen ilmenemiseen ja vaikutukseen yrityksissä. 

Luvussa tuodaan esille asioita, joihin luottamuksen puuttuminen vaikuttaa. 

Luvussa neljä esitellään tutkittavan yrityksen taustoja ja toimialaa. Luvussa viisi 

ja kuusi esitellään tutkimustapaa ja tutkimustuloksia. Tutkimustuloksissa on 

suoria viittauksia haastatteluissa ja kyselyssä esiin nousseisiin asioihin. 

Viimeisessä eli seitsemännessä luvussa käydään läpi tutkimustulosten pohjalta 

kehitysideoita tutkittavalle yritykselle. Aivan lopuksi esitellään johtopäätöksiä 

siitä, miten sisäinen viestintä vaikuttaa organisaatioiden toimintaan ja miten sitä 

tulisi parantaa. Lisäksi arvioin tutkimustani esimerkiksi luotettavuuden, 

yleistettävyyden ja käytettävyyden kannalta. 
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2 SISÄINEN VIESTINTÄ 

 

Viestimme jatkuvasti eri tavoin ympärillemme. Viestiminen on ihmisten 

arkipäivää. Asioita ei tarvitse sanoa ääneen viestiäkseen, hiljaa oleminenkin antaa 

viestin, halutaan tai ei. Yleensä viestintä mielletään sanalliseksi, joko ääneen tai 

kirjoitetun tekstin avulla tapahtuvaksi viestimiseksi. On hyvä tiedostaa, että myös 

kuunteleminen on viestinnän keskeinen osa. On kyettävä kuuntelemaan mitä 

sanotaan, mitä itse sanoo ja mitä ihmiset sanovat toisilleen, jotta voi viestiä 

oikealla tavalla ja oikeista asioista. (Puro 2003). Viestintä on vuorovaikuttamista, 

ennakoimista, toisen tunnetilojen huomioimista, välittämistä ja muita erilaisia 

kohtaamisia. Viestintää tapahtuu kaikkialla yhteisöissä. (Hagerlund 2013, 6.)     

 

Sisäinen viestintä on yrityksen sisällä tapahtuvaa viestintää ja vuorovaikutusta. 

Viestinnän kohteena voi olla yksittäinen henkilö tai suurempi ryhmä. Viestin 

välittäjänä voi toimia yrityksen johto tai työntekijä. Yrityksen sisällä tapahtuvasta 

viestinnästä on tullut merkittävä osa toimintaa, koska nykyään muutoksista on 

tullut pysyvä ilmiö. Yritykset pyrkivät kontrolloimaan viestejä, jotta voidaan 

varmistaa tarpeellisen ja ajantasaisen tiedon olevan henkilöstöllä. Tiedon 

saaminen yrityksessä tapahtuvista asioista on yrityksen ulkopuolelta tulevan ja 

verkossa tapahtuvan uutisoinnin vuoksi henkilöstölle helppoa. Tästä johtuen on 

huolehdittava, että uusista asioista tiedotetaan ensin yrityksen sisällä ennen kuin 

ne julkaistaan muualla. Välillä voi tuntua, että puskaradiot ehtivät ensin, vaikka 

kuinka yritetään pitää henkilöstö ajan tasalla kaikesta. (Juholin 2006, 140.)  

  

Useille niille Suomessa toimiville yrityksille, joiden viestintä toimii, on yhteistä 

avoimuus ja läpinäkyvyys viestinnässä. Toimivan sisäisen viestinnän 

tunnuspiirteitä on, että viesti tavoittaa kaikki eri kanavia pitkin ja viestintä on 

järjestelmällistä. Yrityksissä huolehditaan, että kaikilla on mahdollisuus saada 

tietoa toiminnasta ja yrityksen sisällä tapahtuvista asioista. Henkilöstön on 

helpompi ymmärtää johdon tekemiä päätöksiä, jos he saavat riittävästi tietoa 

asiasta. Sisäisen viestinnän tavoitteena pidetään henkilöstön sitoutumista työhön, 

työyhteisöön ja asetettujen tavoitteiden saavuttamista. (Juholin 2006, 38.) 
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Viestintätapa heijastuu yrityksen johdon tavasta viestiä alaisilleen. Johto toimii 

esimerkkinä henkilöstölle ja vaikuttaa näin siihen, miten koko henkilöstö 

suhtautuu viestintään. Viestintä on koko henkilöstön yhteinen asia johdon 

vastuuroolista huolimatta, viestintää tapahtuu organisaatiossa joka suuntaan 

(Isohookana 2007, 222). Sisäinen viestintä viestii organisaation tavoitteista ja 

tavoista toimia. Viestintäkanavia pitkin kulkevat henkilöstöä ja työtehtäviä 

koskevat asiat.  

 

Viestinnän on oltava ajantasaista ja säännöllistä työn toimivuuden kannalta. 

Oikeaan aikaan, oikeassa paikassa -sanonta toimii myös viestinnässä. Viestinnällä 

vähennetään työajan hukkaa, jota pääsee syntymään, jos huhupuheet lähtevät 

liikkeelle ja niitä ei vahvisteta, korjata tai kumota. Viikkoja vellovat huhut syövät 

jopa tunteja monen henkilön työajasta, kun erilaisissa kuppikunnissa pohditaan 

huhujen paikkaansa pitävyyttä ja mahdollisia vaikutuksia. Rahasumma on 

huomattava, kun ajatellaan, paljonko tehotonta työaikaa syntyy vuoden aikana 

pelkästään huhujen pohdiskelusta (Kesti 2005, 138).  

 

Kirjoitettujen viestien ja tiedotteiden on oltava selkeitä ja asiallisia. Viestien 

sisältö on helpompi ymmärtää, kun rakenne on mietitty. Selkeästä viestistä lukija 

tai kuulija ymmärtää asioita väärin mahdollisimman vähän. Selkeät viestit on 

helpompi ymmärtää ja jakaa eteenpäin. Viestejä luodessa on hyvä pyrkiä 

löytämään negatiivisistakin uutisista jotain hyvää. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 

että sisältöä pitää muuttaa, asiat pitää sanoa kuten ne oikeasti ovat, jolloin 

henkilöstön on helpompi käsittää viesti. Yrityksissä, joissa on hyvä yhteishenki, 

pystytään käsittelemään viestejä eri tavalla kuin työyhteisössä, joissa yhteishenkeä 

ei ole. Tällöin koetaan, että kaikki on aina tehty niin hyvin kun on pystytty. 

Esimerkiksi vaikea markkinatilanne ja siitä johtuvat säästötoimenpiteet on 

helpompi käsittää.   

 

Positiivisuus viesteissä ei ole pelkästään hyvien viestien jakamista ja iloista 

asennetta, vaan positiivisuutta luodaan myös tavoitteita saavuttamalla ja 

kehittymällä. Positiivisilla tunnetiloilla luodaan energiaa työntekoon ja vapaa-

ajalle. Henkilölle, joka kokee saavansa työstään myönteisiä tunteita, töihin 
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lähteminen ja työnteko on mieluisaa. Kun henkilö itse arvostaa työtään ja tietää 

sen tärkeyden, hän panostaa aivan erilailla työn laatuun ja puuttuu heti epäkohtiin. 

(Kesti 2005, 132.) Tällaisia työntekijöitä yrityksen on osattava arvostaa ja luoda 

työntekijöille viihtyisä työympäristö. Yrityksessä pystytään sitoutuneen, 

hyvinvoivan henkilöstön ja yhteishengen avulla parantamaan 

kokonaistuottavuutta. Työtään arvostava henkilöstö haluaa tehdä virheetöntä 

työnjälkeä.  

 

Kaikilla ei ole kykyä nähdä asioista ensimmäisenä positiivisia puolia, vaan asiat 

nähdään ensisijaisesti negatiivisina. Tällaisissa tilanteissa pitää osata erottaa 

toisistaan varsinainen toiminta ja tarkoitus, jotta asioita ei katsottaisi kielteisesti ja 

annettaisi sen vaikuttaa ulosantiin. (Ranta 2005, 123.) Syyllistävän organisaation 

tunnuspiirteitä ovat vääränlainen vallankäyttö ja syyllisen etsiminen. Tällaisella 

toiminnalla hukataan työtehoa ja estetään toimintatapojen 

uudelleenmuokkautuminen ja se, ettei samaa ongelmaa enää esiintyisi. (Ranta 

2005, 22.)  

   

2.1 Sisäisen viestinnän tehtävät 

 

Sisäisen viestinnän tärkein tehtävä on toimia tukipilarina yrityksen toiminnalle. 

Hyvällä viestinnällä saadaan henkilöstö ymmärtämään yrityksen tavoitteet ja 

oman työn tärkeys osana kokonaisuutta. Toimiva sisäinen viestintä vaatii 

suunnittelua ja selkeää ohjeistusta vastuualueista, sillä tieto ei kulje itsekseen ja 

tavoita kaikkia tiedon tarvitsijoita.  Sisäisen viestinnän toteuttaminen vaatii 

vuorovaikuttamista ja oikeiden kanavien hyödyntämistä, muutamalla perusasialla 

saadaan viestit ja tieto kulkemaan organisaatiossa. Viestinnän puuttumisen on 

myös todettu heikentävän työilmapiiriä (Isohookana 2007, 223). 
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Kuva 1. Sisäisen viestinnän tehtävät (Piha 2014, 12). 

 

Kuvaan 1 on eroteltu sisäisen viestinnän tärkeimmät tehtävät. Kuvaa 

tarkastelemalla voidaan havaita, että sisäisen viestinnän tehtävät tukevat monia 

osa-alueita yrityksen toiminnassa. Sisäisen viestinnän yhdeksi tärkeimmistä 

tehtävistä on mainittu organisaation mission, toiminta-ajatuksen ja arvojen 

siirtäminen toimintatapoihin. Ilman toimivaa viestintää näitä yritykselle tärkeitä 

asioita on vaikea jalkauttaa toimintaan. Palautteen antaminen ja vastaanottaminen 

ovat tärkeitä asioita henkilöstön työviihtyvyyden kannalta. Palaute voi motivoida 

työntekijää parempiin suorituksiin ja rakentavasti annettu kehittämispalaute saa 

huomaamaan puutteet toimintatavoissa. Tiedottaminen ja jatkuva viestiminen 

helpottavat uusien muutoksien läpiviemistä yrityksessä. Henkilöstölle kerrotaan 

muutosten taustalla olevat syyt ja siksi hyvällä viestinnällä pystytään vähentämään 

muutosvastarintaa.  

 

Jokaisessa yrityksessä on omanlaisensa toimintakulttuuri, johon on vaikea 

vaikuttaa. Saman yrityksen sisällä eri toimipaikoilla voi olla toisistaan poikkeavia 

kulttuureita. Viestintä auttaa vahvistamaan tai yhtenäistämään toimintatapoja. 
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Harva pystyy työskentelemään ilman minkäänlaista informaationkulkua, jokainen 

työ tarvitsee ympärilleen jonkinasteista viestintää.   

 

 

Taulukko 1. Menestystekijöiden vaikutukset (Kesti 2005, 14). 

 

Inhimillisiä menestystekijöitä pystytään lajittelemaan ja jokainen osa on tärkeä 

organisaation toiminnassa (Kesti 2005, 14). Taulukossa 1 on lueteltu Kestin 

poimimat eri menestystekijät. Taulukon oikealle puolelle on esitelty eri tekijöiden 

keskeisiä vaikutuksia. Sisäinen viestintä on mukana parantamassa jokaista 

yrityksessä olevaa inhimillistä menestystekijää. Yritysten on osattava hallita 

inhimillisiä asioita, jotta niitä voidaan hyödyntää kilpailutekijänä (Kesti 2005, 41). 

 

Yrityksen menestystekijöiden ohjaavana toimintana ovat arvot. Yrityksen arvot 

eivät saa olla pelkkiä hienoja lauseita puheissa, vaan arvojen on oltava aidosti 

mukana päätöksentekohetkellä (Hagerlund 2013, 16). Johtamista helpottavat 

yhteisten arvojen jalkauttaminen yritykseen ja toimintatapojen muuttaminen 

arvojen mukaisiksi. Johtajien ja esimiesten toiminnassa arvot näkyvät esimerkiksi 

päätöksenteossa. Arvot ovat sääntöjä, joiden mukaan toimitaan. Johdon on hyvä 

avata arvojen merkitystä henkilöstölle esimerkiksi kertomalla esimerkkejä siitä, 

miten yrityksessä toimitaan joissakin tietyissä tilanteissa. Kun arvot tiedetään, 

henkilöstö ei tee vääriä tulkintoja arvojen tarkoituksista. (Hagerlund 2013, 16.)  
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Kesti on erotellut inhimillisiin menestystekijöihin erikseen sisäisen viestinnän, 

jonka keskeisimmäksi tarkoitukseksi hän on määrittänyt toimintaan liittyvien 

harhaluulojen syntymisen ja leviämisen estämisen. Esimiehet kykenevät 

parantamaan työsuorituksia viestimällä konkreettisista käytännön asioista. 

Yrityksen toimintakulttuuriin kuuluvat vallan ja vastuun jakaminen. Vastuulliset 

tehtävät tehostavat työskentelyä ja vähentävät esimiesten tarvetta valvoa 

henkilöstön työsuorituksia. Työsuoritusten valvomisen väheneminen perustuu 

luottamukseen siitä, että henkilöstö tekee sovitut tehtävät. (Teknologiateollisuus 

2011, 15.)  

 

Työyhteisön yhteiset tai yhdessä esimiehen kanssa asetetut yksilölliset tavoitteet 

parantavat tahtotilaa niiden saavuttamiseen (Teknologiateollisuus 2011, 17). 

Tavoitteista keskusteleminen osapuolten kanssa ja tavoitteiden saavuttaminen 

motivoivat henkilöstöä parempiin suorituksiin. Jos yrityksen toimintakulttuuriin 

kuuluu osaamisen jakaminen työkavereille, se parantaa työtehoa ja tällöin 

pystytään kehittämään jopa uusia tuotteita. (Kesti 2005, 16.) Tänä päivänä 

jokaisessa yrityksessä puhutaan työturvallisuudesta ja sen merkityksestä. 

Työturvallisuus menee muiden asioiden edelle, ja pääasiassa yritykset haluavat 

kehittää toimintaansa jatkuvasti turvallisempaan suuntaan. Henkilöstön halutaan 

pysyvän terveenä ja työkykyisenä, ennaltaehkäisevällä turvallisella toiminnalla 

vähennetään sairauspoissaoloja (Kesti 2005, 139).  

 

Toimintaprosessien kehittäminen ja niiden tunnistaminen yrityksen sisällä auttaa 

parantamaan töiden ohjeistusta. Prosessien hallinta on osa laadukasta 

johtamisjärjestelmää. Toimimalla prosessien mukaisesti saadaan laadukkaita 

työtapoja, ehkäistään vaihtelua ja kaaosta. Se, miten yrityksissä todellisuudessa 

toimitaan, riippuu henkilöstön riittävyydestä, vaihtuvuudesta ja kiireestä. (Kesti 

2005, 16.) Jokaiselle yritykselle asiakkaat ovat tärkeitä, ilman heitä harva saa 

kannattavaa liiketoimintaa pyöritettyä. Prosessien kuvaaminen lähtee asiakkaista 

ja prosessit päättyvät asiakkaaseen. (Kesti 2006, 17.) Yritysten toimintaa 

kehitetään ja suunnataan siten, että saadaan mahdollisimman tyytyväisiä 

asiakkaita. 
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2.1.1 Viestinnän suunnittelu 

 

Viestiminen yrityksissä on jatkuva, kokoaikainen prosessi. Viestinnän piirteitä 

ovat tavoitteellisuus, käytettävien viestintäkanavien ylläpito ja resurssien 

suunnittelu. Viestiminen vaatii etukäteissuunnittelua, ohjeistusta ja yhteisiä 

pelisääntöjä. On päätettävä, kuka viestii kenellekin, mitä ja mistä asioista 

viestitään ja miten viestintä tapahtuu. Yritysten viestintäsuunnitelmat perustuvat 

liiketoimintastrategiaan, taktisen ja operatiivisen tason suunnitteluun (Kortejärvi-

Nurmi 2009, 9). Yritysyhteisöjen viestintä on monimuotoista. Se on tietojen 

tuottamista, muokkaamista, välittämistä, keskustelua ja ymmärtämistä. Kaikissa 

viestinnän esiintymismuodoissa huomioidaan yksilöt ja yrityskulttuuri, kun 

suunnitellaan viestinnän rakentamista tai uudistamista yrityksessä (Juholin 2006, 

153). 

 

Sisäisen viestinnän toimivuutta tai toimimattomuutta voidaan ajatella 

menestyksen mahdollisuutena tai kriittisenä menestyksen tekijänä (Juholin 20116, 

153). Yrityksen arvot ja strategiset tavoitteet määrittelevät peruspohjan 

viestinnälle. Niissä määritellään periaatteet asioista ja avoimuudesta, joita 

virallisessa ja johdon viestinnässä huomioidaan. Toimintaohjeet laaditaan 

taktisella tasolla ja silloin määritellään viestinnän taloudelliset resurssit sekä 

henkilöstöresurssit. Viestinnän käytännön suunnittelu toteutetaan operatiivisella 

tasolla. (Kortejärvi-Nurmi 2009, 10.) 

 

Yrityksessä asioista viestiminen kuuluu koko henkilöstölle, se ei ole pelkästään 

johdon tai esimiesten tehtävä. Epäviralliset viestit kulkeutuvat helposti 

työkavereiden keskuudessa. Virallisista asioita viestiminen vaatii 

suunnitelmallisuutta ja ohjeistusta. Yrityksen johdon ja esimiesten on tiedettävä, 

mistä asioista saa kertoa ja millä tarkkuudella tietoa jaetaan. Virallisten tietojen 

jakeluun luodaan toimintasuunnitelma, jottei tietokatkoksia synny. Esimerkiksi 

johto voi välittää viestin esimiehille, jotka huolehtivat tiedon jokaiselle 

työntekijälleen. Se, mistä asioista yrityksessä halutaan viestiä, on osittain johdon 

päätettävissä, mutta tietyistä asioista viestiminen on määritelty laissa. 
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Viestikanavien määrittelyyn ja teknisten ratkaisujen valintaan vaikuttavat 

yrityksen toimiala ja henkilöstön työnkuvat. On erilaista viestiä asioista 

yrityksessä, jossa kaikki istuvat tietokoneiden ääressä kuin yrityksessä, jossa 

suurin osa tekee liikkuvaa työtä ilman kiinteää toimipistettä ja teknisiä laitteita. Ei 

pidä ajatella, että viestintäkanavien määrä parantaa viestintää ja 

viestintätyytyväisyys kasvaa. Viestien saamisen ei pidä olla monimutkaista, vaan 

selkeästi rakennetut järjestelmät ja perustellusti käytetyt kanavat helpottavat 

tietojen kulkeutumista, eivätkä lisää henkilöstön kuormitusta (Juholin 2006, 161).   

 

2.1.2 Kuunteleminen 

 

Kuunteleminen on yhtä tärkeää kuin itse viestin kertominen. Ajantasaisella, 

hyvällä viestinnällä ei ole mitään merkitystä, jos kukaan ei kuuntele viestin 

kertojaa. Kuunteleminen on jokaisen velvollisuus, jottei viestin kertojan tarvitse 

miettiä, kuunneltiinko häntä vai ei (Puro 2010, 44). Hyvällä kuuntelemisella on 

useita suoria vaikutuksia. Kuunteleminen auttaa säästämään aikaa, sillä viestiä ei 

tarvitse toistaa. Se myös vähentää väärinymmärryksiä ja virheellisten tulkintojen 

määrää, kun viesti on ymmärretty ja sisäistetty kerralla. Moni ajattelee olevansa 

hyvä kuuntelija, mutta tuntee samalla, ettei häntä kuunnella. Todellisuudessa, kun 

miettii oikein tarkkaan miten kuuntelee eri tilanteissa, niin huomaa olevansa 

enemmänkin keskinkertainen kuuntelija. Tietyissä tutuissa tilanteissa ollaan 

yleensä hyviä kuuntelemaan, mutta jokaisen on pystyttävä kuuntelemaan myös 

niissä epämieluisissa ja vieraissa tilanteissa (Puro 2010, 14).  Varsinkin 

esimiesasemassa olevan henkilön on pystyttävä kuuntelemaan ja ymmärtämään 

saadut viestit. 

 

Puro (2010) jakaa työelämän kuuntelemisen henkilökohtaiseen ja 

ryhmäkohtaiseen tasoon.  

 

Henkilökohtainen kuunteleminen 

- ymmärretään viestin keskeiset asiat 

- hahmotetaan kokonaisuuksia 
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- tulkitaan vihjeitä 

- asettaudutaan toisen asemaan, jolloin pystytään ymmärtämään hänen 

näkökulmansa. 

 

Ryhmän kuunteleminen 

- ymmärretään puhujien roolit 

- kuunnellaan tasapuolisesti kaikkia 

- huomioidaan hiljaiset osallistujat ja kysytään heidän mielipiteitään 

- huomataan epäasiallisen vaikuttamisen.  

 

Henkilökohtainen kuunteleminen tapahtuu kahdenkeskisissä tilanteissa. Tilanteita 

voivat olla esimerkiksi yleinen työtehtäviin liittyvä tilanne, palautteenantaminen 

tai kehityskeskustelut. Henkilökohtaisessa keskustelussa on helpompi tulkita 

vastapuolen reaktioita ja keskittyä itse viestin sisältöön kuin tilanteissa, joissa on 

läsnä useampia henkilöitä. Kahdenkeskisissä keskusteluissa, samoin kuin myös 

ryhmäkeskusteluissa, on muistettava nähdä asioita myös toisen henkilön 

näkökulmasta. Yleensä osataan analysoida ja tulkita asioita oman työn kannalta, 

mutta on muistettava, että samat asiat vaikuttavat yleensä muidenkin työhön.  

 

Ryhmäkeskusteluissa, kuten palavereissa, on palaverin pitäjän huomioitava kaikki 

läsnäolijat tasapuolisesti, ketään ei saa arvostella tai lytätä. Palavereissa ja 

muissakin yhteisissä tilaisuuksissa on opittavat kuuntelemaan kaikkien 

mielipiteitä, on osattava huomioida vähäsanaisimmatkin keskustelijat ja 

hienovaraisesti ilmoitettava niille, jotka ovat koko ajan äänessä, että on 

kuunneltava muitakin.  

 

Jotta organisaatiossa osataan tunnistaa kuuntelemisen taso ja löydetään 

kehitettävät kohteet, on kysyttävä, missä tilanteissa tavataan huonoa 

kuuntelemista? Millainen hyöty saavutetaan kuuntelemisen taidolla? (Puro 2010, 

34.) Kuuntelemisen parantaminen voi parantaa organisaatiossa viestien oikeiden 

merkitysten ymmärtämistä, vähentää väärin ymmärryksiä ja virhetulkintoja, lisätä 

luottamusta ja vaikuttaa positiivisesti henkilöstön sitoutumiseen. Heikkoja osa-

alueita mietittäessä on kiinnitettävä huomiota myös viestin sisältöihin niissä 

tapauksissa, joissa kuuntelemisessa on havaittu ongelmia. On osattava tunnistaa, 



22 

onko ongelma itse viestissä, viestin esitystavassa, onko sisältö mahdollista tulkita 

monella eri tavalla vai onko parannettava kuuntelemisen taitoa.  

 

Hyvän kuuntelijan ja kuuntelijan, joka vain näyttää kuuntelevan, voi mahdollisesti 

tunnistaa vuorovaikutuksesta keskustelun aikana. Tunnistamiseen käytetyt 

kuvaukset ovat suuntaa-antavia, koska voi olla vaikea määritellä tarkasti, miten 

toinen käyttäytyy ja miten hän sisäistää asioita.   

 

Puron (2003) mukaan hyvästä kuuntelijasta löytyy muutamia piirteitä: 

- Hyvä kuuntelija yrittää ymmärtää aidosti mitä hänelle sanotaan. 

- Hyvä kuuntelija arvioi kuulemaansa ja tekee tulkintoja. Hän voi verrata ja 

analysoida asioita omiin mielipiteisiinsä tai siihen, miten näkee asioita. 

- Hyvä kuuntelija antaa palautetta niin sanallisesti, eleillä kuin myös 

ilmeillä. Hän on läsnä tilanteessa, eikä pelkästään ole paikan päällä. 

 

Yllä olevat piirteet ovat Puron esimerkkejä yleisimmistä piirteistä, joita esiintyy 

hyvissä kuuntelijoissa. Ihmiset, jotka kuuntelevat työssään paljon toisia, osaavat ja 

tietävät miten näyttää kiinnostuneelta, vaikka todellisuudessa ei kuuntelisi asiaa. 

Kertojan on hyvä aina varmistaa jollain tavoin, että tärkeät asiat on kuunneltu ja 

ymmärretty. Myös kuuntelijan kannattaa tarkastella kuulemaansa ja puntaroida, 

onko varmasti ymmärtänyt mitä kuuli ja tulkitseeko kuulemansa oikein, jottei tule 

tulkittua kuultua väärin. 

 

2.1.3 Hiljainen tieto 

 

Hiljainen tieto on kokemuksien perusteella syntyvää henkilökohtaista tietoa 

(Ruohotie 1997, 13). Organisaatioista löytyy paljon hiljaista tietoa, jonka 

olemassaolo tiedetään, mutta sitä voi olla hankala saada esille ja dokumentoida 

mihinkään (Kesti 2005, 51). Yrityksiin hiljaista tietoa kertyy henkilöstölle töitä 

tekemällä, eikä työntekijä itsekään aina tiedosta, kuinka paljon hänellä on taitoja 

ja ammatillista osaamista. Hiljaista, kokemusperäistä tietoa on vaikea saattaa 

kirjalliseen muotoon, siksi sen dokumentointi asettaa omat haasteensa. 

Amerikkalaista Michael Polynyitä pidetään hiljaisen tiedon keksijänä. Vuonna 
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1966 ja hän tiivisti hiljaisen tiedon näin: “tiedämme enemmänkin kuin pystymme 

kertomaan”. Hän käytti ihmisten tietämyksen kuvaamisessa apunaan jäävuorta: 

vain huippu näkyy ilmaistuna, loppu jää pinnan alle ihmisen omaan tietoon. Näitä 

asioita tuodaan esille erilaisina tapoina, rutiineina, käytäntöinä ja tuntemuksina. 

(Pohjalainen 2012.) 

 

Hiljainen, kokemusperäinen tieto on katoavaista. Työntekijän hankkima tieto ei 

jää yritykseen, vaan se poistuu henkilön mukana. Henkilöstön vaihtuvuutta voi 

tapahtua yrityksissä muun muassa eläköitymisen tai työpaikan vaihtamisen kautta.  

 

2.2 Sisäisen viestinnän muodot ja kanavat 

 

Sisäinen viestintä muokkautuu uusien työkalujen ilmaantuessa ja 

verkkoyhteyksien laajentuessa maailmassa. Uusi teknologia ei tarkoita 

perinteisten viestintäkanavien katoamista, vaan uusi teknologia tukee nykyistä 

viestintää ja parantaa kommunikointia. Henkilöstö kaipaa edelleen kasvokkain 

tapahtuvaa keskustelua sähköpostiviestien lähettämisen tai muun sähköisen 

viestinnän lisäksi.   
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Kuva 2. Sisäisen viestinnän kanavat (Piha 2014, 6). 

 

Sisäiset viestintäkanavat voidaan jakaa kolmeen osaan (kuva 2): painettuun, 

kasvokkain tapahtuvaan ja sähköisen viestintään. Ei voida sanoa, mikä 

viestintäkanavista on paras, vaan kanavan valinta tapahtuu asian sisällön ja 

tarkoituksen mukaan. Yksi tärkeä kriteeri on, kuinka virallista välitettävä viesti on 

ja pitääkö sen kertomisesta jäädä dokumentti. Painettuja eli tekstimuotoon 

saatettuja viestejä ovat esimerkiksi lehdet, tiedotteet ja ilmoitustaulut. Sisäisessä 

viestinnässä painettuja viestejä käytetään virallisimmissa asiasisällöissä tai 

asioissa, jotka halutaan kaikkien tietoon saman sisältöisinä. Sähköistä viestimistä 

voidaan käyttää virallisen ja epävirallisen viestin välittämiseen. Sähköiset 

viestintäkanavat tavoittavat toisen osapuolen todennäköisesti nopeammin kuin 

perinteisempi painettu teksti. Sähköisiä viestintäkanavia on tullut lisää tekniikan 

kehityksen myöstä. Perinteisin sähköinen viestinvälityksen kanava on sähköposti, 

muita kanavia ovat muun muassa intranet, mobiiliviestit ja erilaiset sosiaaliset 

verkostot.   

 

Jotkut tilanteet vaativat kasvokkain tapahtuvaa viestintää ja vuorovaikutusta. 

Varsinkin henkilökohtaiset asiat on hyvä kertoa kasvokkain, eikä esimerkiksi 
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sähköpostin välityksellä. Keskustelun osapuoli tuntee, että asialla on merkitystä 

myös toiselle osapuolelle, kun asioista keskustellaan ja pystytään välittömään 

vuorovaikutukseen. Tilanteita, joissa kasvokkain on läsnä useita osapuolia, ovat 

esimerkiksi palaverit, neuvottelut, palautteenantotilanteet ja erilaiset epäviralliset 

keskustelut. 

 

Keskustelukanavasta riippumatta työyhteisön jokaisen henkilön on osattava 

kiinnittää huomiota viestintätyyliin. Tyylit voidaan jakaa karkeasti positiivisiin ja 

negatiivisiin tyyleihin. Kiire saa aikaan tilanteita, joissa viestitään toiselle tyylillä, 

joka saattaa aiheuttaa negatiivisia tuntemuksia. Työyhteisössä ei aina pystytä 

viestimään myönteisesti ja vain hyvistä asioista, tällaisissa tilanteissa on silti 

vältettävä negatiivista viestintätyyliä (Puro 2003, 84).     

 

Osaamista kehitetään ja opittua tietämystä jaetaan yksilö- ja organisaatiotasolla. 

Organisaatio hyötyy henkilöstön kehittymisestä ja pystyy oppimaan uutta, kun 

osaamista jaetaan sisäisesti. (Kesti 2006, 63).  Osaamisen jakamista tapahtuu 

myös niin, että yksilö oppii ja saa tietoa organisaation tai ryhmänsä toiminnan 

kautta. Ryhmissä toimii parhaiten epävirallinen ja spontaani viestintä, silloin 

kommunikointi on luontevaa ja tieto kulkee osapuolille. Pienten ryhmien tehokas 

epävirallinen viestintä voi tuoda kilpailuetua verratessa isojen yritysten tai 

ryhmien viestintätehokkuuteen (Gerald 1999).  Hyvin toimivat tiimit ja työryhmät 

jakavat tietoa. Tällaisella toimintatavalla saadaan osapuolille luotua sama 

tietoperusta, joka edesauttaa yhteishengen toimivuutta. (Juuti 2006, 143).  

 

 2.2.1 Johdon viestintä 

 

Johdon perustehtäviä ovat erilaiset suunnittelu-, toimeenpano- ja valvontatehtävät. 

Yrityksen johtotehtävissä työskentelevät auttavat henkilöstöä saavuttamaan 

tavoitteensa, huolehtivat muutosten läpivienneistä ja tekevät yrityksen toimintaan 

liittyviä tärkeitä päätöksiä. Johtoasemassa työskentelevät tekevät paljon töitä 

paineen alaisina ja heillä saattaa olla useita asioita samanaikaisesti työn alla. 
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Suurin osa johtajan työstä on suullista viestintää mitä erilaisimmissa tilanteissa 

(Juuti 2006, 161).  

 

Johdon toiminnan ja yrityksen viestinnän on kuljettava samansuuntaisesti.  Johdon 

toiminta ei saa olla ristiriidassa viestinnän kanssa, vaan toiminnan ja viestinnän on 

tuettava toisiaan. Johtaminen on palvelutehtävä, on toimittava esimerkkinä ja 

suunnannäyttäjänä. Johtajien on toimittava joka tilanteessa itse kuten yrityksen 

arvot ja toimintatavat edellyttävät. Asiat ja viestintä menettävät merkityksensä, jos 

johdon ei nähdä niihin sitoutuneen niihin. Johdon viestintä on virallista, mutta 

myös epävirallista toimintaa. Virallisia tapoja viestiä ovat erilaiset 

tiedotustilaisuudet tai tiedotteet. Epävirallisia viestintätapoja ovat toimintatavat, 

vapaamuotoisissa tilaisuuksissa edustaminen tai käyttäytyminen ja kommunikointi 

tapaamisissa.  

 

Usein johtajat eivät ymmärrä, miten tärkeässä roolissa he ovat viestinnän osalta. 

Johtajilla on hyvin keskeinen rooli useilla organisaation alueilla, kuten siinä, 

miten käytännössä visiot toteutetaan, mitkä ovat yrityksen tulevaisuuden näkymät, 

millainen kulttuuri ja ilmapiiri yritykseen on rakentunut. (Vanhala 2001.) 

Yrityksen johdolla on iso rooli muutosten läpiviennissä ja onnistumisessa (Juholin 

2006, 117). Johdon kannattaa viestiä tärkeistä ja muuttuvista tilanteista itse. 

Läsnäolo omissa viestintätilanteissa vahvistaa sisältöä, ja puheessa kuuluu oma 

näkemys asioihin (Juholin 2006, 177). Viesti saa eri tavalla uskottavuutta, kun se 

ei kulje välikäsien kautta. Ei pidä ajatella, että viestintä on vain viestinnästä 

vastaavien ihmisten vastuulla.  

 

Sisällöltään johdon viestinnän on oltava samanlaista riippumatta siitä, viestitäänkö 

ulospäin vai yrityksen sisällä. Jokaisessa tilanteessa on vältettävä ristiriitoja, jottei 

viesteistä häviä uskottavuus. Yritys ei esimerkiksi voi viestiä ulospäin olevansa 

luotettava ja työntekijöistään huolehtiva työnantaja, jos todellisuudessa 

työtyytyväisyyskyselyn tulokset ovat heikkoja ja vaihtuvuus henkilöstössä suuri. 

Tällaisella ristikkäisellä viestinnällä yritykseltä ja sen toiminnalta häviää 

uskottavuus. Imago kärsii niin työnantajan kuin myös asiakkaiden keskuudessa.  
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2.2.2 Keskustelut työyhteisössä 

 

Työyhteisössä vaihdetaan jatkuvasti tietoa keskustelemalla. Tämä jokapäiväinen 

nopea viestintätapa auttaa työnteossa ja onkin tärkeimpiä viestimisen muotoja 

työpaikalla (Juholin 2006, 37). Kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä pystytään 

tulkitsemaan sanojen lisäksi puhujan eleitä. Näin saadaan paljon enemmän 

signaaleja toisen läsnäolosta kuin puhuessa puhelimessa. Kommunikointi 

kasvokkain on helpompaa kuin monessa muussa kommunikointitilanteessa, koska 

pystytään käyttämään hyväksi myös kehonkieltä. Tämä helpottaa tilanteita, joissa 

asia on muuten vaikea selittää tai halutaan kasvojen ilmeillä korostaa asian 

positiivisuutta tai vaikkapa vakavuutta. Puhujan ja kuuntelijan on hyvä muistaa, 

että pienelläkin yksityiskohdalla on suuri merkitys. Puheen sisällön merkitys 

saattaa muuttua, jos kehonkieli ja ilmeet kertovat aivan toista. 

 

Keskustelut eli suullinen viestintä on nopeaa ja tehokasta, koska silloin ollaan 

suoraan vuorovaikutuksessa toisen osapuolen kanssa ja asioihin voidaan saada 

vaikutettua välittömästi (Teknologiateollisuus 2011, 20). Työelämässä tietojen 

välittämistä kasvokkain käytetään esimiesten, tiimien tai työtovereiden kanssa 

viestiessä. Kasvokkain tapahtuvan viestimisen toimivuuteen vaikuttavat 

esimerkiksi henkilöstön ja johtajien suhde sekä työpaikalla vallitseva yhteishenki, 

eli millainen henkilökemia henkilöillä keskenään on. Viestien toimittaminen 

kasvokkain ei onnistu, jos henkilöstössä ei olla reiluja toisia kohtaan tai halutaan 

rajata viestin sisältöä, eikä olla avoimia tietoa välittäessä (Juholin 2006, 38).  

 

Työelämässä törmää usein viestinnän väärinkäsityksiin. Väärinkäsitykset voivat 

johtua yhteisymmärryksen puutteesta, kun tehdään virheellisiä tulkintoja tahallaan 

tai tahattomasti. Ihmisillä voi olla tapana ajatella, että toisella on taka-ajatuksena 

jotakin epämiellyttävää, jonka vuoksi saatetaan kuulla ja tulkita toisen sanoma 

aivan eri tavalla kuin mitä toinen itse asiassa tarkoitti. Kuulemme helposti 

sellaisia asioita, joita viestissä ei pitäisi olla tai tulkitsemme jonkin pienen eleen 

tai äännähdyksen negatiiviseksi. Jokaisen pitäisi opetella kuuntelemaan 
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keskittyneesti, mitä oikeasti sanotaan ja unohtaa kokonaan asetetut 

ennakkoasenteet. (Puro 2003.) 

 

Viestin kertojan kannattaa kiinnittää huomiota viestin kerronnan tapaan. Viestin 

ymmärtäminen väärin ei läheskään aina johdu kuulijasta, vaan myös tapa, jolla 

viesti kerrotaan vaikuttaa kuulijaan. Sanavalinnat, lauserakenteet, äänenpainot ja 

eleet vaikuttavat siihen, miten viesti tulkitaan. Tulkinnan varaa jättävät myös 

vajavaiset viestit, joissa kuulija tai lukija voi itse mielessään täydentää tietoaukot. 

Esimies voi saada paljon positiivisuutta aikaan henkilöstön keskuudessa, kun hän 

välillä pysähtyy hetkeksi vaikkapa vaihtamaaan kuulumisia. Minuutin mittaisella 

huomiolla voi olla pitkäkantoiset vaikutukset siihen, miten suhtaudutaan toiseen 

henkilöön ja työn mielekkyyteen. Mielekkyys ja motivaatio työhön löytyy 

yhteisestä toiminnasta. Yrityksissä on hyvä olla säännöllisesti yhteisiä tapahtumia, 

joissa voidaan tutustua samalla työkavereihin. (Schaupp 2013, 9.)  

 

Viestintä ja johtaminen liittyvät toisiinsa kiinteästi, eikä niitä voida erottaa 

toisistaan aivan erillisiksi asioiksi. Hyvä johtaminen vaatii rinnalleen hyvää 

viestintää. Kasvokkain tapahtuvassa viestinnässä esimiehen on oltava läsnä 

keskustelussa ja käytettävä aikaansa ilman kiireen tunnetta.   

 

Positiivisten keskustelutilanteiden luominen parantaa ihmissuhteita työyhteisössä 

ja saa aikaan myönteisyyttä työilmapiiriin. Ensimmäisiä asioita, joita 

kommunikoinnissa voidaan kehittää, on positiivisen palautteen antaminen. 

Palautteen antamisen opettelua kannattaa ruveta harjoittelemaan, jos se ei kuulu 

toimintatapoihin. Johto ja esimiehet voivat miettiä yhdessä, millaisissa tilanteissa 

palautetta on parasta antaa, jotta sen vaikutus on halutunlainen. Puron (2003, 68) 

mukaan palautetta annettaessa kannattaa ottaa huomioon: 

- Annetaanko palautetta muiden läsnäollessa vai kun ollaan palautteen 

saajan kanssa kahdestaan 

- Annetaanko palautetta työn lomassa vai tehtävän päätteeksi 

- Annetaanko palautetta säännöllisesti vai sopivan tilanteen vastaan tullessa. 

 

Tärkeintä on kuitenkin, että positiivista palautetta annetaan ja tapa otetaan osaksi 

yrityksen kulttuuria. Edellä mainittuja asioita ei kannata kuitenkaan miettiä liian 
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tarkasti, koska silloin ruvetaan epäilemään liikaa, onko hetki varmasti sopiva 

asian kertomiseen. Myönteinen palaute ei ole pelkästään toisen kehumista, vaan 

palautteen antaminen kannattaa sitoa konkreettisesti onnistuneeseen asiaan, jolloin 

se saa aivan erilaisen tarkoituksen kuin pelkkä hyvin menee (Kaski 2005, 113). 

Palautteen anto ei ole yksin esimiehen velvollisuus, vaan palautetta on hyvä antaa 

myös työkaverille, esimiehelle tai johdolle (Juholin 2009, 251). Työkulttuuri on 

rakennettava niin, että tehtävänkuvasta riippumatta kaikki muistavat kertoa 

toisilleen hyvin suoritetusta tehtävästä.    

 

Yrityksissä kehityskeskustelut ovat melko yleinen tapa esimiehen ja alaisen 

kahdenkeskiselle keskustelulle, jossa käydään läpi työtehtäviä ja tavoitteita. 

Joissakin yrityksissä, joissa yhdellä esimiehellä on paljon alaisia, keskustelut 

voidaan toteuttaa ryhminä. Ryhmäkehityskeskusteluita pidetään myös, jos 

työtehtävien laadun vuoksi voi olla vaikea järjestää jokaiselle omaa 

keskusteluaikaa. 

 

2.2.3 Ryhmissä tapahtuva viestintä 

 

Yrityksen kulttuuri ja toimintatavat määrittelevät palavereita, tiedotustilaisuuksia 

ja vapaa-muotoisempia kohtaamisia, kuten esimerkiksi kahvipöytäkeskusteluja. 

Vapaamuotoisilla kohtaamispaikoilla kokoonnutaan ilman kutsua ja siellä 

keskustellaan yli organisaatio- ja hierarkiarajojen (Juholi 2006, 174). Kahvi- ja 

lounastauot ovat hyviä tilanteita kuulumisten vaihtamiseen ja työkavereihin 

tutustumiseen. 

 

Palavereiden pitäminen on osa yritysten viestintää. Palavereiden sisältö vaihtelee 

niiden tarkoitusten ja osallistujien mukaan. Palavereiden tavoitteet ovat yhtenäiset 

riippumatta osallistujien taustoista tai määrästä. Palavereiden tavoitteet ovat 

ennalta määrätyt ja ne ovat nähtävillä asialistalta. Säännöllisesti järjestettävien 

palavereiden pääsisältö pysyy osittain samana esimerkiksi, jos yrityksessä on 

tapana pitää viikoittain tai kuukausittain tietyllä teemalla olevia palavereita.  
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Henkilöstön keskuudessa koetaan joskus turhautumista palavereiden runsaan 

määrän tai pitkän keston vuoksi. Juholin (2006, 175) on määritellyt muutaman 

asiaesimerkin, joiden avulla palavereita ja kokouksia voidaan tehostaa: 

- Palaverin tai kokouksen sisältö kerrotaan etukäteen ja edetään 

järjestyksessä 

- Jaetaan mahdollinen aineisto etukäteen ja pyydetään osallistujia 

tutustumaan siihen 

- Motivoidaan osallistujat miettimään kysymykset ja puheenvuorot 

etukäteen 

-  Panostetaan esityksiin ja havainnollistetaan esimerkkien avulla 

- Kiinnitetään huomiota puhetyyliin ja asioiden selkeään esilletuontiin 

- Pidetään yllä avointa tunnelmaa ja aktivoidaan osallistujat kysymään 

- Hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan pienryhmätyöskentelyä. 

 

Palaverin pitäjä eli puheenjohtaja huolehtii ajankäytöstä, jolloin kaikki asiat 

ehditään käydä sovitussa ajassa läpi, eikä yksittäinen asia pääse viemään liikaa 

aikaa. 

 

Tiedotustilaisuuksien tarkoituksena on saada kerrottua tärkeä tiedotettava asia 

yhtä aikaa mahdollisimman monelle. Tiedotustilaisuuksista kerrotaan etukäteen ja 

tarkoituksena on, että jokainen kutsuttu pääsee paikan päälle. Joskus 

tiedotustilaisuuksiin osallistuu esimerkiksi vain luottamusmies tai muu 

henkilöstön edustaja, jos työn keskeyttäminen ei ole mahdollista työnkuvasta 

johtuen. Tiedotustilaisuudet vaativat valmistautumista ja asiasisällön osaamista. 

Valmistautumattomuus koetaan henkilöstön keskuudessa helposti aliarvioinniksi 

(Juholin 2006, 178).  

 

Työnantajan ja henkilöstön toiminnan kehittämiseen on perustettu vuonna 1972 

yhteistoimintalaki, josta käytetään lyhennettä YT. Työnantajalle on eduskunnassa 

määritelty tiedotusvelvollisuus henkilöstölle asioista, jotka on määritelty YT-

laissa (Finlex 2007). Henkilöstölle on kerrottava: 

 

- tilinpäätös 

- taloudellinen tilanne 

- henkilöstösuunnitelmat 

- henkilöstöasioiden pääpiirteet ja organisaatio 
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- työehdot 

- muutoksista. 

 

Yhteistoiminnan tarkoituksena on jakaa organisaation perustietoja sekä kertoa 

muutoksista ja ajankohtaisista asioista. YT-neuvotteluiden tarkoitus on välittää 

tietoa ja keskustella tulevista muutoksista. Usein YT-neuvottelut mielletään 

palavereiksi, joissa kerrotaan irtisanomisista tai lomautuksista. (Juholin 2006, 

144.) 

 

2.2.4 Kirjoitettu viestintä 

 

Painettuja tekstejä ovat erilaiset raportit, muistiot ja esimerkiksi ilmoitustaululle 

tulostetut tekstit. Raportit ja muistiot ovat virallisia asiakirjoja, joiden sisältö on 

osittain määriteltyä. Yrityksen sisäisessä käytössä olevien asiakirjojen sisältöön ja 

ulkoasuun voivat osittain vaikuttaa lait tai standardit. 

 

Sähköposti on yleisesti käytetty viestinnän väline niin työelämässä kuin vapaa-

aikanakin. Sähköpostin hyvänä puolena on sen edullisuus ja nopeus. Sähköposti 

tavoittaa saajansa nopeammin kuin perinteinen kirjeposti ja lähettäminen on 

ilmaista. Sähköpostin liitteenä voidaan lähettää esimerkiksi muistioita, valokuvia 

tai tiedotteita. (Kauppinen 2009, 18.) Sähköpostia pystyy lähettämään usealle 

vastaanottajalle yhtä aikaa ja vastaaminen on mahdollista kaikille samanaikaisesti. 

Suurien vastaanottajamäärien vaara on, että jos lähetettyyn viestiin odotetaan 

vastausta, muodostuu vastausten ketju liian pitkäksi, eikä pääsanoma säily 

selkeänä. Sähköpostiviesti voi olla myös virallista tai epävirallista tiedottamista 

ilman, että viestiin kaivataan vastausta. Viesti voi olla kertaluonteinen, jolloin 

vastaanottaja voi poistaa viestin luettuaan sisällön (Kortetjärvi-Nurmi 2009, 20).    

 

Kirjoitustyyli riippuu paljon vastaanottajista ja asiasisällöistä. Pääasiassa viestit 

pyritään kirjoittamaan tarkoitusta ajatellen. Teksti voi sisältää mielipiteitä, 

kysymyksiä tai ohjeistusta. Se, millaisen kuvan vastaanottaja saa viestistä, riippuu 

siitä tuntevatko osapuolet entuudestaan toisensa vai muodostuuko saajalle kuva 
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lähettäjästä pelkän viestin perusteella. Usein lyhyt ja käskevä viesti voi saada 

negatiivisen sävyn vastaanottajan mielessä, vaikka lähettäjä ei olisi viestiä 

missään tapauksessa sellaiseksi tarkoittanut ja, vaikka lähettäjä ja vastaanottaja 

tuntisivat toisensa. Lähettäjän on hyvä lukea viesti alusta loppuun ennen 

lähettämistä ja miettiä, miltä tuntuisi itse vastaanottaa samanlainen viesti. 

Nopeasti, tarkastamatta lähetetty viesti voi aiheuttaa kyselyitä, ajanhukkaa tai 

pahoittaa vastaanottajan mielen (Kauppinen 2009, 18).  Joskus voi olla parempi 

soittaa kuin lähettää sähköpostia, varsinkin jos tuntuu, ettei kirjoitettuna saa 

muotoiltua viestiä haluamaansa muotoon. Asian voi myös saada hoidettua yhdellä 

puhelulla sen sijaan, että olisi joutunut lähettämään useita viestejä.  

 

Microsoft on teettänyt vuonna 2014 tutkimuksen suomalaisyritysten 

viestintävälineiden käytöstä. Tutkimuksessa sähköpostia pidettiin työviestinnässä 

tärkeimpänä välineenä. Tutkimukseen vastanneet näkivät jopa, että sähköpostin 

toimiminen on kriittinen tekijä organisaation toiminnan kannalta. Sähköpostin 

negatiiviseksi puoleksi koettiin saapuvien viestien liiallinen määrä ja tärkeiden 

viestin erottelemisen vaikeus. 

 

Tiedote on nopea tapa ilmoittaa henkilöstölle muutoksista tai poikkeavista 

tilanteista, joissa viestin välityksen on tapahduttava välittömästi. Tiedote voidaan 

kohdistaa koskemaan tiettyä ryhmää tai koko yrityksen henkilöstöä. Tiedotteen 

kirjoittaminen vaatii taitoa, jotta osataan huomioida sisältöä kirjoittaessa 

vastaanottajat ja myös tapa, jolla viesti välitetään vastaanottajille (Juholin 2006, 

180). Hyvä muistisääntö tiedotteen kirjoittamiseen on, että tärkeimmät asiat 

mainitaan ensin ja vähemmän tärkeät, mutta kuitenkin oleelliset asiat viimeisenä 

(Juholin 2006,181). 

 

Tiedotteen kirjoittajalle Uimonen (2003) on laatinut lyhyen muistilistan: 

- Sisältö laaditaan lukijan näkökulmasta 

- Mietitään otsikko tarkkaan 

- Kerrotaan asiat tärkeysjärjestyksessä 

- Kirjoitetaan selkeästi. 
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Viestin sisällön sävy vaikuttaa asiasisällön esitystapaan. Positiiviset, myönteiset 

viestit alkavat pääasian kertomisella ja yksityiskohdat kerrotaan sen jälkeen. 

Positiivisten viestien kirjoittaminen voi olla rutiininomaisempaa. Negatiivisten, 

kielteisen viestien kirjoittajan on osattava lukea kirjoittamaansa tekstiä kriittisesti 

ennen sen julkistamista, jotta se ei aiheuta ylimääräistä mielipahaa eri osapuolille. 

Viestissä kerrotaan perusteet ja syyt ennen negatiivisen asian kertomista. 

Kielteissävyisten viestien kirjoittaminen on vaativaa ja kirjoittajalla on tärkeää 

olla hyvä tilannetaju (Kauppinen 2009, 22).  

 

Joissakin yrityksissä viestimiseen käytetään intranettiä tai henkilöstölehteä. 

Intranet on korvannut nykypäivänä useissa yrityksissä henkilöstölehden. 

Intranetin sisältöä voidaan päivittää tarpeen mukaan jatkuvasti. Henkilöstölehti on 

harvemmin ilmestyvä, se ilmestyy yleensä 4–6 kertaa vuoden sisällä (Juholin 

2006, 183). Sisällöltään intranet ja henkilöstölehti voivat olla samankaltaisia. 

Sisältö vaihtelee yritysten välillä, mitään tiettyä kaavaa tai pakotetta sisällöstä ei 

ole olemassa. 

 

2.2.5 Muut viestintätavat 

 

Matkapuhelimet ovat muuttaneet viestintää merkittävästi ja mobiilin käyttö tulee 

olemaan lähivuosina vahvasti sähköpostin rinnalla. Nykyisin älypuhelimella 

voidaan tehdä muutakin kuin soittaa. Puhelimeen pystytään vastaanottamaan eri 

muodoissa olevia viestejä, tiedotteita, hakemaan tietoa ja hyödyntämään monia 

sovelluksia työssä.  

 

Matkapuhelimet parantavat tavoitettavuutta. Tiedon välittäminen onnistuu 

reaaliajassa ja erityisen tärkeät asiat saadaan hoidettua soittamalla saman tien. 

Tavoitettavuus työelämässä on tärkeää hektisyyden kannalta. Tarvittava tieto on 

totuttu saamaan välittömästi ja asioissa halutaan edetä rivakkaankin tahtiin. 

Matkapuhelimet parantavat myös turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta. 
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Yrityksissä hyödynnetään viestimiseen edelleen ilmoitustauluja. Käytössä voi olla 

perinteinen ilmoitustaulu, johon saadaan kiinnitettyä tulostetut tiedotteet, nykyisin 

myös sähköisiä järjestelmiä hyödynnetään. Sähköiset kanavat eivät pysty 

kokonaan syrjäyttämään vanhoja jo pitkään toimineita käytäntöjä. Kaikkiin 

paikkoihin eivät sovi elektroniset viestintätavat, eikä niitä välttämättä pystykään 

viemään kaikkiin työympäristöihin esimerkiksi internet-yhteyden puuttumisen 

takia. 

 

2.3 Muutosviestintä 

 

Muutokset herättävät kiinnostusta henkilökunnassa. Osa odottaa innoissaan uusia 

asioita, jotkut vastustavat muutoksia. Muutokset herättävät paljon kysymyksiä. 

Yleensä henkilöstölle tulee ensimmäisenä mieleen negatiivisia, nykytilan 

huonontavia asioita. Harva ajattelee ensimmäisenä muutosta positiivisena asiana 

(Teknologiateolllisuus, 2011, 14). Johdon ja esimiesten tapa viestiä muutoksista 

vaikuttaa siihen, miten tuleviin muutoksiin suhtaudutaan. Henkilöstön asenne 

muutosta kohtaan vaikuttaa sen onnistumiseen (Gromov 2011). Uutta luodessa ja 

muutoksia tehdessä aktiivinen vuorovaikuttaminen sekä henkilöstön 

kannustaminen ja motivointi ovat taitoja, jotka jokaisen johtoasemassa olevan 

pitäisi hallita (Schaupp 2013, 9). Ohjenuorana voi pitää, että mitä tiukemmasta 

muutoksesta on kyse, sitä lähempänä työntekijöitä muutosviestintäkanavien on 

oltava (Puro 2003 110).  

 

Muutoksen tarve voidaan huomata, kun kohdataan toimimattomia tilanteita tai 

tiedostetaan uudistamistarve joistakin muista merkeistä. Muutostilanteissa on 

tiedostettava asiat, jotka voivat tulla kehityksen tielle, jotta niihin pystytään 

ennakolta varautumaan. Muutokset suunnitellaan etukäteen ja vasta sen jälkeen 

tehdään päätös siitä, lähdetäänkö muutosta toteuttamaan (Ranta 2005, 18). 

Päätöksenteon jälkeen ja ennen toteutuksen alkamista muutoksesta tulee viestiä 

koko henkilöstölle.  
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Muutosviestintä on tärkeässä roolissa koko muutoksen läpiviennin ajan, ja sen 

vaikutus muutoksen onnistumiseen on suuri. Chopra (2011, 57) kiteyttää hyvin 

oleellisimman: tietoisuus on mahdollisuuksien synnyinpaikka, tietoisuudella on 

suurin muutosvoima. Muutoksista viestimistä pitää suunnitella ennakkoon. On 

kiinnitettävä huomiota viestien sisältöön, mutta myös ajankohtaan, jona viestit 

julkaistaan. Viesteissä tuodaan selkeästi esille perusteltuna, miksi muutokset ovat 

tarpeellisia. Ilman perusteluita henkilöstön voi olla vaikea käsittää muutosten 

tarpeellisuutta.  

 

Johdon on kiinnitettävä muutosviestinnässä huomiota erityisesti viestien 

johdonmukaisuuteen ja yhteneväisyyteen, jottei henkilöstölle tule ristiriitaisia 

tunteita ja epävarmuutta muutoksesta. Johdon on ohjeistettava esimiestehtävissä 

työskenteleviä siitä, mistä asioista pitää viestiä ja mitkä asiat on saatava 

henkilöstön tietoon. Johto toimii esimerkkinä myös muutostilanteissa (Gromov 

2011). Avoin ja rehellinen tapa kertoa asioista nostaa luottamusta ja tieto auttaa 

ymmärtämään paremmin muutostarpeen taustan. Esimiehet varmistavat, että 

viestit muutoksista kulkeutuvat kaikille ja oikeat kanavat viestien välittämiseen 

ovat käytössä, jotta keneltäkään ei jää informaatiota saamatta. Henkilöstön 

osallistuminen muutosten suunnitteluun ja toteutukseen parantaa asenteita uutta 

kohtaan. (Juuti 2006, 26.) 

 

Esimiesten on varauduttava henkilökohtaisiin keskusteluihin muutosten 

tavoitteista, vaiheista ja vaikutuksista. Esimiesasemassa olevien on pystyttävä 

keskustelemaan henkilöstön kanssa asioista, jotka henkilöstöä askarruttavat. 

Keskusteluissa on kyettävä aidosti keskustelemaan huolista ja annettava 

rakentavia vastauksia. Esimiesasemassa työskentelevä pystyy oppimaan edellä 

mainitut taidot tarvittaessa siinä missä muitakin työssään tarvitsemiaan asioita 

(Schaupp 2013, 8).     

 

Kotterin kahdeksanvaiheinen muutosportaikko on maailmalla yleisesti tunnettu 

malli. Kotterin tutkimuksen mukaan muutoksissa on muistettava johtaa ihmisiä 

asioiden sijaan, jotta muutokset saadaan vietyä onnistuneesti läpi. Kotter kertoo 
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muutoksen etenemisestä pingviinihahmojen avulla, jotka ratkovat jäävuoren 

sulamisen ongelmaa. Kotterin (1995) kahdeksan askelta ovat: 

1. Ymmärretään muutoksen välttämättömyys 

2. Perustetaan ryhmä, joka ohjaa muutosprosessia 

3. Laaditaan selkeä visio ja strategia 

4. Viestitään muutoksesta 

5. Otetaan henkilöstö mukaan ja jaetaan vastuita sekä tehtäviä 

6. Luodaan lyhyen aikavälin onnistumisia 

7. Vakiinnutetaan muutokset toimintatavoiksi 

8. Juurrutetaan toimintatavat yrityksen kulttuuriin.    

 

Käyn jokaisen Kotterin vaiheista läpi esimerkkien kautta myöhemmässä 

vaiheessa, jossa esittelen kehittämisehdotuksia tutkittavan yrityksen toimintaan. 

 

2.4 Sisäisen viestinnän kehittäminen 

 

Sisäistä viestintää kehitetään ja parannetaan selvittämällä kokonaisuudessaan 

viestinnän nykytila. Nykytilan määrittämisen apuna voidaan tehdä kyselyitä ja 

tutkia käytössä olevia viestintäkanavia. Tunnistamalla tiedontarpeet päästään 

pohtimaan ratkaisuja ja uusia toimintamalleja, joiden avulla puuttuva tieto 

saadaan hankittua ja jaettua yrityksessä (Huotari 2005, 57). Ongelmakohtien ja 

puutteiden laajuutta tarkastellessa pohditaan, onko kyseessä yhden ihmisen 

mielipide vai kokeeko koko henkilöstö saman asian puutteellisena. Kehittäminen 

aloitetaan kriittisimmistä kohdista eli niistä asioista, jotka vaikuttavat työn 

suorittamiseen (Huotari 2005, 57). Työvaiheet ja suoritteet jaetaan osiin, jos 

puutteita löytyy paljon, jolloin kriittisyyden määrittely helpottuu. Suoraan 

tuottavaan työhön liittyvät katkokset viestinnässä ovat yleensä ensisijaisen tärkeitä 

kehityskohteita. 

 

Aina viestintä ei toimi suunnitelmien mukaan eikä viestintä onnistu halutulla 

tavalla, vaikka yrityksessä viestinnän toimintatapa olisi selkeä. Samaa viestiä 
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voidaan lähettää useita kanavia hyödyntäen ja on mahdollista, ettei tieto tavoita 

kaikkia. Joskus voi olla kyse myös siitä, ettei vastaanottaja ole ymmärtänyt viestin 

sisältöä. (Juholin 2006, 31.) 

 

Organisaatiot kehittävät sisäistä viestintää, jotta he saavat aikaan toimivan 

prosessin, joka palvelee koko henkilöstöä. Hyvä tiedonkulku edesauttaa yritystä 

menestymään ja pienentämään taloudellisia kuluja, joita syntyy tiedon puutteista. 

Perusasioista viestiminen auttaa tehtävien hoitamista, tuotteiden tai palveluiden 

tuottamista ja toimittamista (Juholin 2006, 37).   
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3 LUOTTAMUS TYÖYHTEISÖSSÄ 

 

Laine (2010) kiteyttää luottamuksen tarpeen työelämässä ja ihmissuhteissa 

voimavaraksi, jonka avulla arki saadaan toimimaan. Ihmiset, jotka luottavat 

toisiinsa, uskovat toisen sanomisiin ja lupauksiin. Jokaisen on helppo toimia, jos 

häneen luotetaan ja hän voi luottaa. Luottamus on lisäksi tavallaan aineetonta 

lainaa, jonka annamme henkilöille, joihin luotamme. Luottamuksesta seuraa 

monia hyviä asioita. Ihmiset tuntevat olonsa turvalliseksi ja toimivat helpommin 

yhteisten asioiden eteen niin arjessa kuin työelämässä. Pieniä asioita tehdään 

toisten eteen ilman odotusta vastapalveluksesta.  

 

Luottamus itsessään on käsitteenä vaikea määritellä ja tutkia, koska se syntyy 

ihmisten välisissä suhteissa, joihin vaikuttavat ulkopuoliset tekijät. Luottamusta 

pidetään sosiaalisen pääoman perustana. Luottamusta voi syntyä niin käsitteiden 

kuin kuulopuheiden avulla ilman, että ollaan oltu tekemisissä luottamuksen 

kohteen kanssa. Voidaan myös luottaa työntekijän ammattitaitoon, vaikka itse 

työntekijään ei luotettaisikaan. (Ilmonen 2002, 89.) 

 
 

Kuva 3. Luottamus organisaation rakenteeseen (Mäkipeska 2005). 
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Mäkipeskan kuvaamassa luottamuksen kolmiossa on kolme erilaista osatekijää, 

jotka vaikuttavat siihen, miten luottamus organisaation toimintaa kohtaan 

muodostuu. Jokainen kuvassa 3 esiintyvä osatekijä on tärkeä kokonaisvaltaisen 

luottamuksen syntymiselle. Luottavainen ensivaikutelma voi syntyä yhdenkin 

mainitun osa-alueen kautta, mutta pysyvämpään ja lähempään luottamukseen 

tarvitaan kaikki osatekijät. Voimme esimerkiksi luottaa työkaveriin, mutta 

huomaamme, etteivät yrityksen prosessit ja johtamisjärjestelmä ole toimivia. 

Puuttuvat osatekijöiden takia luottamus organisaation toimintatapaa kohtaan 

katoaa. (Mäkipelska 2005, 29.) 

 

3.1 Organisatorinen luottamus 

 

Organisatorinen luottamus on luottamusta organisaatioon. Se on myös henkilöstön 

luottamusta yrityksen johtoon, esimieheen ja työkavereihin. Henkilöiden 

luottamukseen vaikuttavat oma asenne ja kokemukset yrityksestä (Vanhala, 

2011).   

 

Toimivan ja tuottavan organisaation menestyksen tekijöitä ovat hyvä 

esimiestoiminta, toimintakulttuuri, ammattiosaaminen ja sisäinen kommunikaatio. 

Henkilöstö haluaa olla yrityksessä, jossa luotetaan johtoon, pystytään olemaan 

ylpeitä työstä ja pidetään työkavereista. Luottavaisessa työympäristössä työt 

sujuvat ilman seurantaa, osapuolet luottavat toisen työsuoritukseen (Laine 2010, 

16).  Kehitettäviä asioita tunnistamalla ja niihin panostamalla saavutetaan 

organisaatiossa asetetut tavoitteet parhaiten ja parannetaan kyvykkyyttä toimia 

muuttuvassa ympäristössä. (Kesti 2005, 12.)  

 

Yrityksissä on tehtävä töitä kilpailukyvyn säilyttämisen eteen, on muututtava 

ympäristömuutosten mukana. On pyrittävä huomioimaan sisäisiä ja ympäristön 

tuomia muutoksia. Tieto- ja viestintäteknologian kehitys tuo tullessaan muutoksia 

jokaiselle alalle (Suni 2011). Lisäksi henkilöstö ikääntyy ja joillakin aloilla 

työntekijöiden löytäminen voi olla haasteellista (Paloniemi 2004). Ennakoimalla 
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ja hyödyntämällä muutostekijöitä yrityksen on mahdollista saavuttaa kilpailuetua, 

jos organisaatiossa osataan ennakoida ja panostaa menestystekijöihin.  

 

Organisatoriseen luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat yrityksen tulevaisuuden 

näkymät, viestit, joita yrityksen johto välittää ja ennen kaikkea se, miten yrityksen 

johto itse luottaa henkilöstöön. Johdon luoma turvallisuuden tunne välittyy 

henkilöstöön ja se, miten johto itse kokee yrityksellä menevän, antaa välitöntä 

viestiä eteen päin. Henkilöstön ei-henkilöityvään luottamukseen vaikuttavat 

yrityksen toimintaprosessit, henkilöiden roolit ja maine. (Vanhala 2001.) 

 

Avoin ja rehellinen johto kasvattaa luottamusta organisaatioon. (Blomqvist 2006.) 

Vaikeistakin asioista on kerrottava. Vaikeat päätökset ymmärretään paremmin, 

kun niistä avoimesti keskustellaan ja luotetaan päätöksentekijään, luotetaan hänen 

toimivan henkilöstön parhaaksi (Blomqvist 2006). Se, että asioista keskustellaan 

ja kerrotaan asiat niin kuin ne oikeasti ovat, auttaa henkilöstöä ymmärtämään 

vaikeitakin päätöksiä paremmin. Suhtautuminen asioihin riippuu paljon 

esitystavasta ja tiedon määrästä. Henkilöstö sitoutuu aivan erilailla yritykseen ja 

työhönsä, kun mitään asioita ei haluta salailla ja saadaan aikaan oikeasti 

keskusteleva työympäristö. (Blomqvist 2006.) Avoimella tiedonkululla estetään 

myös huhujen ja juorujen syntyminen, ja työtuntien hukkaaminen niiden 

läpikäymiseen. Henkilöstö pystyy keskittymään työntekoon asioiden vatvomisen 

ja pähkäilyjen sijaan.  

 

Jokainen on luonnostaan kiinnostunut saamaan vastauksia kysymyksiin, jotka 

voivat vaikuttaa omaan toimintaan.  Huhut synnyttävät epävarmuutta, kun ei 

tiedetä, onko liikkuva tieto totta. Osa huhun kuulijoista saattaa myös luulla 

saavansa todenperäistä tietoa (Mäkipeska 2005, 51.) Avoin ja rehellinen kulttuuri 

näkyy työtyytyväisyytenä ja sitoutuneisuutena yritykseen. Henkilöstön 

työsuorituksia on yksinkertaista parantaa kannustavalla, jokapäiväisissä 

toimintatavoissa näkyvällä johtamisella. Luottamuksella pystytään tutkitusti 

vaikuttamaan edellä mainittuihin asioihin (Ellonen 2008). Johdon tulisi tiedostaa 

organisatorisen luottamuksen tärkeys ja se, millaisia myönteisiä vaikutuksia sillä 

on yrityksen toiminnassa (Vanhala 2011).       
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Blomqvist (2006) nimeää kolme pääasiaa, jotka vaikuttavat luottamukseen niin 

esimies-alaissuhteissa kuin myös johtajan toiminnassa. Ensimmäinen on 

kyvykkyys, joka tarkoittaa, miten kyvykkäästi esimies tai johtaja pystyy 

hoitamaan tehtävänsä. Luottamus voi syntyä ammattitaidon osaamisella tai 

kyvyllä hankkia ja vaikuttaa resursseihin. Toisena asiana Blomqvist mainitsee 

hyväntahtoisuuden. Hyväntahtoisuus liittyy siihen, miten motivoituneena 

henkilöstö näkee esimiehen toimivan alaisten hyväksi ja huomioivan eri asioita. 

Hyväntahtoinen esimies ja johtaja huomioivat työntekijät esimerkiksi 

organisoimalla työt joustaviksi, ottaa huomioon alaisen yksityiselämän ja on 

kiinnostunut henkilöstön mielipiteistä. Viimeisenä Blomqvist mainitsee 

johdonmukaisen toiminnan, joka perustuu reiluuteen ja rehellisyyteen. 

 

Henkilöstössä ei synny luottamusta, jos henkilöstö ja johto eivät molemmat luota 

toisiinsa. Johto, joka ei luota henkilöstöön on joustamaton ja kontrolloiva. Ei-

luottava toimintakulttuuri vähentää henkilöstön luottamusta ja sitoutumista 

työnantajaansa. Työntekijän ei pidä tuntea joutuneensa töihin, vaan työn 

tekemisen on oltava mieleistä ja työn tunnuttava tärkeältä. Kun työntekijä viihtyy 

työssään ja tuntee saavansa arvostusta, on hän halukas kehittämään itseään ja 

työtään. (Laine 2010, 22.) Työstään nauttiva henkilöstö on arvokas työnantajalle, 

koska tyytyväinen työntekijä antaa enemmän omaa työpanostaan kuin tyytymätön 

työntekijä (Blomqvist 2006).  

 

Yksi luottamuksen rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä on esimies-alaissuhteen 

luonne. Suhteen luonteeseen vaikuttavat esimiehen ammattitaito, 

kokemusperäinen tieto ja kyky hoitaa tehtävät. Lisäksi suhteeseen vaikuttavat 

esimiehen hyväntahtoisuus, kyky motivoida alaisia ja aikomus toimia alaisten 

hyväksi. Luottamus esimieheen paranee, kun hänen toimintansa on 

johdonmukaista, ja tapa viestiä asioita on rehellinen ja reilu. Alaiset tuntevat 

saavansa kunnioitusta ja arvostusta esimieheltä, kun heidät otetaan mukaan 

päätöksentekoon.  (Blomqvist 2006.) 
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Kuva 4. Luottamus organisaatiossa (Ellonen 2008, 163). 

 

Organisaation luottamukseen ja sen syntymiseen vaikuttavat asiat ovat esitettynä 

kuvassa 4. Yksilön luottamukseen vaikuttavat yhtälailla työtoverit ja esimiehet. 

Luottamus organisaatioon ei ole yksinomaan esimiehistä syntyvää tunnetta, vaan 

myös työtoverit ja heidän toimintansa vaikuttaa siihen, miten jokainen tuntee 

luottamusta. Luottamuksen on tutkitusti todettu lisäävän henkilöiden 

innovaatiokykyä ja halua kehittää työtehtäviään. Luottavaisessa ympäristössä 

uskalletaan ehdottaa uusia asioita, kun ei pelätä kielteistä vastaanottoa ja 

toimintatavat eivät ole liian byrokraattisia. (Ellonen 2008, 165.) Luottamusta 

parannetaan organisaatiota kehittämällä (Mäkipeska 2005, 29). 

 

Luottamuksen kehittäminen on osa esimiehen työtä. Taitava esimies osaa antaa 

jokaiselle työntekijälle sopivasti valtaa ja vastuuta, jolloin pystytään vaikuttamaan 

tavoitteiden saavuttamiseen. Työnteon tehokkuutta ja motivaatiota parantaa 

tavoitteiden saavuttaminen. Samoin luottamus omiin taitoihin ja tekemiseen 

paranee, kun esimiehen kanssa yhdessä asetetut tavoitteet pystytään saavuttamaan. 

(Kesti 2005, 15.) Johtamistavalla pystytään vaikuttamaan henkilöstön 

sitoutumiseen työhön ja organisaatioon. Henkilöstö haluaa vaikuttaa omaan 

työhönsä liittyviin asioihin (Juholin 2006, 150). Työn halutaan olevan 

merkityksellistä, ja silloin työskennellään motivoituneena ja työ koetaan 
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mielekkääksi. Esimies voi parantaa henkilöstön luottamusta tulevaisuuteen 

kertomalla riittävän usein tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteessa, 

toimintaympäristön muutoksista ja jakamalla asiakkailta saatua palautetta 

(Mäkipeska 2005, 45.) Työhönsä tyytyväinen henkilö luo positiivista ilmapiiriä 

ympärilleen, millä on vaikutusta muidenkin henkilöiden viihtyvyyteen.   

 

Henkilöstö, joka työskentelee motivoituneena, tuntee kuuluvansa työyhteisöön, ja 

antaa paljon enemmän itsestään työhönsä kuin henkilöt, jotka ovat töissä 

ainoastaan rahapalkkiota odotellen. Luottavainen henkilöstö jakaa tietoa ja 

kommunikoi keskenään. (Ellonen 2008.) Hyvä, ristiriidaton työilmapiiri vähentää 

sairauspoissaoloja, eivätkä ihmiset jää niin herkästi pois töistä, vaan tuntevat 

kuuluvansa työyhteisöön ja haluavat aiheuttaa mahdollisimman vähän vahinkoa 

työkavereilleen ja työnantajalleen. Luottamuksen tärkeyden ymmärtäminen ja 

ilmapiirin kehittäminen pitää olla jokaisen yrityksen tehtävälistalla.  

 

3.2 Työyhteisössä vallitseva ilmapiiri 

 

Organisaation ilmapiiri on henkilöstön vuorovaikuttamisesta syntyvä mielikuva ja 

myönteinen kuva on sidoksissa siihen, miten luottamusta koetaan saaduksi ja 

miten toisiin luotetaan (Juuti 2006, 232).  Hyvinvoiva työilmapiiri vaatii, että 

henkilöstö arvostaa omaa työtään ja on kiinnostunut tehtävistään. Työyhteisön 

ilmapiiri muotoutuu kaikkien osapuolten käyttäytymisen perusteella. Jokainen 

päättää käyttäytymisellään ja toiminnallaan, millainen ilmapiiri muodostuu. 

Hyvinvoivassa työyhteisössä ilmapiiri on luottavainen, avoin ja kaikki pystyvät 

keskustelemaan vapaasti asioistaan. Työyhteisöt menestyvät ja henkilöstö voi 

hyvin. (Mäkisalo 2003, 13.)   

 

Työyhteisössä henkilöstö ei aina ymmärrä, että jokainen pystyy itse vaikuttamaan 

vallitsevaan yhteishenkeen. Työyhteisö ei vaadi toimiakseen sitä, että kaikki ovat 

ystäviä keskenään. Hyvinvoivassa työyhteisössä riittää, että kaikkien kanssa 

pystytään asiallisesti keskustelemaan työasioista. Työpaikoilla esiintyy paljon 
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negatiivisuutta ja huomiota kiinnitetään asioihin, joista on mahdollista valittaa. 

Saatetaan valittaa siitä, kuinka huonosti menee ja miten mikään asia ei muutu 

parempaan. Tällainen toiminta saa aikaan negatiivisen työilmapiirin ja energiaa 

hukataan negatiivisten asioiden kaivelemiseen. (Mäkisalo 2003, 15.) Työyhteisöt 

voivat itse muuttaa omia tapojaan ja opetella käyttäytymään uudella tavalla.  Pitää 

osata lähteä etsimään oireiden aiheuttaneita syitä ja korjata ne, jotta muutoksesta 

saadaan pysyvämpi (Mäkipeska 2005, 31). 

 

 

Kuva 5. Organisaation ilmapiiri (Juuti 1996, 246). 

 

Juuti on kuvannut kuvassa 5 organisaatiossa vallitsevaan ilmapiiriin vaikuttavia 

asioita yksinkertaisella mallilla. Organisaation ilmapiirin vaikuttaa Juutin mukaan 

esimiehen johtamistyyli. Organisaation ilmapiiri vaikuttaa myös työryhmiin ja 

tiimeihin. Asiaa voidaan ajatella Juutin mallissa myös toisin päin: tiimit ja 

työryhmät vaikuttavat koko organisaation ilmapiiriin, esimiehen johtamistyyli 

muokkaa organisaation ilmapiiriä. Organisaation sisällä vallitsevaan ilmapiiriin 

vaikuttaa osaltaan myös se, millaisen ilmapiirin henkilö itse omalla asenteellaan 

luo. Yksilön asenteisiin vaikuttaa muun muassa hänen tyytyväisyytensä työhön. 

Tyytymätön henkilö voi saada negatiivista ilmapiiriä aikaan tiimeissä. 

Yhteenvetona Juutin mallista kiteytetään, että organisaation kulttuuri ja vallitseva 

ilmapiiri vaikuttavat koko henkilöstöön, samoin kuin yksittäiset henkilöt 

vaikuttavat koko organisaation työilmapiiriin. On mahdollista, että yksi 

tyytymätön henkilö saa aikaan negatiivisen ilmapiirin koko organisaatiossa, mutta 

hän vaikuttaa lähinnä lähipiirissä työskenteleviin henkilöihin. 
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Työyhteisön negatiivisuutta luovien ja yhteishenkeä sabotoivien henkilöiden 

tyypillisimpiä piirteitä on ilkeästi tai loukkaavasti puhuminen tai käyttäytyminen 

toisia kohtaan, valittaminen sekä yhteisten päätösten huomiotta jättäminen. 

Tyypillisesti henkilöt puhuvat suoraan tai selän takana työkavereistaan, 

esimiehistä ja johtoasemassa olevasta henkilöistä negatiiviseen sävyyn. Asioista 

voidaan myös valittaa koko ajan erilaisissa tilanteissa, mutta esimerkiksi 

yhteisissä palavereissa, joissa niihin olisi mahdollisuus vaikuttaa, asioista 

vaietaan. Negatiivisen hengen luojilla voi olla myös tapana jättää hoitamatta 

sovittuja asioita tai jättää huomioimatta yhteisesti sovittuja asioita. (Mäkisalo 

2003, 84.)  

 

Vaikka lähdettäisiin parantamaan jonkin tietyn osa-alueen ilmapiiriä, on 

muutoksen tapahduttava koko organisaation tapoja ja käyttäytymistä muuttamalla. 

Organisaatiolla on suurempi voima vaikuttaa asioihin. Yksittäinen henkilö tai 

ryhmä taipuu helpommin takaisin koko muun organisaation käytäntöihin. 

(Gromov 2011.)    

 

3.3 Työhönsä tyytyväinen henkilöstö 

 

Työtyytyväisyyttä eli sitä, mitä työntekijät odottavat työltään ja työyhteisöltään, 

on tutkittu yli 50 vuotta. Tyytyväisyyteen vaikuttavat ydinasiat ovat suunnilleen 

pysyneet samoina koko ajan. Ympäristön ja työnkuvan vaihtelut vaikuttavat 

painopisteisiin ja asioiden tärkeyteen, mutta keskeisiä asioita ovat olleet 

mahdollisuus vaikuttaa asioihin, palkitsemisjärjestelmät ja työympäristön 

kehittämismahdollisuudet. (Juholin 2006, 147.) Työhyvinvoinnilla on suoria 

vaikutuksia yrityksen tulokseen ja menestymiseen, jonka vuoksi sitä voidaankin 

pitää myös kilpailutekijänä. Henkilöstön tyytyväisyydellä on vaikutuksia 

yrityksen taloudelliseen tulokseen. (Otala 2005, 22.)  

 

Työtyytyväisyyttä mitataan usein organisaatioissa suoritettavilla kyselyillä, joissa 

tiedustellaan esimerkiksi palkkaan, etuihin, työvälineisiin ja 

etenemismahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä. Työtyytyväisyyttä voidaan mitata 
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myös vähemmän materialistisilla kysymyksillä, kuten palautteenannon ja 

palautteen saamisen mahdollisuudella, työtehtävän selkeydellä ja sillä, miten 

tehtävä vastaa omia taitoja sekä mahdollisuudella kehittää omaa työtään.  

Kyselyiden kautta saadun tiedon kerääminen ei yksinään riitä, vaan tuloksia on 

analysoitava ja pyrittävä tulkitsemaan vastauksiin vaikuttavia syitä. (Otala 2005, 

232.) Yrityksen johdossa seurataan työtyytyväisyyttä myös 

sairauspoissaolomääristä, tapaturmista ja henkilöstön pysyvyyden kautta. 

Työtyytyväisyyttä verrataan tällöin henkilöstön halukkuuteen saapua työpaikalle. 

Työtyytyväisyys ei suoranaisesti vaikuta itse työkykyyn. (Juuti 2006, 34.) 

Työhyvinvoinnin kehittämisen ydintä keskitetään yhteisen työn sisällön 

mielekkyyteen, jolloin työntekijä saadaan viihtymään ja pitämään työstään. Työn 

sisällöllisen tarkastelun jälkeen voidaan kehittää työn ympärillä olevia irrallisia 

asioita, kuten ilmapiirin kohentamista, kiireen hallintaan ja 

virkistäytymismahdollisuuksia. (Schaupp 2013, 36.) 

 

Yrityksissä, joissa johto ymmärtää nähdä työtyytyväisyyden taloudellisena 

resurssina, kehitetään ja huolehditaan henkilöstöstä. Työhyvinvoinnilla on 

taloudellisia arvoja ja sen raportointi perustuu aineettomaan varallisuuteen, 

osaamiseen, hyvinvointiin ja siihen, miten henkilöstöön kohdistuvat investoinnit 

tuottavat. (Otava 2005, 269.) 

 

3.4 Viestintätyytyväisyys osana työhyvinvointia 

 

Viestintätyytyväisyys on yksi työtyytyväisyyden osa. Toimivan viestinnän 

nähdään parantavan tyytyväisyyttä työpaikkaa kohtaan ja lisäävään 

sitoutuneisuutta. Erityisen tärkeänä nähdään esimiehen viestinnän toimivuus ja 

tyyli, jolla hän viestii alaisilleen. Esimiehen on kyettävä viestimään sekä 

kasvokkain että myös eri sidosryhmien kanssa (Juholin 2006, 146). 

Viestintätyytyväisyyden saavuttamiseen ja sen ylläpitämiseen luo haasteita 

nykypäivänä valtava tarjolla olevan tiedon määrä. On osattava erotella tärkeät ja 

tarpeelliset viestit, ja osattava viestiä vain niistä asioista, jotka nähdään työn 

kannalta tarpeellisiksi, jottei kontrolli tiedon käsittelystä katoa. Jatkuva liiallinen 



47 

viestiminen yrityksessä voi saada aikaan päinvastaisen eli negatiivisen ilmiön. 

Tällöin viestintää on, mutta valtava määrää laske viestintätyytyväisyyttä.   

 

Viestintätyytyväisyyttä parantaessa tavoitellaan toimivaa vuorovaikutteista 

viestintää. Vuorovaikutuksessa vaikutetaan toisiin osapuoliin ja heiltä saatavien 

vastausten perusteella tehdään tulkinta (Niemistö 1999, 18). Vahvimmat ja 

mieleenpainuvimmat kokemukset syntyvät keskusteluissa ja muissa tapahtumissa, 

joissa on mahdollisuus juuri vuorovaikutukseen. Viestinnästä jäävät henkilöstölle 

mieleen erityisesti johdon ja esimiehen viestintätavat, palautteenantokyky ja 

vuorovaikutustaito. (Puro 2010, 88.) Kirjallinen viestintä ja tiedotteet ovat myös 

tärkeitä, mutta niistä ei muodostu niin voimakkaita positiivisia tai negatiivisia 

tunteita kuin tilanteista, joissa ollaan suorassa vuorovaikutuksessa.    



48 

4 CASE-YRITYKSEN ESITTELY 

 

Case-yritys on rakennustuoteteollisuusyritys, joka on perustettu melkein 

kolmekymmentä vuotta sitten, jolloin ostettiin ensimmäinen tuotantolaitos. 

Yhtiössä työskenteli toiminnan alussa kymmenen henkilöä, muutama heistä on 

vieläkin töissä yrityksessä. Kasvua haettiin alkuvuosina perustamalla uusia 

tuotantolinjoja sekä panostamalla uusiin koneisiin ja laitteisiin.  

 

Kymmenen ensimmäisen vuoden aikana liikevaihto moninkymmenkertaistui ja 

yrityksessä työskenteli kasvun jälkeen 200 henkilöä. Yritys kuuluu Suomessa 

alansa suurimpiin toimijoihin. 2000-luvulla yrityksessä tehtiin 

sukupolvenvaihdos. Samoihin aikoihin toimintaa laajennettiin ja 

tuotantokapasiteettia kasvatettiin uusilla tuotantolaitoksilla ja laajennuksilla. 

 

Nykyään yrityksen omistaa ulkomainen toimija ja case-yritys kuuluu osaksi 

suurempaa konsernia. Suomessa on yhteensä viisi toimivaa tuotantolaitosta ja 

muutama toimisto. Suomessa työskentelee vajaa 300 henkilöä, joista 46 on 

toimihenkilöitä ja 75 vuokratyöntekijöitä (9/2016). Suomen liiketoiminnan 

liikevaihto oli vuonna 2015 vajaa 50 miljoonaa.  
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Kuva 6. Rakennustuoteteollisuusyrityksen arvot, missio ja visio. 

 

Tutkittavan rakennustuoteteollisuuden yrityksen perustehtävä on auttaa asiakkaita 

kannattavaan toimintaan tuottamalla teknisesti ja taloudellisesti kilpailukykyisiä 

rakennustuotteita. Yrityksen tavoitteeksi ja osaksi yrityksen visiota (kuva 6) on 

määritelty asiakkaiden palveleminen mahdollisimman hyvin olemalla heidän 

kumppaninsa projekteissa. 

 

Tutkittavan yrityksen ydinosaamista on erilaisten rakennustuotteiden 

valmistaminen ja kehittäminen. Yrityksen osaaminen on parhaimmillaan vaativia 

tuotteita tarvitsevissa rakennuskohteissa. Rakennuskohteiden koot vaihtelevat 

tuotantolaitoskokoisista rakennuksista pieniin osatoimituksiin.   

 

Rakennustuotteita myydään rakennusliikkeille, omaan käyttöön rakentaville 

yrityksille, kunnille ja yksityisasiakkaille eli pientalorakentajille. Yrityksellä on 

laaja alan tuotetarjonta eri käyttötarkoituksiin ja käyttökohteita ovat: 

-    liike- ja toimistorakentaminen 

-    kauppa- ja myymälärakennukset 

-    teollisuusrakentaminen 
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-    puunjalostusteollisuuden projektit 

-    yksittäiset hallirakennukset 

-    asuinrakentamisen kohteet 

-    maataloustuotteet 

-    erikoiskohteet 

-    infrarakenteet 

 

Yrityksen asiakkaat ovat pääasiassa Suomesta. Viime aikoina tarjouskyselyt 

ulkomailta ovat lisääntyneet ja tulevaisuudessa yrityksen on tarkoitus vastata 

pohjoismaisiin markkinoihin entistä paremmin. Nykyisellä ulkomaisella 

omistajalla on kokemusta viennistä ja sitä yrityksessä pyritään hyödyntämään 

rakennustuotteiden ulkomaan myynnissä ja markkinoinnissa. 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

Työhön kuuluivat sekä tutkittavan yrityksen sisäisen viestinnän nykytilan 

hahmottaminen, että kehitysideoiden löytäminen. Tutkimuksessa hyödynnetään 

monipuolisesti erilaisia aineistoja ja lähteitä. Tutkimusta varten tutustuttiin alan 

kirjallisuuteen artikkeleihin sekä case-organisaation sisäisiin dokumentteihin. 

Osaan aineiston keruusta käytettiin toimialakohtaista tarkastelua. Tutkittavasta 

yrityksestä kerättiin tutkimusaineistoa haastatteluiden ja kyselytutkimuksen 

avulla.  

 

5.1 Tutkimusmenetelmä 

 

Työn tutkimusmenetelminä käytettiin sekä kvalitatiivista haastattelututkimusta, 

että kvantitatiivista kyselylomaketutkimusta. Näiden molempien menetelmien 

käyttämistä kutsutaan monistrategiseksi tutkimukseksi (Hirsjärvi 2000, 28). 

Tavoitteena oli hyödyntää useita tapoja aineiston keräämisessä, jotta saatiin 

mahdollisimman monipuolinen aineisto tutkimuksen tueksi. Monipuolisen 

tutkimusaineiston keruu vaatii useiden menetelmien päällekkäistä käyttämistä. 

 

Kvalitatiivista tutkimusmenetelmää hyödynnettiin syvemmän tiedon saamiseksi 

henkilöstöä haastattelemalla eri henkilöstöryhmistä eri toimipaikoilta. 

Kvalitatiivisella tutkimuksella pystyttiin ymmärtämään paremmin henkilöltä 

saatuja tietoja. Tutkimuksessa oltiin vuorovaikutuksessa haastateltavan kanssa ja 

pystyttiin mukautumaan tilanteeseen (Hirsjärvi 2000, 23). Kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa ei tutkita määriä, eikä vastauksia pyritä tilastoimaan, vaan 

kuvaillaan piirteitä vertaamatta niitä tuloksiin. Tällöin tavoitteena on löytää 

selityksiä erilaisille tutkittaville asioille ja ilmiöille. (Juholin 2006.) 

Kvalitatiivisen tutkimuksen avulla määriteltiin lopullisesti kvantitatiivisen 

tutkimuksen kysymykset. Useat tutkijat käyttävät tapaa juuri kyselylomakkeen 

sisällön rakentamiseen (Hirsjärvi 2000, 30).  
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Kvantitatiivisen eli tilastollisen tutkimuksen avulla selvitetään sisäisen viestinnän 

tämän hetkistä tilaa, jolloin saadaan numeraalinen vastaus erilaisiin 

kyselylomakkeen toteamiin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ei ole suoraa 

vuorovaikutusta ja kyselomakkeella kerättäviin vastauksiin pyritään vaikuttamaan 

mahdollisimman vähän (Hirsjärvi 2000, 23).  Tutkimusmenetelmässä tutkitaan 

kysymysten ja eri asioiden välisiä riippuvuuksia toisiinsa tai tapahtuneita 

muutoksia lukumäärien tai prosenttilukujen avulla.  

 

5.2 Tutkimusaineiston kerääminen ja käsittely 

 

Tutkimukseen aineistoa kerättiin rakennustuoteteollisuusyrityksen henkilöstöltä 

haastatteluiden ja henkilöstölle lähetetyn kyselyn avulla. Haastattelut suoritettiin 

keväällä 2016 vierailemalla eri toimipaikoilla. Haastatteluissa esille tulleista 

asioista tehtiin kirjalliset muistiinpanot. Kysely toteutettiin Webropol-

kyselytutkimusohjelmalla. Kyselyyn vastattiin nimettömänä. Vastauksia kerättiin 

sähköisesti ja tulostamalla paperisia vastauslomakkeita. Paperilomakkeiden 

käytöllä varmistettiin, että jokaisella työntekijällä oli mahdollisuus vastata 

kyselyyn. Kysely ja linkki lähetettiin vastaajille elokuussa 2016 kesälomakauden 

jälkeen, jotta vastausten määrä olisi mahdollisimman suuri. 

 

 
Haastattelu Kysely 

Haastateltavia / vastanneita 38 57 

vastaus % 23 34 

Toimihenkilöt 16 16 

Toimihenkilöt % 40 40 

Työntekijät 22 41 

Työntekijät% 15 27 

 

Taulukko 2. Case-yrityksen haastateltavien ja kyselyyn vastanneiden määrät. 

 

Tutkimusta varten haastateltiin yhteensä 38 henkilöä, joista 16 oli toimihenkilöitä 

ja loput työntekijöitä. Haastateltavien osuus oli haastatteluhetkellä 23 prosenttia 

koko henkilöstömäärästä, toimihenkilöistä vastasi 40 prosenttia ja työntekijöistä 
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15 prosenttia. Kyselyyn vastauksia tuli yhteensä 57 kappaletta. Vastausprosentti 

oli 34. Vastaajista 16 oli toimihenkilöitä ja 41 työntekijöitä. 

 

5.2.1 Haastattelut 

 

Haastattelut ovat erinomainen tapa kerätä aineistoa tutkimukseen. Haastatteluissa 

on mahdollista saada sellaista aineistoa ja taustatietoa, jota ei voi pelkällä 

kyselylomakkeella kerätä. Haastattelun kulku joustaa ja sitä on mahdollista 

muokata, esimerkiksi esittämällä jatkokysymyksiä, jolloin saadaan paljon 

syvällisempää tietoa. (Hirsjärvi 2000, 34.) Tutkimuksen haastattelumuoto oli 

puolistrukturoitu teemahaastattelu. Puolistrukturoitu haastattelu tarkoittaa, että 

haastattelun runko on etukäteen suunniteltu, mutta kysymyksiä ei kysytä 

järjestyksessä, vaan edetään haastateltavan ja saatujen vastausten mukaan. 

Teemahaastattelu keskittyy tiettyyn teemaan tai useisiin teemoihin, joihin 

haastattelukysymykset liittyvät. Haastatteluissa saadaan henkilöiden ainutlaatuisia 

kokemuksia ja erilaisia ajatuksia aiheesta (Hirsjärvi 2000, 19). Haastatteluissa on 

tärkeä joustaa haastateltavan mukaan. Tulkittaessa vastauksia on muistettava 

haastateltavan taustat ja, että haastattelutilanteessa vastaukset saattavat poiketa 

normaalista tilanteesta. 

 

Tutkimusta varten suunniteltiin etukäteen, ketä haluttiin haastatella. Tarkkaa listaa 

työntekijöiden kohdalla ei pystynyt tekemään, koska etukäteen oli vaikea arvioida 

kuka ja missä järjestyksessä ehti tuotannosta haastateltavaksi ilman, että itse 

tuotanto keskeytyy. Haastateltavien valintaan ei ollut kriteereitä, valintaan ei 

vaikuttanut esimerkiksi ikä tai työkokemus. Tavoitteena oli ehtiä haastattelemaan 

kaikki tuotannon toimihenkilöt, mutta aikataulun puolesta ei ollut mahdollista 

haastatella kaikkia työnjohtajia. Jokaiselle toimipaikalle ilmoitettiin hyvissä ajoin, 

milloin haastattelut suoritettaisiin. Toimihenkilöille lähetettiin muutamia 

kysymyksiä, joita he voisivat etukäteen miettiä (liite 1). Kysymykset lähetetiin, 

jotta haastateltavat olivat tietoisia siitä, mikä aihe on haastattelun teemana. 

Samalla he olivat voineet etukäteen miettiä asioita, jotka haluaisivat tuoda esille 

haastattelun aikana. 
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Itse haastattelut suoritettiin toimipaikoilla rauhallisissa tiloissa, joissa ei ollut 

ylimääräistä häiriötä. Pääasiassa työntekijöiden haastattelut tehtiin toimipaikkojen 

neuvottelutiloissa.  Jokaisen toimihenkilön haastattelu oli haastateltavan 

työhuoneessa. Haastatteluissa esitetyt kysymykset ovat liitteessä 2. Haastattelujen 

aikana tehtiin muistiinpanoja, joihin kirjattiin ylös haastateltavan vastauksista 

pääasiat ja myös sellaisia asioita, jotka olivat tärkeää muistaa, vaikka ne eivät 

olleetkaan suoria vastauksia kysymyksiin tai aiheeseen. Haastatteluja ei haluttu 

nauhoittaa, koska se olisi saattanut muuttaa vastauksia. Haastattelun kysymyksiin 

ei olisi välttämättä saatu rehellisiä mielipiteitä.  

 

Vastaukset analysoitiin ja tehtiin yhteenvetoja eri ryhmittelytavoilla. 

Haastatteluvastauksia käytettiin apuna toteamien ja kyselylomakkeen kysymysten 

laatimisessa. Työn tavoitteena on parantaa sisäistä viestintää, joten esille 

nousseisiin epäkohtiin ja huonoimmin toimiviin kohtiin haluttiin saada mielipide 

koko henkilöstöltä. Tällä tavalla varmistettiin, ettei kyseessä ollut vain yhden 

henkilön näkemys, vaan mahdollisesti koko henkilöstö on asiasta samaa mieltä. 

Haastatteluiden perusteella alkuperäisten kysymysten painotusta ja asettelua 

muutettiin hieman.   

 

5.2.2 Kyselylomaketutkimus 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli kuulla mielipiteitä ja näkemyksiä mahdollisimman 

usealta henkilöltä ja antaa koko henkilöstölle mahdollisuus osallistua 

tutkimukseen. Kaikkien haastatteleminen ei ollut kuitenkaan järkevää. Tavoitteena 

oli, että jokaisella oli mahdollisuus kertoa oma näkemyksensä ja, että sen 

kertominen saattoi tapahtua nimettömänä. Helpoin tapa kerätä tietoa oli lähettää 

kysely henkilöstölle, jolloin jokainen pääsi vastaamaan itselleen sopivana aikana. 

Kyselyn lähettämishetkellä yrityksessä oli noin 150 henkilöä töissä. Kysely 

lähetettiin avoimena internet-linkkinä työpaikan sähköpostiosoitteisiin. 

Lähetyslistalta rajattiin ylitä johtoa pois, jolloin saatiin toimihenkilöiden ja 

työntekijöiden näkemys väittämiin. Lisäksi tulostin paperisia vastauslomakkeita, 
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jotka laitettiin tuotantolaitoksissa työntekijöiden kahvihuoneisiin ja palautettiin 

suljettuun laatikkoon. Kyselyn mukana oli saatekirje (liite 3). 

 

Kyselylomakkeen lopullinen sisältö päätettiin vasta haastatteluiden jälkeen. 

Kyselylomakkeen laatimisessa otettiin huomioon haastatteluissa ilmenneitä 

tärkeitä ja oleellisia asioita. Lomakkeen (liite 4) alussa pyydettiin vastaamaan 

muutamaan taustatietoja kysyvään kysymykseen. Lomakkeessa ei ollut liian 

tarkkoja taustatietokysymyksiä, jottei vastauksien perusteella pystyisi yksilöimään 

vastaajaa tai ettei liian tarkka yksilöinti muodostuisi esteeksi kenenkään 

vastaamiselle. Vastaajaa pyydettiin ilmoittamaan, millä toimipaikalla hän 

työskentelee, onko hän toimihenkilö vai työntekijä, ja kuinka monta vuotta hän on 

työskennellyt yrityksessä. 

 

Lomakkeessa oli 31 väittämää, joihin piti vastata asteikolla 1–5. Numero 1 

tarkoitti, että vastaaja oli eri mieltä ja numero 5, että hän oli samaa mieltä. Kysely 

rakennettiin niin, että lauseiden muoto oli sama, jolloin ei ollut vaaraa, että 

kysymyksiin vastataan vahingossa väärin päin. Kaikki väittämät esitettiin 

positiivisina, jolloin vastaajan oli helppo miettiä ovatko asiat hänen mielestään 

esitetyn mukaiset. Lomakkeen lopussa oli 6 avointa kysymystä, joihin jokaisella 

oli mahdollisuus kertoa mielipiteitään tarkemmin.  

 

Vastausajan umpeuduttua Wepropolin kautta saadut vastaukset siirrettiin Exceliin 

ja yhdistettiin niihin paperilomakkeiden kautta tulleet vastaukset. 

Tuotantolaitospäälliköt olivat keränneet vastauslomakkeet laatikoista ja 

postittaneet ne eteenpäin. Vastausten yhdistämisessä käytettiin Excel-taulukkoa, 

jotta oli helppo rakentaa kaavoja ja tehdä eri laskutoimituksia.      

       

5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimukseen pyrittiin hankkimaan mahdollisimman hyvin todellisuutta 

vastaavaa aineistoa henkilöstöltä. Tutkimusmenetelmien näkökulmia voidaan 

tarkastella validiteetin tai reliabiliteetin näkökulmista. Validiteetti kertoo, miten 
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hyvin käytetty tutkimusmenetelmä tutkii juuri haluttua ilmiötä. Validiteetti on 

hyvä, jos tutkimuksessa käytettyjen kysymysten tai menetelmän avulla saadaan 

juuri se tieto, mitä halutaan tutkia. Tutkimuksessa on pyritty keräämään tietoa 

monesta eri lähteestä, esimerkiksi haastattelemalla monipuolisesti henkilöstöä. 

Reliabiliteetti kertoo, kuinka luotettavan menetelmää voidaan pitää ja onko 

menetelmä toistettavissa. Toistettujen mittausten avulla saadaan tietoon 

mittausvirhe marginaali. (Gromov 2011.) Tämä tutkimus on toistettavissa, sillä 

henkilöstölle voitaisiin lähettää tutkimuksen kyselylomaketutkimus uudestaan.  

 

Haastattelutilanteissa ja kyselylomakkeen lähetyksessä korostettiin, ettei 

vastauksista pysty erottamaan vastaajia ja aineisto on pelkästään tämän 

tutkimuksen käytössä. Haastatteluissa pyrittiin olemaan mahdollisimman neutraali 

ja olemaan ottamatta kantaa haastateltavan antamiin vastauksiin. Suurin osa 

haastateltavista työntekijöistä ei ollut haastattelijalle tuttuja entuudestaan. Tämä 

vaikutti vastausten antamiseen. Osa heistä ei uskaltanut kertoa kaikkea, mitä 

olisivat halunneet. Sama koskee varmasti myös toimihenkilöitä, vaikka heistä 

kaikki olivat haastattelijalle tuttuja.  

 

Kyselyyn on helpompi vastata totuudenmukaisesti, koska siinä ei tarvitse olla 

suorassa kontaktissa ja vuorovaikutustilanteessa toisen kanssa. Ei tarvitse miettiä, 

mitä toinen osapuoli ajattelee vastauksista ja vastausten perusteella ei voi eritellä 

vastaajaa. Kyselyn vastaukset voivat olla luotettavampia ja totuudenmukaisempia 

kuin haastatteluvastaukset, jos kerätyn aineiston tietoja verrataan 

luotettavuudessa.  

  

Vastausprosentti kyselyyn oli 34, siksi vastausten perusteella ei voi täysin yleistää 

tutkittavan yrityksen viestinnän nykytilaa. Toisaalta, tutkittavan yrityksen 

tavoitteena on parantaa sisäistä viestintää ja tehdä toimintaan muutoksia, jotta 

henkilöstö tyytyväisempää työhönsä, luottaa työnantajaan ja yrityksen sisäinen 

viestintä toimii. Siksi, vaikka kyselyyn vastasi vain kolmasosa henkilöstöstä, on 

jokainen vastaus yhtä tärkeä toiminnan kehittämistä ajatellen.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

 

Tutkimustulokset käydään läpi jakamalla tulokset haastatteluissa saatuihin 

vastauksiin ja kyselylomaketuloksiin. Ensin esitellään haastatteluista saadut 

tulokset ja sen jälkeen kyselylomakkeella saadut vastaukset. Tulokset pidetään 

erillisinä, jotta kyselyistä saadut tulokset voidaan esittää numeroarvoilla. 

Tutkimustuloksissa tuodaan esille henkilöstöltä saatuja kokemuksia ja suoria 

kommentteja vastauslomakkeelta. Kehitysideaosiossa ja yhteenvedossa käsitellään 

koko tutkimuksen tuloksia yhdistettynä.  

 

6.1 Haastattelut 

 

Haastateltavilta henkilöiltä saatu aineisto antoi hyvän pohjan tarkastella yrityksen 

nykytilaa ja olemassa olevia ilmiöitä. Haastattelut aloitettiin jokaisen 

haastateltavan kohdalla laajalla avoimella kysymyksellä “Millainen ja mitä mieltä 

olet yrityksen sisäisestä viestinnästä?”. Haastattelu eteni jokaisen kohdalla 

yksilöllisesti ja saatujen vastausten perusteella. Vastauksista pystyi nopeasti 

tulkitsemaan haastateltavan näkemyksen sisäisen viestinnän nykytilasta.  

Seuraavaksi siirryttiin tarkentaviin kysymyksiin, joiden tarkoitus oli avata esille 

nousseita asioita. Haastattelussa oli mukana lista valmiiksi mietittyjä kysymyksiä, 

joita esitettiin tilanteeseen sopivassa järjestyksessä. Kaikkia kysymyksiä ei esitetty 

jokaiselle haastateltavalle. Jokaisen haastateltavan kohdalla edettiin tilanteen 

mukaan ja joskus palattiin takaisin jo kysyttyihin asioihin. Kysymysten valinnassa 

ja järjestyksessä huomioitiin haastateltavan työtehtävä yrityksessä.  

 

Yleisin vastaus sisäisen viestinnän tilasta oli, että viestintä nähtiin 

heikkolaatuisena tai sitä ei ollut vastaajien mielestä ollenkaan. Vastaukset olivat 

riippuvaisia toimipaikasta. Eri toimipaikkojen välillä oli eroja tiedon kulussa ja 

laadussa. Tiedon kulkuun vaikutti suurelta osin myös se, oliko henkilöllä 

käytössään yrityksen sähköposti. Tutkittavassa yrityksessä työntekijöillä ei ole 
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yleensä käytössä yrityksen sähköpostia, jolloin tiedotteiden saaminen riippuu 

esimiehestä tai työnjohtajasta.      

 

Haastateltavat kuvailivat, mitä kanavia pitkin he saivat sisäisiä viestejä. 

Yrityksessä käytetyt yleisimmät viestintäkanavat eri toimijoiden välillä ovat: 

 

Toimihenkilöt 

- Kasvokkain 

- Palaverit 

- Puhelin 

- Sähköposti 

 

Tuotannon toimihenkilöt, työnjohto 

- Kasvokkain 

- Palaverit 

- Puhelin 

- Sähköposti 

- Tuotannonohjausjärjestelmät 

 

Tuotannon työntekijät 

- Kasvokkain 

- Palaverit 

- Ilmoitustaulut 

- Tulostetut muistiot ja tiedotteet 

   

Toimihenkilöiden ja työntekijöiden käytössä olevien viestintäkanavien suurin ero 

näyttää olevan sähköisten viestintäkanavien käytössä. Työntekijöillä ei ole 

pääsääntöisesti käytössä yrityksen sähköpostia tai puhelinta. Yrityksessä 

vaihdetaan huomattavan paljon tietoa kasvokkain ja tällöin viestin siirtymisestä ei 

jää mitään dokumenttia. Vaarana on myös, ettei viesti tavoita kaikkia. Palavereita 

pidetään osittain säännöllisesti, jolloin saadaan jaettua uusimmat tiedot 

suuremmalle joukolle kerralla. 
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6.1.1 Johdon viestintä yrityksessä 

 

Johdon tehtävä on viestiä koko henkilöstölle, joten jokaisen haastateltavan kanssa 

käytiin läpi, miten he kokivat yrityksen johdon onnistuneen viestinnässään. 

Tarkoituksena oli löytää mahdollisia kehittämisalueita ja vastaavasti, missä 

viestintään liittyvissä asioissa henkilöstö tunsi johdon onnistuneen. Yleisesti 

haastateltavat näkivät johdon viestivän hyvin vähän. Haastateltaville oli 

epäselvää, mihin suuntaan johto on kehittämässä yrityksen toimintaa vai onko 

johdon tavoitteena pitää liiketoiminta entisen kaltaisena.  

 

Haastateltavilta kysyttiin, onko heillä tiedossa yrityksen arvot ja taloudellinen 

tilanne. Suurin osa haastateltavista ei ollut tietoinen yrityksen arvoista, strategiasta 

ja tarkemmasta taloudellisesta tilanteesta. Yrityksen omilla nettisivuilla ei ole 

nähtävillä yrityksen arvoja tätä työtä tehdessä. Tiedettiin, että yritys on 

vakavarainen ja luotettiin yrityksen taloudelliseen tilanteeseen. Tarkempia 

tilinpäätöstietoja ei ollut yhdelläkään haastateltavalla tiedossa. Haastattelun 

ajankohtana oli touko–kesäkuu ja silloin ei vielä oltu julkaistu vuoden 2015 

tilinpäätöstietoja henkilöstölle. Osa haastateltavista kertoi, ettei ollut 

aikaisempinakaan vuosina saanut tietoonsa tilinpäätöstietoja. Henkilöt, jotka 

olivat edellisvuosina saaneet numeeriset talouden tunnusluvut toivoivat, että 

numerot avattaisiin sanallisesti ja kerrottaisiin tarkemmin tulokseen vaikuttavista 

asioista. Haastateltavien toiveena oli, että tietojen avulla he voisivat saada 

mahdollisuuden vaikuttaa paremmin tuloksen parantamiseen, kun he 

ymmärtäisivät, mitkä asiat vaikuttavat mihinkin.   

 

Tutkittava yritys oli haastatteluja tehdessä haastateltavien mielestä matalan 

hierarkian yritys. Johto sai hyvää palautetta nopeasta päätöksenteosta muuttuvissa 

tilanteissa sekä helposta lähestyttävyydestä. Haastateltavat pitivät hyvänä puolena 

matalassa organisaatiossa sitä, että joustavuudella pystyttiin vastaamaan 

asiakkaiden toiveisiin paremmin kuin kilpailijayrityksissä.  

 

Sisäisen viestinnän osalta yrityksen johdon koettiin olevan irrallinen ja 

viestimisen vähäistä. Johdon ei nähty olevan mukana luomassa yhteishenkeä. 
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Haastateltavat kokivat, että johto viestii alaspäin vain negatiivisista asioista, 

minkä koettiin huonontavan ilmapiiriä. Yrityksen johdon toimintatapoihin kuului 

syyllisen etsiminen huonosti meneville asioille, ja negatiivinen palaute saatettiin 

antaa yhdelle henkilölle. Haastateltavien mielestä yrityksessä ei anneta 

negatiivista palautetta kehittävästi tai rakentavana palautteena. 

 

Henkilöstön keskuudessa koettiin, että johdon vierailut toimipaikoilla tietävät 

huonoja uutisia, ja vierailukerroilla saadaan tehdystä työstä huonoa palautetta. 

Johdon yleinen viesti vierailukerroilla oli, että henkilöstölle kerrotaan miten 

huonosti yrityksellä menee. On hyvin harvinaista, että johto toisi henkilöstölle 

positiivista viestiä esimerkiksi “nyt menee yrityksellä hyvin, jatkakaa samaan 

malliin”. Toinen asia, mikä koettiin vierailujen yhteydessä epämieluisaksi on työn 

kyttääminen. Työntekijöistä tuntui, että johto seurasi työntekoa negatiivisen 

kriittisellä tavalla. Työntekijöillä oli haastatteluista saatujen vastausten perusteella 

tunne siitä, ettei johdossa luoteta työntekijöiden ammattitaitoon ja 

harkintakykyyn.    

 

Johdon viestinnästä voidaan haastatteluiden perusteella päätellä, että viestintä on 

vähäistä ja negatiiviset viestit kulkevat yrityksessä positiivisia helpommin. 

Henkilöstö kaipasi tietoa useista asioista. Yrityksessä uusista henkilöistä 

tiedotetaan, mutta pois lähtevistä ei. Uusista henkilöistä tiedottamisen nähtiin 

kuitenkin kulkevan jälkijunassa. Henkilöt ovat jo aloittaneet yrityksessä 

nimitysuutisen aikaan, pahimmissa tapauksissa henkilö on voinut olla töissä 

kuukauden ennen kuin tiedotus annetaan. Taloudellisesta tilanteessa kaivataan 

lisätietoa ja halutaan, että lukuja avattaisiin henkilöstölle. Johdon koetaan antavan 

henkilöstölle hyvin vähän tietoa siitä, missä mennään ja mihin suuntaan yritystä 

halutaan viedä. Haastatteluja tehdessä tai kyselylomakkeen tiedonkeruun aikaan ei 

ollut vielä tietoa syyskuussa 2016 tehdyistä yrityskaupoista, jolloin case-yritys 

myytiin ulkomaiselle konsernille. 
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6.1.2 Viestinnän vaikutus tuotannossa 

  

Tutkittavan yrityksen tuotannossa työskentelee niin toimihenkilöitä kuin 

työntekijöitä. Työntekijät ovat kaikki töissä yrityksen tuotantolaitoksilla. 

Toimihenkilöitä on niin työnjohtotehtävissä kuin myös toimistotehtävissäkin. 

Tuotannossa työskenteleviltä henkilöiltä saatiin toisistaan poikkeavia vastauksia 

siitä, miten he kokivat viestinnän toimivan tuotannossa. Haastattelussa työntekijä 

saattoi sanoa, että viestit eivät kulje ollenkaan ja tiedonkulussa on valtavia 

aukkoja, mutta seuraava haastateltava sanoi viestien kulkevan hyvin. Yksi 

mahdollinen syy saattaa olla se, että tietoa kulkee paljon suullisesti. Jos siis 

henkilö ei satu olemaan paikalla, kun asiasta kerrotaan, tieto jää häneltä saamatta. 

Haastattelujen perusteella tuotannossa ei ole yhtenäisiä käytäntöjä tai 

viestintäkanavia, joita pitkin varmistettaisiin tiedonkulku. Tämä sama asia tuli 

esille jokaisella toimipaikalla. Työntekijöiden on oltava sosiaalisesti aktiivisia, 

jotta he saavat kaiken liikkuvan tiedon.  

 

Haastatteluissa tuli esiin myös, että esimiesasemassa työskentelevät oletettavat 

tiedon kulkeutuneen jotakin kautta eteen päin. Tästä saattoi päätellä, että 

yrityksessä saatetaan olettaa puskaradioiden toimivan ja luotetaan niiden voimaan. 

Haastattelussa työnjohtajan mielestä esimerkiksi kaikki hänen alaisensa olivat 

tietoisia tärkeistä asioista, mutta työntekijöitä haastattelemalla selvisi, ettei kukaan 

tiennyt näistä asioista. Jokaisella toimipaikalla tuli esiin tunne siitä, että 

työntekijöiden oletetaan tietävän asioista, ei pelkästään tuotannossa tai 

toimistoissa. Keskusteluissa tällainen tilanne tuo epävarmuutta toiseen osapuoleen 

ja saa epäilemään, että olisi varmaankin tarpeellista tietää asiasta. Haastateltavat 

tunsivat, että ensimmäisenä tällaisissa tilanteissa ryhdytään miettimään, mitä on 

unohtanut tai onko jäänyt esimerkiksi jokin sähköposti lukematta. Tämä ilmiö ei 

ole yksittäisen ihmisen luoma, vaan se vallitsee koko yrityksessä.     

 

Kaikilla tuotantotoimipaikoilla pidettiin viikkopalavereita, jotka oli jaoteltu 

tuotannossa osastoittain. Siihen, miten työnjohtajat kutsuivat osallistujat 

palavereihin tai jakoivat muistiot palavereiden jälkeen, ei haastatteluissa saatujen 
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vastausten perusteella ollut mitään vakiokäytäntöä ja tavat vaihtelivat suuresti. 

Koko tuotannolle suunnatut tuotantolaitospäällikön pitämät kuukausipalaverit oli 

yleisesti koettu hyväksi, mutta mitään säännöllisyyttä niiden pitämiseen ei ollut 

yhdelläkään tuotantolaitoksella. Kuukausipalavereita ei siis pidetty kuukausittain. 

Eniten työntekijät kaipasivatkin juuri yhteistä kuukausipalaveria, jossa 

käsiteltäisiin koko toimipaikkaa koskevia asioita, mutta myös yritykseen liittyviä 

yleisiä asioita. Tuotantolaitospäälliköiden pitämiä kuukausipalavereita pidettiin 

parhaana tapana saada yleistä tietoa ja vaikuttaa yhdessä asioihin.     

 

Ylipäätään palavereissa toivottiin käytävän läpi yleisiä asioita, tiedotettavan 

muutoksista ja tietokannasta sekä niihin liittyvistä erikoisuuksista. Lisäksi 

toivottiin, että käytäisiin läpi ne asiat, jotka ovat vaikuttaneet edellisen viikon 

tuotantotehokkuuteen. Tuotannossa työskentelevät haluaisivat 

asiakasreklamaatioiden läpikäymistä, jotta jatkossa heillä olisi mahdollisuus 

vaikuttaa asiaan ja estää reklamaatioiden syntyminen. Haastateltavat kokivat, että 

tuotannossa voisi heti reagoida asioihin, jos niistä saataisiin tietoa 

mahdollisimman tuoreeltaan. Myös tuotantolaitoksen sisällä tulleet poikkeamat 

haluttiin käydä läpi palavereissa, jotta ne saataisiin mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa tuotantoa kiinni ja samalla estettäisiin niiden toistuminen.   

 

Haastateltaessa pitempään yrityksessä työskennelleitä työntekijöitä vastaan nousi 

ajatus, ettei tuotantolaitoksilla ole nykyisin samanlaista yhteishenkeä ja 

sitoutuneisuutta kuin aikaisemmin. Haastateltavat näkivät sen osasyynä huonoon 

viestinkulkuun henkilöiden välillä. Henkilövaihtuvuutta pidettiin tällä hetkellä 

suurena, ja tiedottamisen uusista tai pois lähtevistä henkilöistä koettiin 

epäonnistuneen, koska sitä ei ollut ollenkaan tuotannon työntekijöiden mielestä. 

Huolestuttava on haastatteluissa esiin noussut seikka, ettei edes luottamusmiehellä 

aina ollut tietoa uusista aloittavista työntekijöistä.  

 

Hyvä yhteishenki on tärkeää jokaisen jaksamisen kannalta. Moni haastateltavista 

koki, ettei nykyisin ole järjestetty yhteistä tekemistä ja yhteisiä tapahtumia 

samalla tavalla kuin ennen, ja siksi ei tutustuta työkavereihin ja yhteishenki on 

heikompi.  Haastateltavat kokivat työn tekemisen olevan enemmän suorittamista 
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kuin yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Haastateltavat eivät kokeneet saavansa 

hyvin suoritetusta työstä oikeastaan ollenkaan positiivista palautetta. Huonommin 

onnistuneesta työstä saatu palaute oli negatiivista ja sitä haastateltavat eivät 

kokeneet rakentavaksi. 

 

6.1.3 Projektien hoitoon liittyvä viestintä 

 

Tässä työssä projekteilla tarkoitetaan tutkittavan yrityksen tilauksia. Yksi tilaus on 

yksi projekti. Projekteihin kuuluvat niin myynti, tuotanto kuin projektipäälliköt. 

Lisäksi projektien kanssa työskentelee osittain taloushallinto, hallinto ja eri 

tehtävissä olevat toimihenkilöt. Kaikkien näiden ryhmien edustajia on haastateltu 

tutkimusta varten.  

 

Tuotannossa työskentelevät nostivat haastattelussa esiin toivomuksen yhteistyöstä 

myynnin ja projektipäälliköiden kanssa. Tuotannon mukaan uusista tilauksista 

saadaan tietää vasta kun ne ovat varmistettuja kauppoja. Tuotannon henkilöt 

kokevat, että erikoisimmissa tilauksissa myyjien olisi hyödyllistä kysyä 

tuotannolta apua ja neuvoja tarjousvaiheessa, koska tuotannossa parhaiten 

tiedetään, millainen lisätyö aiheutuu jostakin normaalista poikkeavasta ratkaisusta. 

Työntekijät ihmettelevät, miksi heillä olevaa tietämystä ei hyödynnetä yrityksessä, 

eikä toimintaa kehitetä kokemusperäistä tietoa hyödyntämällä. Työntekijöiden 

keskuudessa on paljon arvokasta tietoa. Osa haastatelluista työntekijöistä ilmaisi 

halukkuutensa tehdä yhteistyötä, ja samalla he näkivät saavansa työhönsä erilailla 

arvostusta, mielekkyyttä ja vaihtelua. Myyjät pystyisivät jättämään enemmän 

todellista tilannetta vastaavia tarjouksia. Projektipäälliköiltä tuotanto kaipasi tietoa 

valmistusta ja toimitusta koskevista erityistiedoista. Samoin haluttiin saada tietoa 

asiakaspalautteista sekä onnistumisista, mutta myös reklamaatioista.  

 

Haastateltujen myyjien ja projektipäälliköidenkin mielestä yhteistyötä tehdään 

liian vähän. Varsinkin projektien suhteen he näkivät kehittämisen varaa ja 

toivoivat tiiviimpää yhteistyötä tulevaisuudessa.  
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6.1.4 Haastateltujen luottamus organisaatioon 

 

Haastatteluissa käytiin läpi asioita, joita haastateltavat itse kaipasivat ja asioita, 

joita pidettiin tärkeänä luottamuksen rakentumisen kannalta.  

 

 

Kuva 7. Luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat tekijät. 

 

Kuvaan 7 on kerätty henkilöstön esille nostamia luottamukseen vaikuttavia 

asioita. Luottamuksen osoituksena ja omaa luottamusta lisäävänä pidetään 

rehellistä ja avointa tapaa kertoa asioista. Johdolta toivottiin enemmän tietoa 

useista asioista ja rehellistä tapaa kertoa, miten yrityksellä oikeasti menee. 

Luottamusta kaivattiin niin avoimuuteen kuin myös siihen, että henkilöstön 

osaamiseen ja ammattitaitoon luotettaisiin. Ammattiosaamisen ja 

kokemusperäisen tiedon arvostamista ja hyödyntämistä toivottiin yritykseen 

enemmän. 

 

Tasapuolinen kohtelu nousi esiin työntekijöiden keskuudesta. Haastateltavat 

kokivat, ettei tiedon saaminen ja jakaminen tapahtuneet tasa-arvoisesti yrityksessä 

tai toimipaikoilla. Työntekijät tunsivat saavansa paljon huonommin tietoa kuin 

toimihenkilöt. Myös työntekijöiden keskuudessa oli eroja, osa sai esimieheltään 

hyvin tietoa, kun taas osa koki, ettei esimiehen kautta kulkenut tieto ollenkaan. 

Henkilöstö kaipasi enemmän vuorovaikutusmahdollisuuksia. Koettiin, että tieto ja 
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käskyt kulkevat yrityksen sisällä ylhäältä alaspäin. Vaikuttamisen ja 

keskustelumahdollisuuksien koettiin puuttuvan joissain tilanteissa. 

 

Työhön liittyvien tietojen koettiin kulkeutuvan yrityksessä hyvin, joitakin 

poikkeustapauksia oli, mutta pääsääntöisesti koettiin työhön liittyvän tiedon 

kulkevan yrityksen sisällä. Tiedon kulkeminen koettiin erittäin tärkeäksi asiaksi ja 

tiedon puuttumisen koettiin hankaloittavan työntekoa. Eniten luottamuspulaa 

nähtiin tapahtuvan työhön liittyvän tiedon jakamisessa tuotannossa, jossa koettiin 

ettei myynnistä jaeta tietoa tuotantoon asti. Välillä myös koettiin 

projektipäälliköiden viestivän huonosti.  

 

Haastateltavat kokivat suurimman puutteen olevan henkilöstön hyvinvointiin 

panostamisen. Kukaan ei kertonut olevansa tyytyväinen yrityksen 

toimintatapoihin tältä osalta. Koettiin luottamuspulaa ja arvostuksen puutetta. 

Henkilöstö kaipasi parannusta hyvinvointiin työolosuhteiden parantamisella, 

mutta myös vapaa-ajan liikuntamahdollisuuksia ja yhteisiä tapahtumia. Puuttuvat 

yhteistapahtumat nähtiin syynä huonontuneeseen yhteishenkeen. Yhteishengen 

puutteen haastateltavat näkivät luottamuspulana niin työtovereitaan kohtaan kuin 

myös esimiestään tai johtajia kohtaan. Henkilöstö ei tutustunut työkavereihin kuin 

pintapuolisesti työn ohessa. Virkistäytymispäivillä tai yrityksen 

liikuntaharrastuksissa tutustuttiin ennen työkavereihin ja vapaa-ajalla esimiehetkin 

oppivat tuntemaan työntekijät.  

 

6.1.5 Viestintäkanavien kehittäminen ja toiveet uusista järjestelmistä 

 

Työn tavoitteena ei ole pelkästään tuoda esiin viestinnän nykytilaa ja henkilöstön 

kommentteja, vaan myös kehittää epäkohtia ja poistaa tietoaukkoja. 

Haastatteluiden yhtenä tavoitteena oli kerätä ideoita viestintäjärjestelmien ja 

käytäntöjen uusimisesta. Tärkeää uusien viestikanavien luomisessa ja 

hankkimisessa on, että ne vastaavat henkilöstön tarpeita ja tulevat käyttöön. 

Haastatteluissa esille nousi uuden sähköisen viestintäkanavan käyttöönottaminen. 

Sähköpostin välityksellä lähetettyjen tiedotteiden nähtiin johtavan henkilöstön 

eriarvoisuuteen, koska kaikilla ei ole käytössään yrityksen sähköpostia. Osa 
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haastateltavista nosti esiin myös epävirallisten viestien lähettämiseen tarkoitetun 

kanavan. Toiveena olisi, että kanavaa voitaisiin käyttää kännykällä ja jakaa 

ryhmiä, johon voisi laittaa vapaamuotoisesti tiedotettavia ja muistettavia asioita.   

 

Tutkittavan yrityksen yhdellä toimipaikalla oli kahvihuoneissa taulutelevisiot, 

joissa pyörivät yrityksen ajankohtaiset asiat ja toimipaikkaa koskevat tiedotteet. 

Tällä toimipaikalla haastateltavat työntekijät kokivat saavansa paremmin tietoa 

yrityksen asioista, kuin toisilla toimipaikoilla, joissa ei ollut käytössä sähköistä 

infonäyttöä kahvitiloissa. Tuotannossa työskentelevät henkilöt kaipasivat 

infonäytön lisäksi tuotantotiloihin esimerkiksi tussitaulua, johon pystyisi 

kirjoittamaan muistettavia asioita tai tietoja. Taulut ja näytöt olisi hyvä sijoittaa 

tiloihin, joissa oleskellaan tai kuljetaan ohi.     

 

Muutama haastateltavista toivoi, että yritysten tiedotteet jaettaisiin jotain muuta 

kautta kuin sähköpostilla. Heidän mielestään sähköpostia saapuu paljon ja on 

vaarana, ettei tärkeitä tiedotteita huomioida tai niiden etsiminen myöhemmin oli 

työlästä. Yritykselle toivottiin selkeitä intranet-sivuja, jolloin yrityksen kaikki 

yhteiset asiat olisivat yhdessä paikassa.  

 

6.2 Kysely 

 

Kyselylomaketutkimuksella voidaan kerätä aineistoa suuriltakin vastaajamääriltä. 

Kysely on mahdollista toteuttaa niin, että vastaajat voivat antaa vastauksensa 

nimettöminä. Tutkimuksessa toteutettiin henkilöstölle suunnattu kysely 

Webropolin kautta ja lisäksi tulostettiin paperisia vastauslomakkeita. Vastaukset 

lomakkeen väittämiin merkittiin numeroin. 1 tarkoitti, että vastaaja on eri mieltä ja 

5 tarkoitti, että vastaaja on samaa mieltä. Numerot 2–4 olivat siltä väliltä. Vastaus 

riippui siitä, miten kukin halusi asioita painottaa.  
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6.2.1 Kyselylomakkeen väittämät ja vastaukset 

 

Tulokset kerättiin samaan Excel-taulukkoon Webropolista ja paperilomakkeista. 

Vastausten työstäminen Excel-taulukossa mahdollisti erilaiset vertailut ja 

laskukaavojen kirjoittamisen. Vastauksia analysoitiin lajittelemalla niitä 

keskiarvojen perusteella, tarkastelemalla toimipaikka- ja työntekijä- / 

toimihenkilöeroja. 

 

Taulukossa 3 väittämät on järjestetty niin, että ylimpänä on alhaisimman 

keskiarvon saanut ja alimpana korkeimman. Keskiarvo kaikkien vastaajien kesken 

vaihteli kaikissa esitetyissä väittämissä 2,02–3,91 välillä.   

 

Väitetyistä lauseista eniten samaa mieltä oltiin väittämän kanssa Yrityksessä 

jaetaan negatiiviset uutiset (3,91). Kyselystä saatu tulos tukee haastattelussa esille 

noussutta asiaa, että parhaiten yrityksessä kulkevat negatiiviset asiat. Väittämä 

Yrityksessä jaetaan positiiviset uutiset sai keskiarvoksi 2,63. Vastausten 

perusteella voidaan päätellä, ettei yrityksen kulttuuriin kuulu positiivisen 

palautteen jakaminen, mutta negatiivisista asioista kerrotaan herkemmin.  

 

Heikoin keskiarvo tuli väittämään Tiedonkulku sujuu hyvin toimipisteiden välillä 

(2,02). Vastausten keskiarvoa toimipaikoittain tarkasteltaessa yhdellä 

toimipaikalla keskiarvo oli 1.47, josta voi päätellä, että yksi toimipaikoista saa 

huonoimmin tietoa muiden toimipaikkojen asioista. Muilla tuotannon 

toimipaikoilla luvut olivat 2,13 ja 2,24. Tiedonkulku ei ollut hyvällä tasolla 

kyselyn mukaan muillakaan toimipaikoilla. Toiseksi heikoin keskiarvo (2,17) tuli 

kyselyn perusteella tiedonkulun avoimuudesta. Vastaajat eivät kokeneet, että 

yrityksessä jaetaan tietoa.   

 

Väittämiä oli yhteensä 28 kappaletta, ja alle kolmen eli keskimmäistä arvosanaa 

huonomman keskiarvon sai 21 kappaletta väittämistä, joka on 75 prosenttia. Loput 

seitsemän väittämää saivat yli kolmen keskiarvon. Tarkasteltaessa näitä seitsemää 

väittämään huomataan, että kaksi suurinta keskiarvoa saanutta väittämää olivat 

negatiivisia, eli niitä ei voida ajatella yrityksen kannalta hyvinä merkkeinä. 
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Väittämät olivat esimiehellä on merkittävä rooli ilmapiirin luomisessa (3,82) ja 

yrityksessä jaetaan negatiiviset uutiset (3,91). 

  

Työpaikan ilmapiiriä vastaajat pitivät keskivertoa parempana (3,11) ja kun 

verrataan siihen, miten vastaajat kokivat esimiesten vaikuttavan ilmapiiriin, 

voidaan todeta, että esimiehen toimintaa kehittämällä saadaan nostettua 

työilmapiirin tyytyväisyyttä. Tarkastellessa vastauksia ja asioita, joihin esimies 

pystyy omalla toiminnallaan vaikuttamaan ovat tärkeitä esimerkiksi työpaikallani 

töiden tekeminen on hyvin organisoitua (2,22),  saan tarpeeksi tietoa 

työpaikallani tapahtuvista asioista (2,43), tiedonkulku sujuu hyvin toimipisteen 

sisällä (2,45) , työpaikallani on mielestäni riittävästi yhteisiä palavereita (2,48),  

saan positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä.(2,53) ja olen aina saanut 

tarvittavan tiedon, jotta voin tehdä työni hyvin ja aikataulussa (2,57). Yllä olevat 

asiat ovat poimintoja, joihin ei suoranaisesti vaikuta johdon toiminta, vaan 

esimiehet pystyvät myös vaikuttamaan niihin. 

 

Kyselyssä olleista väitteistä johto voi vaikuttaa toimillaan näihin väittämiin: 

tiedonkulku on yrityksessä avointa (2,17), huhupuheet korvataan todellisilla 

tiedoilla nopeasti (2,21), yrityksen johto viestii ymmärrettävästi ja selkokielisesti 

(2,28), saan riittävästi tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta (2,29), ylin johto 

on asettanut työntekijöiden hyvinvoinnin tärkeäksi asiaksi (2,51), yrityksessä 

jaetaan positiiviset uutiset (2,63) ja tiedän yrityksen tavoitteet ja strategian. 

(2,81).  

 

Alla on kyselyssä esitetyt väittämät järjestettynä vastausten perusteella 

pienimmästä keskiarvosta suurimpaan. 

 

Tiedonkulku sujuu hyvin toimipisteiden välillä. 2,02 

Tiedonkulku on yrityksessä avointa. 2,17 

Huhupuheet korvataan todellisilla tiedoilla nopeasti. 2,21 

Työpaikallani töiden tekeminen on hyvin organisoitua. 2,22 

Yrityksen johto viestii ymmärrettävästi ja selkokielisesti. 2,28 
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Saan riittävästi tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 2,29 

Saan riittävästi tietoa yrityksen asiakkaista. 2,34 

Minulle tiedotetaan henkilöstömuutoksista. 2,43 

Saan tarpeeksi tietoa työpaikallani tapahtuvista asioista. 2,43 

Tiedonkulku sujuu hyvin toimipisteen sisällä. 2,45 

Työpaikallani on mielestäni riittävästi yhteisiä palavereita. 2,48 

Ylin johto on asettanut työntekijöiden hyvinvoinnin tärkeäksi asiaksi. 2,51 

Saan positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä. 2,53 

Olen aina saanut tarvittavan tiedon, jotta voin tehdä työni hyvin ja aikataulussa. 2,57 

Yrityksessä jaetaan positiiviset uutiset. 2,63 

Työpaikallani sopeudutaan hyvin muuttuviin olosuhteisiin. 2,74 

Tiedän yrityksen tavoitteet ja strategian. 2,81 

Yritys on edelläkävijä omalla toimialallaan. 2,82 

Työpaikallani hyödynnetään tehokkaasti henkilöstön osaamista. 2,84 

Päteville työntekijöille tarjotaan uusia tehtäviä. 2,84 

Koen, että saan välitettyä haluamani viestit yrityksen johdolle. 2,89 

Esimieheni on pitänyt työtäni ja henkilökohtaista kehittymistä koskevat lupaukset. 3,02 

Työympäristössäni on hyvä ilmapiiri. 3,11 

Haluan olla töissä yrityksessä tulevaisuudessakin. 3,23 

Voin antaa esimiehelleni palautetta ja kehittämisehdotuksia. 3,37 

Yrityksellä on sellaiset tuotteet ja palvelut, että pärjäämme kilpailijoillemme. 3,55 

Esimiehellä on merkittävä rooli ilmapiirin luomisessa. 3,82 

Yrityksessä jaetaan negatiiviset uutiset. 3,91 

Asteikko 1= eri mieltä 5=samaa mieltä  

Taulukko 3. Kyselylomakevastausten keskiarvot. 

 

Esille nousi haastatteluissa ja avoimissa kysymyksissä, että palaverikäytäntöjä 

toivotaan uudistettavan. Toivomuksena oli, että palavereihin tulisi säännöllisyyttä 
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ja muistioita jaettaisiin laajemmin. Useat heikomman keskiarvon saaneista 

väittämistä on korjattavissa palaverikäytäntöä ja niiden sisältöä parantamalla. 

 

6.2.2 Avoimet kysymykset 

 

Kyselylomakkeessa oli valmiiksi esitettyjen väittämien lisäksi kuusi avointa 

kysymystä (liite 5), joihin vastaajien oli mahdollista vastata vapaasti omin sanoin. 

Työssä käytettyjen avointen vastausten kirjoitusasu on alkuperäinen.  Kysymykset 

kyselyssä olivat: 

 

Millaisista asioista haluaisit enemmän tietoa? 

Yleisellä tasolla vastauksissa oli kommentoitu, että kaikesta halutaan lisätietoa. 

Koettiin, ettei tietoa yrityksen toiminnasta ja muutoksista koettiin jaeta tarpeeksi 

tai jaettu tieto kulkee jälkijunassa. Vastauksissa ei selvinnyt, onko yrityksellä 

jokin syy jakaa tietoa jälkikäteen.  

 

“ Esim. uusi esimies tulee niin hänet esitellään joskus viikkojen päästä.” 

 

Yrityksen perustiedoista halutaan enemmän tietoa. Vastaajat kaipasivat muun 

muassa tietoa tämän hetken taloudellisesta tilanteesta. Useasti henkilöstö kuulee 

johtajien sanovan, että huonosti menee, mutta taloudellisesta tilanteesta ei saada 

tarkempaa tietoa. Pari vastaajaa ihmetteli, miten koko ajan voi mennä huonosti, 

vaikka tilauskantaa ja työtä yrityksen jokaisella toimipaikka on, eikä 

lomautuksiiin tai irtisanomisiin ole ollut tarvetta. Ennemminkin yritykseen on 

koko ajan palkattu lisää henkilöstöä ja on valiteltu, että ammattiosaajien 

löytäminen on vaikeaa. Yrityksen olisi jaettava taloustiedot jo yhteistoimintalain 

puitteissa. Vastaajat kaipasivat myös lisää tietoa henkilöstömuutoksista, ei 

pelkästään uusista henkilöistä, vaan myös niistä jotka lähtevät pois, jotta 

vältyttäisiin ylimääräiseltä hämmennykseltä, kun tehtäviä hoitaakin eri henkilö.  

 

“Uusista ja pois lähtevistä työntekijöistä, avoimista työpaikoista,  

yrityksen taloudellisesta tilanteesta.” 
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Vastaajat kirjoittivat kaipaavansa tietoa yrityksen tulevaisuuden tavoitteista, 

visiosta siitä, mihin päin yrityksen toimintaa ollaan viemässä. Tuotantoon 

liittyvissä asioissa halutaan tietoa uusista kaupoista, asiakkaista ja 

tuotantomääristä. Tuotantolaitoksilla toivotaan tietoa tilauskannasta eli miten 

pitkälle tuotanto on myyty. Vastaajat kokivat epätietoisuutta tulevaisuudesta ja 

työtilanteesta, kun ei tiedetä onko työtä kuukaudeksi vai puoleksi vuodeksi 

eteenpäin.  

 

“Tilauskannasta ja miksi aikaa töitä on oikeasti.” 

“Mikä on yrityksen tulevaisuuden tavoite?” 

 

Mitä mieltä olet sisäisen viestinnän laadusta?  Mitkä ovat isoimmat puutteet 

sisäisessä viestinnässä? 

Tiedonkulun nähtiin olevan hyvin vaihtelevaa vastausten perusteella. Viestinnässä 

ei nähty olevan säännöllisyyttä tai vastuuhenkilöä. Tiedonkulkua pidettiin 

katkonaisena, eikä se tavoita kaikkia tasapuolisesti. Varsinkin työntekijät, joilla ei 

ole yrityksen sähköpostia käytössään, eivät saa yhteisiä tiedotteita. Paljon viestejä 

kulkee suullisesti, jolloin hyvin todennäköisesti syntyy tietoaukkoja. Yrityksessä 

joudutaan olemaan kuulopuheiden varassa ja huhuja kiertää henkilöstön 

keskuudessa. Huhuja ei korjata paikkaansa pitävillä tiedoilla niiden ilmaannuttua, 

vaan virallinen viesti kulkee jäljessä.      

 

“Tiedonkulku tehtaiden välillä on lähinnä kuulopuheiden varassa.” 

“Suusta suuhun tieto katkeaa usein.” 

“Usein huhupuheet ovat ainoat tiedot asioista.” 

 

Henkilöstön keskuudessa koetaan olevan hiljaista tietoa. Vastauksista näki, että 

kaikki tiedostavat hiljaisen, kokemusperäisen tiedon olemassaolon, mutta sitä ei 

joko osata tai haluta jakaa henkilöstön keskuudessa. Esille nousivat myös 

kommentit, että tietoa oletetaan olevan jaettuna. Eli tiedon oletetaan kulkevan 

henkilöltä toiselle, vaikka todellisuudessa näin ei ole, luotetaan vain epävirallisiin 

viestintäkanavien toimivuuteen ja henkilöstön haluun jakaa tietoa. Tietoa ei jaeta 
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palavereissa tai muissa virallisissa välineissä, millä varmistettaisiin, että asia on 

kerrottu henkilöstölle. 

 

“Paljon tietoa ihmisten päässä, jota ei jaeta eteenpäin.”  

“Oletetaan liikaa ihmisten tietotasosta ja tästä syystä tietoa ei jaeta.” 

 

Miten mielestäsi sisäistä viestintää voitaisiin tehostaa? Tuleeko mieleesi 

toimintatapoja, teknisiä välineitä, joita voitaisiin hyödyntää? 

Yhteisten palavereiden ja lyhyiden infotilaisuuksien pitäminen nähdään 

tarpeellisena tapana saada tietoa yritystä koskevista asioista. Palavereiden kautta 

koetaan tiedon kulkevan yrityksen sisällä ja toiveissa oli muistioiden laajempi 

jakelu. Yrityksessä on muistettava, ettei kaikilla työntekijöillä ole pääsyä 

yrityksen tietokoneille ja työsähköpostiin. 

 

“Jos jotain asiaa niin, yhteiset palaverit.” 

“Useammin palavereita, pikaisia infoa tilaisuuksia” 

 

Viestinnältä kaivataan avoimuutta ja enemmän jaettavaa tietoa. Muutamassa 

vastauksessa kaivattiin tietoa esimerkiksi yrityksen toiminnasta. Avoimuutta 

kaivattiin sekä yrityksen johdolta että esimieheltä. Lisäksi työntekijät kertoivat 

kaipaavansa muilta arvostusta omaa työtään kohtaan nykyistä enemmän. 

 

“Olemalla avoimempia, etenkin työnjohto. Ymmärtämällä se, että 

työntekijät ovat yhtä arvokkaita työnjohdon kanssa, koska ilman 

työntekijöitä työnjohtokin on turha.” 

 

Uutta teknologiaa pyydetään hyödyntämään yrityksen viestintää kehittäessä, 

mutta toivotaan myös nykyisten viestintäkanavien tehokkaampaa käyttöä. Esiin 

nousi esimerkiksi, että nykyinen kuukausiraportti avattaisiin myös sanallisesti, 

eikä sitä jaettaisi pelkästään numeroina ja taulukoina. Kuukausiraportille toivottiin 

isompaa jakelua, sillä tällä hetkellä se jaetaan vain osalle henkilöstöä, mutta 

työntekijöistä kukaan ei saa sitä tiedokseen. Se asettaa henkilöstön eriarvoiseen 



73 

asemaan. Uusiksi viestintäkanaviksi ehdotettiin esimerkiksi intranetiä, 

epäviralliseen viestintään jotakin sovellusta sekä ilmoitustaulua. 

 

“Kirjoitettu tiedote, eikä numerotaulukko kk-raporttia. Intranet.” 

“Jokin epävirallinen viestintä kanava, whatsapp tyylinen.” 

“Sähköinen ilmoitustaulu, johon voi lisätä tärkeät asiat jne.” 

“Muistio / sovellus, johon voisi kirjata asioita.” 

 

Koetko saavasi esimieheltäsi työtäsi koskevan tarpeellisen tiedon? Perustele 

vastaustasi. 

Pääasiassa koettiin, että esimieheltä saatiin kaikki tarpeellinen tieto, mutta 

muutama poikkeavakin vastaus oli joukossa. Henkilöstö koki, että esimieheltä 

pystyi kysymään, jos kaipasi johonkin lisätietoa.  

“Saan tarpeelliset tiedot. Jos jotain ei ymmärrä niin, voi kysyä.” 

“Kyllä. Kysyjälle vastataan.” 

“Kyllä. Olen aina pystynyt tekemään työni saaduilla tiedoilla.” 

 

Jotkut kokevat tiedon kaivamisen aikaa vieväksi ja turhauttavaksi.  Pääasiassa 

vastaajat kuitenkin tunsivat saavansa vastauksen, mutta asioita pitää osata itse 

kysellä, koska tieto ei kulje automaattisesti. Toivottiin enemmän sitä, että 

esimiehet jakaisivat tietoa luonnostaan, ilman, että asioista on aina kysyttävä. 

“Kaikki pitää itse yleensä kysyä.” 

“En koe saavani, työtäni koskevat tarpeelliset tiedot pitää usein kaivaa itse 

esille.” 

 

Miten työtyytyväisyyttäsi voitaisi parantaa? 

Eniten annettiin vastauksia kysymykseen, miten yrityksessä voitaisiin parantaa 

tyytyväisyyttä työhön. Suurimmassa osassa vastauksista yksi toiveista oli parempi 

palkka. Rahallista korvausta haluttiin paremmaksi yhtenäistämällä palkkio- ja 

palkkausjärjestelmät kaikkien kesken. Tällä hetkellä jokaisella tuotannon 

toimipaikalla on erilainen tapa laskea työntekijöiden urakkapalkka. Toiveena oli 

myös mahdollisuus vaikuttaa paremmin omaan tulotasoon, ja kaivattiin tietoa 
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siitä, mitkä asiat olivat vaikuttaneen milläkin palkkakaudella. Toimihenkilöt eivät 

kokeneet keskenään eriarvoisuutta, mutta palkkaa pidettiin yleisesti matalana. 

 

“Parempi palkkio onnistuneesta työstä.” 

“Maksamalla vähän parempaa palkkaa, monella iso vastuu ja osaaminen 

omaan työhön.”  

 

Työtehtävien suorittamiseen halutaan joustavuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa 

niihin. Erityisesti toivottiin joustavuutta ja mahdollisuutta vaikuttaa työaikoihin. 

Joustavuus lisää henkilön mahdollisuutta sovittaa työ- ja vapaa-aika toimivaksi 

kokonaisuudeksi omien tarpeiden mukaan. Esimiesten ja johdon koetaan vahtivan 

liikaa työn suorittamista. Henkilöstö kokee ammattitaidon arvostuksen puutetta ja 

motivaation laskua johtuen liiasta työn tekemisen seuraamisesta.  

 

“Lopettamalla turhan kyttääminen ja annetaisiin tehdä työt rauhassa. EI 

KYTÄTÄ TURHIA MINUUTTEJA! Pääasia et saadaan hommat hoidettua.” 

“Annettaisiin työntekijöiden tehdä työt rauhassa, eikä turhia kytättäis ja 

vahdittaisi.” 

“Lisäämällä kommunikointia, sekä suhteuttamalla työmäärää työpäivässä 

olevaan aikaan.” 

“Enemmän positiivista palautetta eikä ainaista valittamista työtehosta. Ihmiset 

ovat erilaisia, jotkut tekevät töitä 110% ja jotkut 70% ja se on ihan normaalia. 

Mielestäni tämä pitäisi myös tiedostaa ja ottaa huomioon eikä olettaa, että kaikki 

tekevät työnsä huonommin ja tehottomammin kuin pystyisivät. Kaikilla on myös 

huonoja päiviä ja silloin ei välttämättä pysty normaaliin työtehoonsa, mikä on 

myöskin normaalia ja tämäkin pitäisi tiedostaa. Me olemme ihmisiä, emme 

robotteja.” 

 

Työntekijöiltä nousi esiin myös työtehtäviin liittyviä parannustoiveita. Työntekijät 

haluaisivat parannusta tuotantotilojen siisteyteen. Viime vuosina tuotantotilojen 

siisteyteen on panostettu ja roskien lajittelumahdollisuuksia lisätty. Henkilöstössä 

nähtiin asiassa kuitenkin vielä parantamisen varaa. Epäsiisteyttä voi syntyä 

erilaisten työskentelytapojen vuoksi, ja osa henkilökunnasta pitää työpisteensä 
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automaattisesti siistimpänä kuin toiset. Kaikki eivät välitä vaikka roskiin kuuluvaa 

tavaraa olisi ympärillä tai työkalut epäjärjestyksessä poissa omilta paikoiltaan.  

 

“Tuotantotilojen siivous voisi olla tehokkaampaa.” 

“Puhtaampi työilma.” 

 

Yritykseltä kaivataan panostamista työsuoritteiden ergonomian parantamiseen 

sekä raskaiden ja kuormittavien tehtävien läpikäymistä ja tekijän 

parannusehdotusten kuuntelemista. 

 

“Työn rasittavuutta pienemmäksi.”  

 

Toimipaikoilla ja osastoilla nähtiin yhteishengen olevan huono. Negatiivisia 

asioita ei noussut esiin niinkään työkavereista, vaan kirjoitetut toiveet 

työtyytyväisyyden parantamisesta koskivat esimiehiä tai yrityksen johtoa. 

Koettiin, ettei myönteistä palautetta saada tai “kannustaminen” puuttui. 

Epätietoisuutta aiheutti myös se, ettei henkilöstö tiedä, keneltä työtehtäviä otetaan 

vastaan. Työn mielekkyyttä laskee, kun määräyksiä tulee usealta suunnalta. 

Yhteishengen parantamiseksi toivottiin muun muassa, että kaikkia henkilöitä 

kohdeltaisiin tasa-arvoisesti ja jokaisen työpanosta arvostettaisiin. 

 

“Selkeyttämällä organisaatiojärjestystä, kuka kenenkin esimies on ja esimiehet 

eivät ylittäisi omia valtuuksiaan osoittamalla työtehtäviä ohi toisen esimiehen.” 

“Työnjohto lopettaisi työpaikalla kiusaamisen ja olisi tasapuolinen 

työntekijöitä kohtaan!” 

“Olemalla avoimempia, ymmärtämällä työntekijöiden arvo ja näyttämällä 

se.” 

“Palautetta olisi mukava kuulla enemmänkin.” 

 

Yhteishengen parantamiseksi kaivattiin myös yhteistä tekemistä, jolloin 

työkaveriin pystyisi tutustumaan. Tutustuminen ja yhteinen tekeminen voisi 

tapahtua vastausten perusteella vapaa-ajalla. Toivomuksena oli, että työnantaja 
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tukisi erilaisia tapahtumia ja harrastuksia. Vastauksissa kaivattiin paljon erilaisia 

mahdollisuuksia juuri liikunnan harrastamiseen.  

 

“Liikuntasetelit, joustavuutta työaikoihin, etätyömahdollisuus. yhteisiä 

tapahtumia, esimerkiksi tietyn väliajoin yhteistä liikkumista eri harrastusten 

parissa.” 

“Urheiluun kannustaminen.”  

 

Millainen mielikuva sinulla on X:stä yrityksenä, kuvaile muutamalla sanalla 

yritystä? 

Yritystä pidetään isona ja vakavaraisena, oman alansa osaajana. Yritys pystyy 

muuntautumaan ja kehittymään muuttuvan ympäristön mukana. Hyvänä asiana 

pidetään yrityksen pientä ja lähellä olevaa johtoporrasta.  Henkilöstöä pidetään 

alansa ammattilaisina ja työtä tehdään tehokkaasti. Useissa vastauksissa kehuttiin 

yrityksen myynnin osaamista ja projektihenkilöiden ammattitaitoa. Yrityksen 

tuotteita pidetään laadukkaina ja yritystä luotettavana toimittajana.  

“Työnantajana luotettava ja vakavarainen yritys.” 

“Osaavaa henkilökuntaa, sitä pitäisi arvostaa.”  

“Yrityksenä minusta luotettava ja laadukkaita tuotteita valmistava.” 

“Strategia ja yrityksen ylin johto ja myynti ovat suomen parhaita, huippu hyvää 

osaamista, on suomen parhain, tehokkain ja kannattavin tämän alan yritys,  

ei ole liikaa kallista ja päättävää johtoporrasta.” 

 

Yritystä ei pidetä kovin tunnettuna. Vastaajat ovat huomanneet, etteivät 

ulkopuoliset, varsinkaan he joille ala on tuntemattomampi, tiedä yrityksestä 

mitään. Yritys ei osallistu messuille tai muihin alan tapahtumiin, joka voi osaltaan 

vaikuttaa tunnettuuteen.  Muutenkaan ei nähdä, että markkinointiin 

panostettaisiin. Vastaajat kaipasivat näkyvämpää esilläoloa ja tunnettuutta. 

Ihmisten tietoisuus voisi tuoda lisää asiakkaita.  

 

“Ei ole kovin tunnettu. Ulkopuoliset eivät osaa kertoa oikeastaan mitään 

yrityksestä.” 
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“Ollaan vielä kuitenkin aika tuntematon, pitäisi olla rohkeammin mukana alan 

tapahtumissa ja markkinointi voisi olla muutenkin näkyvämpää.” 

 

Negatiivisena asiana esille nousi, että yrityksen johdon ei koettu arvostavan 

työntekijöitä ja heidän panostaan yritykseen. Nähtiin, ettei johdolla ole halua 

parantaa työssä viihtyvyyttä, joka voisi kuitenkin motivoida henkilöstöä 

työntekoon. Vastaajat kokevat työtehtävät pakolliseksi ja tarkkaan valvotuksi 

suorittamiseksi, osa kokee työn mielekkyyden puuttuvan. 

 

“Työntekijän turvallisuudella ja viihtyvyydellä ei ole mitään väliä.” 

“Raha ja tulos tärkeämpi kuin työntekijän terveys.” 

“Tuotteet paremmassa arvostuksessa kun työntekijät.” 

“Palautetta ei pysty antamaan, vedetään herne nenään.” 

 

Työilmapiirin koettiin olevan painostava ja negatiivinen. Henkilöstössä koettiin 

ilmapiirin aiheuttavan vaikeuksia uusien työntekijöiden palkkaamisessa. 

Tuotantolaitokset sijaitsevat pienillä paikkakunnilla ja negatiivisen 

työnantajamaineen koetaan leviävän nopeasti.    

“Negatiivista asennetta kaikilla.” 

“Surkee työilmapiiri.” 

“‘Perus’ alansa firma. Työilmapiirissä huomattavasti parantamista.” 

“Huono maine työmarkkinoilla. Ei saa hyviä työntekijöitä suomesta.” 
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7 TULOSTEN ANALYSOINTIA JA KEHITTÄMISEHDOTUKSET 

 

Henkilöstö nosti esille viestinnän puutteellisuuden haastatteluissa. Sama asia oli 

havaittavissa kyselylomaketutkimuksen tuloksissa, jossa vastauksien keräämisessä 

rajattiin ylintä johtoa pois. Esiin nousivat myös ajatukset siitä, mistä ja miten 

asioista viestitään tällä hetkellä, ja millainen viestinnän toivotaan olevan 

yrityksessä. Nostan tässä luvussa esille haastatteluissa ja kyselyssä esiin tulleita 

asioita. Kuuntelemalla henkilöstön toiveita ja kehittämällä toimintatapoja voidaan 

parantaa luottamusta ja yhteishenkeä organisaatioissa. Käyn läpi henkilöstön 

ehdotuksia viestinnän välineiden uusimisesta ja ehdotan välineitä, joilla mielestäni 

saadaan tehostettua toimintaa. Osa parannuksista on helppo toteuttaa. Osa tulee 

vaatimaan jokaiselta toimintatapojen muutosta ja osallistumista muutoksen 

läpiviemiseen. Muutamat muutokset tulisivat vaatimaan rahallista panostusta, 

kuten uusien viestintävälineiden hankintaa. 

 

7.1 Viestinnän kehittäminen 

 

Lähtötilanne on tutkimuksen aikana tulleiden tietojen perusteella sellainen, että 

yrityksessä on lähdettävä tietoisesti ja suunnitelmallisesti parantamaan sisäistä 

viestintää. Henkilöstö toivoo, että tiedonkulku toimii jatkossa aukottomasti ja 

kaikki tarpeellinen tieto jaetaan yrityksessä automaattisesti. Muutos alkaa 

tavoitteiden asettamisesta, jotta kaikille on selvää, mitä ollaan tavoittelemassa. 

Tavoitteet tiedotetaan koko henkilöstölle, jolloin kaikilla on yhteinen päämäärä 

(Ranta 2005, 13). Muutos ei tapahdu itsestään, on suunniteltava, millaisia henkilö- 

ja teknisiä resursseja viestintään tullaan käyttämään, millaisia käytännön 

järjestelyjä tarvitaan. Lisäksi on mietittävä, mitkä ovat ne asiat, joista tullaan 

viestimään ja kuka tulee hoitamaan viestimisen kenellekin. Suunnitteluvaiheessa 

on huomioitava yrityksen strategiset tavoitteet. (Kortetjärvi-Nurmi 2009, 9.) 

Johdon on tiedostettava, ettei ilman toimivaa ja säännöllistä viestintää voi johtaa 

yhtenäistä yritystä. Johdon on ymmärrettävä toimivan viestinnän tärkeys. Johdon 
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on nähtävä vajavainen viestintä heikkoutena ja huonona johtamismallina, jotta 

voidaan saada parannuksia nopeasti aikaan. 

 

Viestinnän kehittämisen suunnittelussa mietitään, paljonko viestinnän laadun 

parantamiseen ja ylläpitoon ollaan valmiita käyttämään rahaa kertahankintana ja 

paljonko vuositasolla. On kartoitettava tarvittavat henkilöresurssit ja tutkittava, 

pärjätäänkö nykyisellä henkilöstöllä vai onko yritykseen palkattava henkilö 

vastaamaan viestinnästä tulevaisuudessa. Tulevat viestintätapojen muutokset on 

vietävä toimintaohjeisiin ja johtamisjärjestelmään, jolloin ne tulevat 

dokumentoitua yrityksen virallisiksi toimintatavoiksi. 

 

7.1.1 Viestinnän määrä ja laatu 

 

Henkilöstöltä saatujen tietojen perusteella viestinnän laadun ja määrän vaihtelu on 

ollut suurta tutkittavassa yrityksessä. Osittain vaihtelu selittyy vastuuhenkilöiden 

vaihtumisella: uusi henkilö ei ole toiminut samalla lailla kuin aikaisempi. 

Henkilömuutokset selittävät osittain toimintatapojen vaihtuvuuden. Viestintää 

yrityksessä tapahtuu muodossa tai toisessa, mutta suurin osa viestinnästä on 

laadultaan enemmän epävirallista kuin virallisia tiedotuksia. Valtaosa viestinnästä 

tapahtuu suullisesti esimiehen ja työntekijän välillä tai työkavereiden kesken.  

Johdon koetaan viestivän vähän, eikä tietoa tule suoraan toimitusjohtajalta.   

 

Yrityksessä liikkuu paljon huhuja, joiden alkuperästä tai todenmukaisuudesta ei 

ole varmuutta. Kaikki huhut eivät kantaudu yrityksen johdolle asti, joten niitä on 

vaikea korvata oikealla tiedolla. Henkilöstön mukaan joskus on tilanteita, joissa 

huhujen kautta osa saatu tietoa kauan ennen kuin asiasta saadaan virallisempaa 

vahvistusta. Vastauksissa nousivat esille myös tilanteet, joissa toimitaan pelkän 

huhupuheen varassa, koska korvaavaa tietoa tai huhun kumoajaa ei ole saatu. 

Toimipaikoille tulee tietoa myös talon ulkopuolelta, sillä alihankkijat tietävät 

välillä tietoja, joita ei ole tiedotettu henkilöstölle. Nykyaikana uutisarvon ylittävät 

uutiset julkaistaan reaaliaikaisesti internetissä, eikä kaikkiin julkaistaviin uutisiin 

yrityksissä ei pystytä vaikuttamaan. Liikkuvan tiedon määrä on valtava, siksi 



80 

yrityksen johdon on vaikea hallita sitä. Hallintaa vaikeuttaa se, että yritykseltä 

puuttuu johdonmukainen sisäisen viestinnän tapa.  

 

Yrityksessä liikkuvat viestit ovat pääasiassa laadukkaita. Välillä on tilanteita, 

joissa henkilöstön mukaan on vaikea tietää viestien alkuperää ja 

totuudenmukaisuutta. Kun viestitään suoraan asianomaisille, viestintä on 

laadukkaampaa ja paikkansapitävää. Jokaisella johtajalla, esimiehellä, 

toimipaikalla ja osastolla on omat tapansa viestiä asioista. Tämä tuo kirjavuutta 

niin sisältöön kuin myös laatuun. Vain sellaiset asiat, jotka johto on suoraan 

pyytänyt viestimään tiettynä ajankohtana ja tietyn sisältöisenä, tulevat koko 

henkilöstölle yhtenäisenä.  Viestinnän määrää yrityksessä on vaikea arvioida, 

koska sen vaihtelu on suurta. 

 

7.1.2 Viestinnän heikkoudet, vahvuudet, uhat ja mahdollisuudet 

 

Tarkastellessa tutkittavan yrityksen viestintäympäristöä ja toimintatapoja, löytyy 

paljon kehitettävää. Henkilöstössä tiedostetaan puutteellinen tiedonkulku. 

Olemassa olevassa viestinnässä on kuitenkin myös asioita, joita voidaan pitää 

yrityksen vahvuuksina. Yrityksen sisäisen viestinnän vahvuutena on 

organisaatiorakenne, jossa johto ja esimiehet työskentelevät tiiviisti yhdessä. He 

työskentelevät tiiviisti myös muun henkilöstön kanssa. Yrityksessä ei ole raskasta 

johtoporrasrakennetta, jossa viestit voisivat hukkua matkalle. Viestintää voi 

tapahtua suoraan, ilman välikäsiä. Henkilöstön kokemat viestikatkokset eivät 

johdu organisaation rakenteesta, vaan enemmänkin viestintätavoista ja -kanavista, 

joita käytetään. Haastatteluiden perusteella viestintäkatkokset johtuvat joskus 

myös asenteista. 

 

Henkilöstö on ammattitaitoista, vuosia alalla ollutta. Muutama työntekijä on ollut 

yrityksessä sen alusta asti eli lähemmäs kolmekymmentä vuotta. Tietoa löytyy 

yrityksestä paljon. Henkilökunnalle on kertynyt tietoa sekä tekemisen kautta että 

vuosien varrella muun oppimisen kautta. Yrityksen organisaatiorakenteen vuoksi 

kyetään nopeisiinkin päätöksiin. Voidaan esimerkiksi hankkia uusia välineitä ja 
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järjestelmiä nopeastikin, jos niistä saatava hyöty nähdään tarpeelliseksi.  

Epäviralliset viestikanavat ovat vahvuus, vaikkakin muutamia puutteita siitä 

löytyykin. Välillä esimerkiksi viestin todenmukaisuutta on vaikea todistaa ja 

viestin pääsanoma on voinut matkan varrella muuttua. Epävirallinen viestiminen 

on vapaamuotoisempaa ja tieto kulkee hyvin henkilöstön keskuudessa. Yrityksen 

johdon on vaikea hallita epävirallisia kanavia ja seurata niissä liikkuvaa tietoa. 

Epävirallisten kanavien huonona puolena on myös, että osa henkilökunnasta voi 

jäädä tietopimentoon. Ilman epävirallisia kanavia tieto ei kulkisi henkilöstön 

keskuudessa yhtä tehokkaasti.  

 

Selkeä heikkous viestinnässä on yhteishengen puuttuminen. Henkilöstön 

keskuudesta puuttuu yhteishenki eikä yrityksessä “puhalleta yhteen hiileen”. 

Uudet ja poistuvat henkilöt vaikeuttavat yhteishengen syntymistä, sillä 

työpaikkoihin ei tänä päivänä sitouduta enää niin tiiviisti kuin ennen. Kiire saa 

ajattelemaan vain omaa työtä, eikä työtoverin auttamiseen ja tiedon jakamiseen 

löydy yksinkertaisesti aikaa. Yhteinen tekeminen vapaa-ajalla tai työnantajan 

järjestämät tapahtumat ovat melkein kokonaan yrityksessä loppuneet. Koko 

henkilöstöä koskevat yhteiset virkistyspäivät eivät ole enää jokavuotinen 

tapahtuma. Henkilöstön itsensä järjestämät virkistystapahtumat sitovat ja 

tiivistävät vain tiettyä porukkaa ja lisäävät samalla eriarvoisuutta. Toimipaikoilla, 

joissa työskentelee paljon henkilökuntaan, saattavat osastojen omat tapahtumat 

heikentää yhteishenkeä ja lisätä kateellisuutta.  

 

Maantieteellisesti välimatkat toimipaikkojen välillä ovat pitkät ja huonontavat 

siksi epävirallisten viestien kulkua. Viralliset viestit kulkevat esimerkiksi 

sähköpostilla ja puhelimella toimipaikalta toiselle. Eri toimipaikkojen välillä on 

yrityksen sisällä eroja viestinnän laadussa ja määrässä. Yhdellä toimipaikalla voi 

olla hyvinkin aktiivisia esimiehiä tai tuotantolaitospäällikkö, joka huolehtii 

tiedonkulusta ja tiedottamisesta. Pidetään säännöllisiä palavereita ja huolehditaan 

jälkikäteen, että uudet ja sovitut asiat tavoittavat kaikki. Kaikilla toimipaikoilla 

sisäisessä viestinnässä on kehitettävää, mutta eroja on selkeästi havaittavissa.   
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Omat haasteensa tuovat tuotantolaitosten olosuhteet. Kun tuotantolaitokseen 

tuodaan tekniikkaa, on vertailtava laitteiden ominaisuuksia ja sitä, miten ne 

kestävät olosuhteet. Tähän asti on käytetty paperisia tulosteita, joita on kiinnitetty 

ilmoitustauluille. Ilmoitustaulujen sijoittelussa on otettava huomioon toimivuus ja 

käytännöllisyys. Tuotantolaitoksilla on huomioitava myös se, etteivät kaikki 

työntekijät puhu ja ymmärrä suomea. Viestinnässä on huolehdittava, että tekstit 

käännetään niin, että kaikki ymmärtävät sisällön. Varsinkin turvallisuutta 

koskevat asiat on ensisijaisen tärkeää kääntää. 

 

Heikkoutena viestinnässä on vuokra- ja keikkatyöläisten käyttäminen. He eivät 

ole sitoutuneita tai tuo pysyvyyttä yritykseen. Toimipaikoilla, joissa on useita 

vuokratyöläisiä, on muistettava huolehtia, ettei tietoaukkoja ja -katkoksia pääse 

syntymään. Työtehtäviä koskevien viestien on kuljettava myös vuokramiehille ja 

perehdyttäminen työturvallisuusasioihin on tapahduttava niin, ettei vaaratilanteita 

pääse syntymään.  

 

Yrityksessä mahdollisuuksia hyödyntämällä voidaan kehittää viestintää ja saadaan 

vähennettyä viestien kulun toimimattomuudesta aiheutuvia virheitä. Kun viestintä 

saadaan toimimaan, viestit kulkeutuvat oikea-aikaisesti oikeaan paikkaan. Tällöin 

häviävät huhupuheet henkilöstön keskuudessa tai pystytään reagoimaan huhuihin 

nopeasti ja korvaamaan huhut oikeilla, paikkaansa pitävillä tiedoilla. Tiedonkulku 

ja huhujen väheneminen tehostaa työskentelyä. Työaikaa ei kulu tiedon etsimiseen 

eikä huhujen miettimiseen ja töitä pystytään tekemään ilman katkoksia.  

Toimipaikat saadaan viestinnällä tasa-arvoiseen asemaan ja myös toimipaikkojen 

sisällä huolehditaan, ettei tietokatkoksia pääse syntymään osastojen välillä.  

 

Tutkittavan yrityksen vahvuus on vankan ammattitaidon omaava henkilöstö.  

Yrityksessä pitää arvostaa henkilöstöllä olevaa valtavaa tietomäärä ja hyödyntää 

sen olemassaoloa. Tällä hetkellä yrityksessä ei hyödynnetä piilevää osaamista ja 

tietoa niin paljon kuin se olisi mahdollista. Yrityksen vahvuutta kasvattaa hiljaisen 

tiedon ja kädentaitojen siirtäminen eteen päin. Yrityksen sisällä olevan hiljaisen 

tiedon dokumentointi tuottaa haasteita, mutta se on tehtävä, ettei tietoa katoa 

henkilöstön poistumisen mukana. Viestinnän kehittämisellä ja avoimemmalla 
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viestinnällä saadaan myös sitoutuneempi henkilöstö, jolloin vaihtuvuus 

henkilöstön keskuudessa vähenee.   

 

Tekniikka kehittyy nopeammin kuin pystymme sitä hyödyntämään. Uutta 

tekniikkaa otetaan käyttöön tai kehitetään hitaalla tahdilla yrityksissä. Tiedon 

kulkuun ja sisäisen viestinnän tehostamiseen löytyy markkinoilta valmiita 

tarjoajia. Tarvittaessa pystyttäisiin myös räätälöimään tarpeita vastaava palvelu. 

Tehokkaalla viestimisellä saadaan parannettua työtehokkuutta. Henkilökunta 

sitoutuu, kun viihtyvyys työssä paranee tiedonkulun kautta. Henkilöstön 

vastauksista nousi esiin, että avoimuus, rehellisyys ja vuorovaikutteinen viestintä 

parantavat tyytyväisyyttä.  

 

Tutkimuksen aikana kävin läpi mahdollisia uhkia, jotka voivat vaikuttaa 

viestinnän kehittämiseen. Päällimmäisenä uhkana nousi esiin se, ettei johto tai 

henkilökunta sitoudu viestinnän kehittämiseen, vaikka halua muutokselle 

löytyisikin. Tapojen muuttamiseen voidaan suhtautua välinpitämättömästi. 

Varsinkin johdon suhtautuminen muutoksen tarpeellisuuteen vaikuttaa koko 

muuhun henkilöstöön. Muutosvastarintaa esiintyy herkemmin, jos johdon ei 

nähdä osallistuvan muutokseen. Muutosvastarintaa aiheuttaa myös se, että 

nykyisiin tapoihin on totuttu, eikä muutosta toimintatapoihin haluta.  

 

Yrityksessä, jossa on paljon eläkeikää lähestyvää henkilöstöä, on uhkana, että 

heillä oleva kokemusperäinen tieto katoaa yrityksestä eläköitymisen myötä. 

Tuotantolaitoksissa työ on fyysisesti rankkaa ja työolosuhteet eivät ole 

samanlaiset kuin toimistoissa. Vaarana on, ettei nuoria kiinnosta raskas työ ja he 

eivät itse arvosta työtä. Tällöin on vaikea saada uusia työntekijöitä ja pysyvyyttä 

yritykseen. Työntekijöiden saatavuutta uhkaa myös yrityksen maine: se, ettei 

yritystä pidetä haluttuna työnantaja.  

 

Olen kerännyt SWOT-analyysiin aineistosta havaitut asiat. SWOT:ssa näkyvät 

yllä mainitut asiat tiivistettynä.  
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Taulukko 4. Sisäisen viestinnän nykytilan SWOT-analyysi. 

 

7.1.3 Muutosten onnistunut läpivienti 

 

Yrityksen nykytilan muuttaminen vaatii muutosta toimintatavoissa ja uusien 

tekniikoiden käyttöönottoa. Muutosjohtaminen pitää muistaa suunnata 

henkilöiden johtamiseen sen sijaan, että se suunnattaisiin muutettavien asioiden 

johtamiseen (Kotter 1995). Yrityksessä on henkilöstöä eri asemissa, heillä on 

erilaiset taustat ja osaamistaso. Osa henkilöistä oppii uutta nopeammin kuin toiset, 

ja osa henkilöstöstä ei halua muutosta nykyiseen. Käyn lyhyesti läpi esimerkein 

aiemmin esille tuomani Kotterin 8 askeleen muutosmallin, jonka avulla muutokset 

viedään onnistuneesti läpi. 

 

1.Ymmärretään muutoksen välttämättömyys 

Ensimmäisenä tehtävänä on tiedottaa koko henkilöstölle, mitä ollaan 

muuttamassa.  Henkilöstölle on kerrottava, että yhteisillä toimintatapamuutoksilla, 

selkeämmillä ohjeistuksilla ja uusilla viestintäkanavilla on tarkoitus parantaa 

sisäisen viestinnän tilaa. Kerrotaan, mitä tullaan muuttamaan ja mitkä ovat ne 

uudet työkalut, jotka otetaan käyttöön. Tiedotetaan myös, että muutoksella 
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tavoitellaan työtyytyväisyyden ja muiden henkilöstön toivomien asioiden 

paranemista. Yrityksen johdon on hyvä itse tiedostaa ja tiedottaa, että muutokset 

eivät ole selkeästi yksittäisiä tapahtumia, vaan muutosta niin toimintaympäristössä 

kuin yleisesti kehityksessä tapahtuu jatkuvasti. 

 

2. Perustetaan ryhmä, joka ohjaa muutosprosessia 

Viestinnän kehittämiseen nimetään vastuuhenkilö tai -henkilöt, jotka vievät 

muutosprosessia eteen päin. Näin koko henkilöstö tietää, kenen puoleen voidaan 

kääntyä, jos viestinnän kehittämisestä tulee kysyttävää. Myös henkilöt itse tietävät 

tehtävänkuvansa, vastuualueensa ja asetetut tavoitteet. Muutoksia viedään 

järjestelmällisemmin eteen päin, kun tehtävä on selkeästi osoitettu. 

Muutosprosessin vetäjä kerää ympärilleen ryhmän, joka auttaa häntä muutoksen 

tekemisessä. Ryhmään kannattaa ottaa monipuolisesti mukaan erilaisia 

henkilöstön edustajia ja hyödyntää heidän ammatillista osaamista sekä 

näkemyksiä asiasta. Ryhmän jäsenet auttavat myös tiedon välittämisessä muun 

henkilöstön suuntaan. 

 

3. Laaditaan selkeä visio ja strategia 

Tehdään suunnitelma siitä, mitä tavoitellaan muutoksella ja miten se saavutetaan. 

Mietitään aikataulu ja tarvittavat resurssit. Muutosta ei paisutella, eikä siitä tehdä 

“liian isoa asiaa”, jottei muutos ala tuntua henkilöstön keskuudessa pelottavalta 

asialta. Tiedotetaan rehellisesti tavoitteista, joita halutaan saavuttaa viestintää 

kehittämällä. Tavoiteltava asia voi esimerkiksi olla, että henkilöstö on 

sitoutuneempaa ja tyytyväisempää työhönsä. Yrityksessä muutos voidaan linkittää 

yrityksen visioon, jolloin henkilöstölle näytetään konkreettisia muutoksia, joita 

ollaan vision toteuttamiseksi tekemässä. Voidaan korostaa visiosta selkeästi esiin 

ja henkilöstön tietoisuuteen esimerkiksi: “Ollaan innostava ja vetovoimainen 

yritysryhmä. Ollaan haluttu ja turvallinen työpaikka ja yhteistyökumppani.”  

 

4. Viestitään muutoksesta 

Pidetään koko henkilöstö koko ajan tietoisena prosessin etenemisestä. Tärkeää on 

viestiä säännöllisesti, jottei huhuja pääse syntymään. Viestitään muutoksesta sen 

alusta loppuun asti. Suositaan vuorovaikutteista tapaa viestiä asioista, jolloin 
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pystytään antamaan heti vastaus askarruttaviin kysymyksiin. Tehdään viestin 

saamisesta vaivatonta ja esitellään prosessin aikana, millaisia parannusmalleja 

viestintään on tulossa. Tavoitellaan henkilöstön luottamusta muutosta eli uutta 

kohtaan. 

 

5. Otetaan henkilöstö mukaan ja jaetaan vastuita sekä tehtäviä 

Henkilöstöä saadaan sitoutettua muutokseen paremmin, jos heitä otetaan 

prosessiin mukaan. Muutosvastarinta pienenee, kun nähdään, mitä ollaan 

tekemässä ja ymmärretään paremmin muutoksen tarpeellisuus. Jokaiselta 

toimipaikalta tai tiimistä kannattaa kysyä toiveita, esimerkiksi näyttöjen ja 

ilmoitustaulujen sijoittelun suhteen. Henkilöstö saadaan innostumaan 

muutoksesta, kun he pääsevät mukaan suunnittelemaan uusia asioista. Vastuuta 

jakamalla saadaan näytettyä, kuinka osaamista arvostetaan ja luotetaan henkilön 

kykyyn suoriutua tehtävästä. 

  

6. Luodaan lyhyen aikavälin onnistumisia 

Jos muutosprosessi on pitkäkestoinen, kannattaa luoda välietappeja ja lyhyen 

välin realistisia välitavoitteita. Samalla saadaan kannustettua henkilöstöä ja 

annettua positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä. Tutkittavassa yrityksessä 

viestinnän kehittäminen kannattaa aloittaa tuottavaa työtä tekevien henkilöiden 

viestinnän parantamisesta ja varmistaa, että heille kulkee kaikki työssä tarvittava 

tieto. Kehittäminen aloitetaan liiketoiminnan kannalta tärkeimmästä ja 

kriittisimmistä paikasta eli tuotantolaitoksien sisällä kulkevasta tiedosta. 

Yrityksen johto voi tässä näyttää, miten tärkeitä työntekijät ovat, kun 

kehittäminen aloitetaan hierarkiassa alhaalta ylöspäin. Muutoksesta ei saa tulla 

vain pitkä saavuttamaton prosessi, jota ei koskaan tavoiteta. Tämän vuoksi 

viestinnän kehittämisalueet jaetaan osiin. 

 

7. Vakiinnutetaan muutokset toimintatavoiksi 

Kun tavoitellut muutokset on saavutettu ja uusia työkaluja on otettu käyttöön, 

huolehditaan myös siitä, että niitä käytetään. On tärkeää, että kaikki toimivat 

sovitulla tavalla ja uusia viestintätyökaluja oikeasti käytetään. On helppoa palata 

vanhaan ja totuttuun tapaan, jos henkilöstö kokee, ettei uusi tapa ole toimiva tai 
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ettei kukaan muukaan ole ottanut käyttöön muutoksia. On hyvä poistaa ne vanhat 

järjestelmät ja muut työkalut, joita ei enää haluta käytettävän. Johtoryhmän on 

huolehdittava viestimisestä yhteisesti sovitulla tavalla ja uusia kanavia 

käyttämällä. Esimiehet kannattaa perehdyttää hyvin uusiin järjestelmiin, jotta he 

voivat neuvoa tarvittaessa. Esimiehille on myös hyvä korostaa, miten tärkeässä 

asemassa he ovat muutoksen läpiviennin ja uuden toimintamallin esimerkkinä 

toimimisessa.  

 

8. Toimintatavat juurrutetaan yrityksen kulttuuriin    

Kun koetaan, että sisäinen viestintä on kehittynyt ja muutosta ollaan saatu aikaan, 

on hyvä yhdessä kerrata, mistä tilanteesta lähdettiin ja mitä ollaan tehty ja saatu 

aikaan. Tällä tavalla muutos juurrutetaan syvemmälle yrityksen kulttuurin, kun 

nähdään se parannus, joka saatiin muutoksella aikaan.  

 

7.2 Konkreettisia ideoita case-yritykselle 

 

Olen koonnut yhteen muutamia kehitysideoita, joita yrityksessä voitaisiin viedä 

eteenpäin. 

 

Sähköinen viestintäjärjestelmä 

- Tuotantotiloihin ja kahvihuoneisiin infonäytöt, joissa tiimejä, toimipaikkaa 

koskevia tietoja ja yrityksen yleisiä asioita jaetaan. Sähköisen järjestelmän 

hallinta muutamalle henkilölle. 

- Näyttöpäätteellä työskenteleville tiedonkulkua varten pelkistetty intranet. 

Intranet näkymässä samoja asioita kuin taukotilojen televisioissa, joissa 

näkyvät yrityksen yleiset asiat. Tällä tavalla saadaan keskitettyä jaettava 

tieto, eivätkä tiedotteet pääse hukkumaan sähköpostiin. Tuotantotilojen 

infonäyttöjen sisällönhallintaohjelma kannattaa ottaa intranetin kanssa 

samalta tarjoajalta, jolloin molempien sisällönhallinta tapahtuu yhden 

ohjelman kautta. 

- Sähköiset muistiinpanot mahdollisiksi, jotta mieleen tulevat asiat voidaan 

tallentaa ylös saman tien joko kirjoittamalla tai nauhoittamalla. Nopeuttaa 
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liikkuvan henkilöstön, kuten myyjien tai projektipäälliköiden, toimintaa ja 

asiat eivät pääse unohtumaan. Samalla voisi jakaa tämän epävirallisen 

viestintäkanavan ryhmiin ja perustaa projekteille ja tuotannolle omia 

ryhmiä. Esimerkiksi projektipäälliköt voisivat jakaa tietoa tuotantoon. 

Ilmaisia sovelluksia on tarjolla, joten tähän ei edes tarvita rahallista 

panostusta. 

 

Palaverit 

- Palaverikäytännöt säännölliseksi. Kalenteriin merkinnät ja kutsut 

osallistujille. Tällöin jokainen tietää palavereiden ajankohdan ja palaverit 

eivät jää pitämättä. Säännöllisten palavereiden osalta koko vuoden 

palaverit voidaan merkata kalenteriin valmiiksi. Eniten kaivatut, mutta nyt 

epäsäännöllisesti pidetyt tuotantolaitosten infotilaisuudet kannattaa 

ehdottomasti pitää kuukausittain. Henkilöstö koki saavansa tilaisuuksissa 

tarpeellista tietoa. 

- Palavereiden aikataulusta on pidettävä kiinni ja palaverit päätettävä 

sovittuun aikaan. Vetäjän on huolehdittava, ettei keskitytä liiaksi 

muutaman asiaan, vaan edetään koko ajan. Kahdenkeskiset keskustelut 

voidaan pitää palavereiden ulkopuolella.  

- Palavereiden vetäjää on hyvä välillä vaihtaa, jos se on mahdollista. Tällä 

tavalla jokainen pääsee vuorollaan ääneen ja uusia hyviä 

palaverikäytäntöjä saattaa löytyä.  

- Muistiot jakoon aina heti palavereiden jälkeen. Tuotannon palavereiden 

muistiot tulostettava työntekijöiden nähtäväksi, koska heillä ei ole 

mahdollisuutta päästä lukemaan sähköisiä dokumentteja. 

 

Puuttuvan tiedon välittäminen 

- Listataan kaikki tietotarpeet ja hankitaan puuttuva tieto. Kenenkään 

työnteko ei jää kiinni tiedon puutteesta.  

- Tietojen ylläpito yhdessä yhteisessä järjestelmässä tai kansiossa. Tällä 

hetkellä hajallaan oleva tieto on kerättävä yhteen paikkaa ja huolehdittava, 

että kaikki tietävät mistä se löytyy.  
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- Vanhat dokumentit päivitettävä ja tietoa ylläpidettävä ajan tasalla 

tulevaisuudessa. 

- Ilmoitustaulut ja tussitaulut tuotantoon. Niillä voidaan välittää tärkeää 

tietoa esimerkiksi seuraavalle vuorolle tai merkitä näkyviin tilauksien 

poikkeavuudet. 

 

Henkilöstön hyvinvointi 

- Joustava työaika, liukumamahdollisuuden lisääminen. Ihmiset ovat 

erilaisia. Yksi tykkää tulla aikaisemmin töihin, toinen haluaa tulla 

myöhemmin. Omaan työaikaan vaikuttaminen helpottaa arjen ja vapaa-

ajan tarpeiden sovittamista. 

- Yhteisiä tapahtumia ja vapaa-ajan viettoa. Henkilöstö tutustuu paremmin 

toisiinsa ja oppii tuntemaan toisensa vapaa-ajalla. Ihmiset ovat rennompia 

ja keskustelun aiheet eivät ole pelkästään työtehtävissä, myös työpaikalla 

asema unohtuu. 

- Liikunta- tai kulttuuriseteleiden avulla työnantaja kannustaa henkilöstöä 

liikkumaan ja hyötyy siitä, että henkilöstö huolehtii itsestään. Tällä 

hetkellä työnantaja tukee liikuntaharrastuksia eri tavalla eri toimipaikoilla, 

joka asettaa henkilöstön eriarvoiseen asemaan.   

- Kannustimia (rahallinen palkkio) esimerkiksi silloin, jos henkilöllä ei ole 

yhtään sairaslomapäivää vuoden aikana. Kannustetaan osallistumaan 

liikuntatapahtumiin, tekemään aloitteita turvallisuuden, työtapojen ja 

työmenetelmien parantamiseen. 

 

Tein yritykselle malliesimerkkitaulukon (liite 6), johon olen asettanut ehdotuksia 

jatkotoimenpiteistä. Taulukossa on oma sarake seurantajaksolle, jossa voidaan 

määrittää aikataulu muutosten toteutumiselle. Samaan sarakkeeseen voidaan 

merkitä myös vastuuhenkilö, jonka toivotaan muutosta vievän eteenpäin. 
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7.3 Yhdessä rakennetaan yhteinen kulttuuri 

 

Jokainen vaikuttaa omalla asenteellaan ja käyttäytymisellään työilmapiirin. 

Jokaisen henkilön on mietittävä omalla kohdallaan, onko toiminnassa 

parantamisen varaa? Voiko pyytää muutosta, jos ei itse ole valmis muuttamaan 

omaa asennettaan? Muutos ei ole pelkästään johdon tehtävä, vaikka johdon onkin 

esimerkillään näytettävä suuntaa uudistumisesta ja kehittymisestä. 

 

Työkulttuurista ja -tavoista tuntuu puuttuvan positiivisen palautteen antaminen. 

Positiivisen palautteen antamista on jokaisen opeteltava antamaan alaiselle, 

esimiehelle tai työkaverille. Esimerkkinä toimivat johto ja esimiehet, mutta kun 

puhutaan koko organisaation toimintatavasta, ei pidä unohtaa, että positiivista 

viestiä pitää jakaa joka suuntaa, myös alhaalta ylös ja vaakasuoraan. Koko 

henkilöstön on mietittävä omaa asennoitumistaan työtään kohden ja sitä, miten 

viestitään ympärille. Myönteisiä asioita ja onnistumisia tapahtuu koko ajan, ne on 

hyvä ottaa toimintatavaksi. Samalla positiivinen palaute saa konkreettisen 

esimerkin tuekseen palautteen oikeellisuudesta.    

 

Haastatteluiden ja kyselyn tulosten perusteella negatiivista palautetta annetaan. 

Henkilöstön mielestä sitä ei yrityksessä unohdeta jakaa. Helposti annettavan 

negatiivisen palautteen koetaan syövän työympäristön yhteishenkeä ja aiheuttavan 

kitkaa. Johdon ja esimiesten on opittava antamaan palaute kehittävästi ja 

huolehdittava, ettei ulosanti ole liian epäystävällinen. Palautteen antamisessa on 

oltava reilu ja tasapuolinen.  

 

Esille nousi myös havainto, ettei yrityksessä tunneta henkilöstön työtehtäviä ja 

vastuualueita. Henkilöillä ei itselläänkään saata olla tarkkaa kuvaa siitä, mitkä 

kaikki asiat kuuluvat hänen vastuulleen ja hoidettavaksi. Johdon on ehdottomasti 

selkeytettävä organisaatiokaaviota niin, että tiedetään, kuka on kenenkin esimies, 

jottei tietämättömyys häiritse työntekoa tai työtehtävien vastaanottamista.  

Yrityksessä on olemassa organisaatiokaavio, mutta sen jakaminen henkilöstölle ei 

ole tapahtunut tasapuolisesti. Tässäkin asiassa on muistettava, ettei työntekijöillä 

ole pääsyä sähköisiin järjestelmiin, vaan esimiesten on muistettava tulostaa 



91 

paperille jaettava tieto. Useista vastauksista kävi ilmi, ettei kaikille ollut selvää, 

kuka on esimies, otetaanko muilta kuin esimieheltä tulevat työt vastaan ja miten 

ne priorisoidaan. Useita vastaajia mietitytti se, ettei esimies edes välttämättä ole 

tietoinen siitä, mitä kaikkea kukin tekee. On selkeintä, että työtehtävien jakaminen 

tapahtuu oman esimiehen kautta, jottei päällekkäisiä tehtävänantoja pääse 

syntymään. Tällöin jokainen tietää, kuka on hänen esimiehensä ja muutkin 

tehtäviin liittyvät epäselvyydet voidaan keskustella yhden henkilön kautta.  

 

Yrityksessä voisi olla hyvä tehdä koko henkilöstöstä tietopaketti, josta kävisi ilmi 

ilmi kaikkien yrityksessä töissä olevien nimet ja tehtävät. Kun henkilöstön tietoja 

päivitetään koko ajan, tulee uusista ja pois lähteneistä tietoa. Tietopaketista on 

hyvä myös tarkistaa henkilöiden nimiä, jos kaikki eivät muista tai eivät ole 

varmoja, keneltä jotakin tiettyä asiaa voisi kysyä. 

 

 

Yrityksessä henkilöstö voisi sopia yhteiset ohjeet, joita noudattamalla saadaan 

parannettua yhteishenkeä. Nämä alla mainitsemani “säännöt” ovat perustapoja, 

joita jokaisen tulisi noudattaa ilman erillistä muistutusta. On kuitenkin hyvä 

kirjata ne ylös muistiin, jotta kaikki noudattavat niitä. 

- Käyttäydyn toisia kohtaan niin kuin haluaisin itseäni kohtaan 

käyttäydyttävän. 

- En puhu toisista selän takana. 

- Tervehdin, kiitän ja pyydän anteeksi. 

- Kuuntelen työkaveria ja kysyn, jos en ymmärrä. 

- Annan palautetta ja kannustan toisia. 

- En valita turhista asioista, enkä kylvä negatiivisuutta ympärilleni. 
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Yritysten sisäinen viestintä on tärkeä osa toimivaa liiketoimintaa. Ilman viestintää 

yrityksen sisällä on vaikea kommunikoida ja tiedottaa työhön liittyvistä asioista. 

Henkilöstön organisatorinen luottamus perustuu siihen, johtamiskulttuurin 

toimivuuteen, yrityksen toimintaprosessien rakenteeseen ja suhteisiin yrityksessä 

oleviin ihmisiin. (Mäkipeska 2005.) 

 

Diplomityöni tavoitteena oli löytää vastaus kysymykseen, miten organisatorista 

luottamusta voidaan parantaa viestintää kehittämällä? Apuna käytin kolmea 

tarkentavaa kysymystä; Mihin asioihin viestintä vaikuttaa yrityksen toiminnassa? 

Millaista asioista henkilöstö kaipaa tietoa? Millainen viestintäjärjestelmä tukee 

viestin kulkua yrityksessä?  

 

Tutkimukseni kohteena on rakennustuoteteollisuuden yritys, jonka sisäiseen 

viestintään kaivattiin parannusta. Viestinnän kehittämisellä halutaan vaikuttaa 

henkilöstön organisatorisen luottamuksen parantumiseen, tiedonkulun 

toimivuuden parantamisen lisäksi.  

 

Yrityksessä toivotaan, että päästään tilanteeseen, jossa johdon luomat visio, arvot 

ja strategia toteutuvat yrityksen jokapäiväisessä toiminnassa. Tämä on 

ihannetilanne, jota yrityksen on tavoiteltava. Case-yrityksen arvot ovat 

asiakaslähtöisyys, turvallisuus ja kannattavuus. Jokainen kolmesta arvosta 

tarvitsee toteutuakseen toimivaa viestinkulkua. Teoreettisessa 

kirjallisuustarkastelussa useasta eri lähteestä nousi esille se, miten tärkeää on, että 

johto toimii esimerkkinä jokaisessa tilanteessa. Henkilöstö näkee tällöin 

konkreettisesti, miten halutut toimintamallit toimivat työelämän arjessa. 

 

Luottamus organisaation toimintaan muodostuu luottamuksesta yrityksen 

johtamiskulttuuria, prosessien toimivuutta ja muita yrityksessä työskenteleviä 

ihmisiä kohtaan (Mäkipeska 2005). Haastatteluiden ja kyselytutkimuksen 

perusteella luottamuksen puutetta ilmenee case-yrityksessä kaikilla näillä kolmella 
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osa-alueella. Henkilöstö ei koe johdon viestivän selkeästi ja johdon toiminnan ei 

nähdä tukevan hyvinvoinnin parantamista. Henkilöstö näki useita puutteita 

sisäisen viestinnän prosesseissa, ja tiedonkulkua pidettiin epäsäännöllisenä sekä 

epätasa-arvoisena henkilöstöä kohtaan.  

 

Luottamusta tutkinut Kirsi-Marja Blomqvist on huomannut, että avoimella 

keskustelulla saadaan parannettua henkilöstön luottamusta jopa vaikeita asioita 

kohtaan. Case-yrityksessä koettu avoimuuden ja keskustelevan kulttuuriin 

puuttuminen näkyy juuri luottamuksen puuttumisena. Tiedottomuus saa 

kyseenalaistamaan tavoitteita ja epäilemään muutoksia. Johtaminen on 

vaikeampaa, kun henkilöstö ei sitoudu työhönsä eikä luota organisaation 

toimintaan. Luottamusta parantamalla paranee myös yrityksen kyky toimia 

tilanteissa, joihin liittyy riskejä tai epävarmuutta, koska henkilöstön ja esimiesten 

luottamus paranee (Blomqvist 2006).  

 

Yrityksessä kaivattiin lisää tietoa kaikista yrityksen toimintaan liittyvistä asioista. 

Henkilöstöllä ei ollut tietoa esimerkiksi yrityksen tavoitteista, taloudellisista 

luvuista, henkilöstömuutoksista ja tuotantomääristä. Viestintä koettiin 

puutteelliseksi monella osa-alueella ja tiedonkulku tuntui tapahtuvan myöhässä. 

Henkilöstö kaipasi parannusta viestintään ja viestintäkanaviin. Yrityksessä 

voidaaan saada nopeastikin parannetua viestimisen laatua ja 

viestintätyytyväisyyttä tiedottamalla säännöllisesti ja nimeämällä viestinnän 

vastuuhenkilö. 

 

Case-yrityksessä viestinnän kehittäminen ja tietoaukkojen poistaminen auttaa 

saamaan työilmapiirin myönteisemmäksi. Toimiva sisäinen viestintä ja 

tiedonkulku parantaa tyytyväisyyttä työtä kohtaan. Haastatteluissa ja 

kyselylomaketutkimuksessa ilmeni, että henkilöstö kaipaa palautetta työstään ja 

viestimistä positiivisista asioista. Henkilöstö kokee yrityksessä liikkuvien 

negatiivisten viestien vähentävän motivaatiota omaa työtä kohtaa. Yrityksessä 

liikkuu paljon huhuja ja niiden koetaan häiritsevän työtehoa. Huhut syövät 

luottamusta niin organisaatiolta kuin myös johdolta. Lisäksi huhut syövät työtehoa 

ja -aikaa.  
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Toimivien viestintäjärjestelmien kehittämisessä on otettava huomioon yrityksessä 

olevat työskentelyolosuhteet ja se, ettei koko henkilöstö pääse yhteisiin sähköisiin 

järjestelmiin. Henkilöstön toiveena on saada yksi järjestelmä, josta löytyisivät 

kaikki työssä tarvittavat tiedot. Selkeä ohjeistus ja tiedon ohjaaminen yhteen 

järjestelmään tehostaa tiedonkulkua, eikä dokumentteja pääse hukkumaan moniin 

tallennuspaikkoihin. Tiedotteita ja muita yhteisiä yleisiä asioita varten voidaan 

ottaa käyttöön intranet, jonka tiedot voitaisiin jakaa myös tuotantolaitoksissa 

oleviin näyttöihin. Henkilöstö kaipasi myös epävirallista sähköistä 

viestintäkanavaa, jossa voisi jakaa tietoa helposti pitkistä välimatkoista 

huolimatta. 

 

Blomqvist on havainnut omassa tutkimuksessaan, että luottamus vaikuttaa 

työntekijöiden sitoutumiseen ja motivaatioon. Voin vahvistaa havainnot 

henkilöstöltä keräämieni tietojen perusteella. Tutkimuksessani henkilöstö koki 

motivaation laskevan negatiivisen palautteen myötä sekä työn tarkkailun takia. 

Yrityksen toimintatavat heikentävät henkilöstössä luottamuksen syntymistä. 

Luottamus tarvitaan yrityksen toimimiseen ja menestymiseen (Blomqvist 2006). 

Tutkimuksessa saatujen tietojen valossa on tärkeää, että johto ymmärtää, miten 

suuri hyöty luottamuksesta on työympäristössä. 

 

Empiirisessä tutkimuksessa havaitut yrityksen kehitystarpeet tukevat teoreettista 

kirjallisuuskatsausta. Henkilöstön kokemukset ja heidän luottamuksen 

organisaation toimintaa kohtaan ovat samansuuntaiset kuin vastaavat aikaisemmat 

tutkimustulokset. 
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LIITTEET 

 

LIITE 1: Ennakkokysymykset toimihenkilöille 

 

 

Voitte etukäteen miettiä esimerkiksi seuraavia asioita; 

  

Saatko tarpeeksi tietoa, mitä toimipaikallasi tai koko yrityksessä tapahtuu? 

Millaisista asioista haluaisit saada enemmän tietoa? 

Mitkä ovat isoimmat puutteet sisäisessä viestinnässä? 

Mitä kautta saat parhaiten tietoa? 

Millä tavoin kehittäisit viestin kulkua, millainen viestintätapa on tehokkain? 
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LIITE 2: Haastattelun kysymyslista 

 

Millainen on mielestäsi sisäinen viestintä tällä hetkellä? 

Mistä asioista saat viestiä? 

Mitä kautta saat parhaiten tietoa? ilmoitustaulu, tiedotteet, palaverit, huhupuheet? 

Saatko tarpeeksi tietoa, mitä toimipaikalla tai koko yrityksessä tapahtuu? 

Tiedotetaanko henkilöstömuutoksista, avoimista työpaikoista, henkilöstöeduista? 

Tiedätkö kaikkien toimipaikallasi olevien työtehtävät ja vastuualueet?  

Entäs koko yrityksen? 

Osaatko ottaa yhteyttä oikeaan henkilöön? 

Kenen pitäisi mielestäsi hoitaa toimipisteesi tiedotus? Entäs koko yritystä koskevat asiat? 

Onko saamasi viestit enemmän positiivisia vai negatiivisia? 

Onko tiedonkulku avointa? 

Onko tiedonkulku ajan tasalla? 

Tiedon kulku tiimin / toimipaikan sisällä? 

Tiedon kulku tiimien /toimipaikkojen välillä? Pidätkö tärkeä saada tietoa esim. toisesta 

toimipaikasta? 

Tiedätkö yrityksen taloudellisen tilanteen, asiakkaat, tuotteet? 

Tiedätkö mikä on yrityksen strategia ja tavoitteet? 

Tunnetko yrityksen pysyväisohjeet / työohjeet / toimintaohje? 

Tiedätkö mistä voit tarkistaa nämä ohjeet tarpeen tullen? Onko ohjeissa puutteita? 

Hyvä viestintäkanava epäviralliseen viestintään? 

Millaisista asioista haluaisit saada enemmän tietoa? 

Onko jokin asia mistä ei viestitä, mutta olisi tarpeellista? 

Pitäisikö viestintää olla enemmän? 

YHTEENVETONA KERTAUS VASTAUKSISTA: 

Mitkä ovat isoimmat puutteet sisäisessä viestinnässä? 

Millä tavoin kehittäisit viestin kulkua? 

Millainen viestintä tapa on tehokkain? 

Millainen on ulkoinen viestintä, millainen kuva mielestäsi on ulkopuolisella yrityksestä? 
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LIITE 3: Saatekirje kyselytutkimukseen 

 

Hei, 

  

Opiskelen Lappeenrannan yliopistossa tuotantotalouden diplomi-insinööriksi. 

Teen diplomityön X yrityksen sisäisen viestinnän kehittämisestä. 

  

Tavoitteena on selvittää työntekijöiden näkemyksiä ja toiveita X yrityksen 

sisäisestä viestinnästä sekä muodostaa konkreettiset kehittämisehdotukset 

sisäiseen viestintään. 

  

Yhtenä osana tutkimusta teen koko X yrityksen henkilöstöä koskevan kyselyn. 

Haluan kuulla sinun mielipiteesi ja näkemyksesi sisäisestä viestinnästä, jotta se 

vastaisi paremmin työntekijöiden tarpeita. 

  

Pyydän sinua käyttämään hetken ajastasi ja vastaamaan kyselyyn. 

Vastausaikaa on sunnuntaihin 14.8.2016 asti. 

Kyselyyn vastataan nimettömänä ja vastaukset käsittelen luottamuksellisesti 

  

Palauta vastauksesi suljettuun laatikkoon. 

  

Kiitos jo etukäteen! 

Jokainen vastaus on tärkeä tutkimuksen onnistumisen kannalta. 

  

Ystävällisesti, 

  

Minna Leskinen 

puh. 040 xxx xxxx 

minna.leskinen@xxxxx.fi 

  



102 

LIITE 4: Kyselylomake 

Sisäinen viestintä 

1. Toimipaikkasi 

x 

2. Olen 

n Toimihenkilö 

   Työntekijä 

3. Kuinka monta vuotta olet työskennellyt X:llä? 

b 0 - 1 vuotta 

alle 5 vuotta 

5 - 10 vuotta 

10 -20 vuotta 

yli 20 vuotta 

4. Saan tarpeeksi tietoa työpaikallani tapahtuvista asioista. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

5. Tiedon kulku on yrityksessä avointa. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

6. Tiedän yrityksen tavoitteet ja strategian. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

7. Saan riittävästi tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

8. Saan riittävästi tietoa yrityksen asiakkaista. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

9. Minulle tiedotetaan henkilöstömuutoksista. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

10. Tiedon kulku sujuu hyvin toimipisteen sisällä. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

11. Tiedon kulku sujuu hyvin toimipisteiden välillä. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

12. Työpaikallani on mielestäni riittävästi yhteisiä palavereita. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

13. Yrityksen johto viestii ymmärrettävästi ja selkokielisesti. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

14. Työpaikallani sopeudutaan hyvin muuttuviin olosuhteisiin. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

15. Työpaikallani hyödynnetään tehokkaasti henkilöstön osaamista. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

16. Työpaikallani töiden tekeminen on hyvin organisoitua. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

17. Yrityksellä on sellaiset tuotteet ja palvelut, että pärjäämme kilpailijoillemme. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

18. Yritys on edelläkävijä omalla toimialallaan. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 
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19. Olen aina saanut tarvittavan tiedon, jotta voin tehdä työni hyvin ja aikataulussa. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

20. Voin antaa esimiehelleni palautetta ja kehittämisehdotuksia. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

21. Esimieheni on pitänyt työtäni ja henkilökohtaista kehittymistä koskevat lupaukset. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

22. Esimiehellä on merkittävä rooli ilmapiirin luomisessa. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

23. Koen, että saan välitettyä haluamani viestit yrityksen johdolle. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

24. Saan positiivista palautetta hyvin tehdystä työstä. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

25. Työympäristössäni on hyvä ilmapiiri. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

26. Huhupuheet korvataan todellisilla tiedoilla nopeasti. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

27. Yrityksessä jaetaan positiiviset uutiset. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

28. Yrityksessä jaetaan negatiiviset uutiset. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

29. Päteville työntekijöille tarjotaan uusia tehtäviä. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

30. Ylin johto on asettanut työntekijöiden hyvinvoinnin tärkeäksi asiaksi. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 

31. Haluan olla töissä yrityksessä  tulevaisuudessakin. 

Erimieltä 1 2 3 4 5n Samaa mieltä 
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LIITE 5: Kyselylomakkeen avoimet kysymykset 

 

Millaisista asioista haluaisit enemmän tietoa? 

 

 

 

Mitä mieltä olet sisäisen viestinnän laadusta? Mitkä ovat isoimmat puutteet 

sisäisessä viestinnässä? 

  

 

 Miten mielestäsi sisäistä viestintää voitaisiin tehostaa? 

Tuleeko mieleesi toimintatapoja, teknisiä välineitä, joita voitaisiin hyödyntää? 

  

 

 

 Koetko saavasi esimieheltäsi työtäsi koskevan tarpeellisen tiedon? Perustele 

vastaustasi. 

  

 

 

 Miten työtyytyväisyyttäsi voitaisi parantaa? 

  

  

  

Millainen mielikuva sinulla on X:stä yrityksenä, kuvaile muutamalla sanalla 

yritystä? 
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LIITE 6: Ehdotus jatkotoimenpiteistä -lomake 

   Seurantajakso 

Toimintatavat arvot Arvojen avaaminen 

käytäntöön 

  

 palautteen antaminen Positiivisuus                          

Nopeus ja avoimuus 

  

 Tavoitteet Yhteisiä selkeitä tavoitteita,  

mahdollisuus vaikuttaa 

  

   Henkilökohtaisia tavoitteita   

 Organisaatiokaavio Henkilöiden vastuualueiden 

selkeyttäminen, kaikki tietävät 

mitä kukin tekee 

  

 Toimintaohjeet Yhteiset pelisäännöt    

   Ongelmatilanteiden 

ratkaisumalli 

  

 Palaverit Säännölliseksi, kalenteriin 

koko vuoden palaverit 

  

   Muistioiden, pöytäkirjojen 

teko heti palaverin jälkeen ja 

jakaminen 

  

 Muutokset Muutosten suunnittelu, 

tiedotus ja toteutuksen 

seuranta 

  

Yhteistyö Kuulumisten vaihtaminen yhteiset kahvihetket   

 Tieto, tietämys tieto ja työperäisen tiedon 

jakaminen 

  

 Yhteistyön edistäminen Yhteisten osaamisvajeiden 

tunnistaminen ja kehittäminen 

  

Työilmapiiri Oman toiminnan 

tarkastelu 

Jokainen miettii omaa 

toimintaansa 

  

 Vapaa-aika Vapaa-ajalla yhteistä 

tekemistä, harrastukset 

  

Osaaminen Kehityskeskustelut Jokainen käy min 1krt/vuosi   

   Oman työn kehittäminen   

   Koulutukset   

   Aloitteiden tekemisen 

kannustaminen 

  

 


