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Viestinnän merkitys yritysten menestymisessä on huomattu viimeisten 

vuosikymmenien aikana ja myös yritysten sisäiseen viestintään kiinnitetään yhä 

enemmän huomiota. Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa organisaatioissa 

esiintyneistä ongelmista johtuu epäonnistuneesta viestinnästä. Suurin osa 

kirjallisuudesta keskittyy tarkastelemaan sisäistä viestintää yleisellä tasolla, 

ottamatta kantaa tarkemmin erilaisten organisaatioiden erityispiirteisiin. Tämän 

työn tarkoituksen on tarkastella sisäistä viestintää tuotanto-organisaation 

kontekstissa.  

 

Työn tarkoituksena oli tutkia vanerituotantolaitoksen sisäisen viestinnän tilaa ja 

viestinnän suunnittelua strategisella sekä käytännön tasolla. Työn tuloksena 

päivitettiin tehtaan sisäinen viestintästrategia tehtaan henkilökunnalle tehdyn 

kvantitatiivisen tutkimuksen, sekä aikaisempien tutkimusten perusteella. Lisäksi 

aihetta lähestyttiin havainnoimalla konkreettisia sisäisen viestinnän parantamisen 

keinoja kolmessa muussa tuotanto-organisaatiossa. Työn tuloksena saatiin 

arvokasta tietoa tehtaan sisäisen viestinnän tasosta ja kehitysideoita sisäisen 

viestinnän kehittämiseen. Kyselytutkimuksen tulokset myös tukivat aikaisempien 

tutkimuksien tuloksia viestinnän tärkeistä elementeistä.  
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The true meaning of communication has been noticed as a key factor of success of 

enterprises in last decades and also inner communication is now more focused. 

According to earlier researches most troubles faced in enterprises are caused 

because of failed inner communication.  Literature mostly considers companies 

inner communication as a general level. The context of this study is to focus on 

inner communication of the production organization.  

 

The meaning of this study is to evaluate the current state of inner communication 

in the plywood mill and also planning of inner communication in strategic and 

practical manner. As a result the communication strategy of the mill was updated 

based on the employee communication survey results and earlier researches of 

literature.  In this research also three other production organization were observed 

to find concrete ways to improve inner communication. The study gave valuable 

information of the state of mills inner communication and many development ideas 

were found to improve inner communication. The results of the employee 

communication survey were similar to results of earlier researches.  
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1 JOHDANTO 

 

Tieto- ja ihmiskeskeisen johtamisen merkitys liiketoiminnassa on huomattu 

viimeisten vuosikymmenten aikana. Tärkeää liiketoiminnassa eivät ole vain 

prosessit ja organisaatiot, vaan ihmiset, jotka luovat arvoa. Niin kuin Allee Verne 

toteaa teoksessaan (2011) ”vain ihmiset omaavat ainutlaatuisen kyvyn identifioida 

mahdollisuuksia, innovoida ja luoda arvoa” Viestintä ja kommunikointi ovat 

tärkeässä roolissa ihmisten vuorovaikutuksessa. Viestintä on kaikille jokapäiväistä 

luontaista toimintaa, jota tapahtuu jatkuvasti joka puolella (Juholin, 2011). Tämän 

takia myös viestinnän merkitys yritysten suoriutumisessa on tiedostettu olevan 

merkittävässä roolissa. 

 

Viestintä on ristiriitainen kokonaisuus: sitä pidetään ihmiselle luontaisena 

toimintana, mutta toisaalta jatkuvasti sen katsotaan olevan yritysten heikoimpia 

osa-alueita. Lukuisat henkilöstötutkimukset niin yksityisellä kuin julkisellakin 

puolella osoittavat tyytymättömyyttä viestintään (Puro, 2004, 98).  Myös tämän 

työn aikana on tullut useamman kerran esille, kuinka ihmiset sanovat, ettei viestintä 

tule ikinä toimimaan. Jukka-Pekka Puro rohkaisee kirjassaan ”Onnistu 

viestinnässä” (2004) ottamaan viestinnän kehittämisen asiaksi, jolle voidaan tehdä 

jotakin. Ja ottaen huomioon kuinka tärkeästä asiasta esimerkiksi yhtiöiden 

sisäisessä viestinnässä on kysymys, enää ei voida vain tyytyä toteamaan 

henkilöstökyselyiden viestinnän huonot arvosanat, vaan ruveta viemään asioita 

eteenpäin.  
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1.1 Tausta 

 

Sisäisen viestinnän merkitys yritystoiminnassa on tiedostettu myös tämän työn 

toimeksiantajaorganisaatiossa ja idea tämän työn tekemiseen tulikin suoraan 

organisaation johdosta. Niin organisaatio, kuin koko tehdaskin, on viimeisten 

viiden vuoden aikana ollut isojen muutosten keskellä, mikä on myös osaltaan 

lisännyt epätietoisuutta ja vaikuttanut tehtaan ilmapiiriin. Tehtaan johdossa on 

määritelty selkeät tavoitteet ja strategia, mutta epäilys siitä, etteivät organisaation 

suuntaviivat tavoita kaikkia työntekijöitä on kuitenkin olemassa. Tehtaan 

automaatioastetta on lisätty merkittävästi työntekijätasolla ja tuotannonsuunnittelun 

tueksi on otettu osassa tehdasta käyttöön MES-järjestelmä (Manufacturing 

Execution Systems), joka lisää reaaliaikaisen tuotantoinformaation saatavuutta 

työntekijätasolla. Puhtaasti viestintää tukevia työkaluja on kuitenkin 

työntekijätasolla vähän tai niitä ei osata käyttää ja päivittäinen viestintä tapahtuu 

lähinnä kasvotusten lähimpien esimiesten kanssa tai paperisten raporttien avulla.  

 

Tehtaan viestinnän tasoa on seurattu jokavuotisilla työtyytyväisyyskyselyillä (EES, 

Employee Engagement survey), joissa viestintä on noussut yhdeksi isoimmaksi 

kehitysalueeksi. Myös tehtaan sisäinen ilmapiiri, johon onnistunut viestintä 

vaikuttaa, on kyselyiden perusteella ollut parina viime vuonna normaalia 

heikompaa tasoa. Etenkin kyselyn tuloksissa esille nousi viestinnän avoimuus, 

rehellisyys ja vuorovaikutteisuus, johon vain kolmannes vastaajista oli ollut jollakin 

tasolla tyytyväinen. Vaikka viestinnän parantamiseksi on tarkoitus lisätä 

nykyaikaisia viestintätyökaluja ja kanavia etenkin työntekijätasolle, on viestinnän 

kehittämisessä lähdettävä liikkeelle ensin isomman kokonaisuuden, yhtenäisen 

viestintästrategian määrittelemisestä.  Tämä työ oli oiva tilaisuus perehtyä sisäisen 

viestinnän strategiseen ja operatiiviseen suunnitteluun työn kirjoittajan omassa 

organisaatiossa ja tarttua härkää sarvista ikuisuuskysymyksen, eli viestinnän 

parantamisen, selättämiseksi.  
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1.2 Tavoitteet ja rajaus 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli saada tuotanto-organisaatiolle selkeä sisäisen 

viestinnän strategia, sisältäen operatiivisen suunnitelman viestinnän 

toteuttamisesta, roolituksista sekä työkaluista. Työllä pyrittiin luomaan edellytykset 

sisäisen viestinnän parantamiseen ja sitä kautta vaikuttamaan koko organisaation 

ilmapiiriin ja työn tehokkuuteen. Viestinnän strategiasta puhuttaessa täytyy 

kuitenkin muistaa, etteivät muutokset koko organisaation kattavassa 

viestintäkulttuurissa tapahdu nopeasti, vaan muutokset voivat viedä jopa vuosia. 

Tämän työn tuloksia tullaan seuraamaan löydetyillä ja jo olemassa olevilla 

mittareilla seuraavien vuosien aikana.  

 

Päätutkimuskysymykseksi tälle työlle määriteltiin: 

- Miten tehtaan sisäistä viestintää voidaan parantaa? 

Ja alakysymyksiksi: 

- Mikä on sisäisen viestinnän tämän hetkinen tilanne? 

- Mikä tulee olemaan organisaation sisäinen viestintästrategia? 

- Millaisin keinoin viestintästrategia tullaan jalkauttamaan? 

 

Alla esitetyssä kuvassa (Kuva 1) on havainnekartan avulla mallinnettu tämän työn 

tutkimuskysymyksiä, teoreettista viitekehystä, tavoitteita ja tuloksien seuraamisen 

mittareita. Mittarit eivät suoraan sisälly tähän työhön, mutta ne on kuvattu karttaan 

kokonaisuuden selventämiseksi. Olemassa olevilla mittareilla voidaan pitemmällä 

aikavälillä mitata myös tämän työn suoria ja välillisiä vaikutuksia. Tavoitteiden 

tuntemisen mittari on uusi mittari, joka otetaan käyttöön tämän työn jälkeen. Tämän 

työn sisältämässä kyselyssä tehtaan henkilökunnalta kysyttiin tehtaan tavoitteiden 

tuntemista. Samoja asioita tullaan tulevaisuudessa kysymään uudestaan, jolloin 

voidaan nähdä onko viestintä näiden asioiden osalta parantunut.  
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Kuva 1: Diplomityön tavoitteet ja rajaus 

 

Kuvassa 1 työn tavoitteiksi jäsenneltiin viestintästrategian lisäksi asiakas-, laatu-, 

tuotanto- ja turvallisuustietoisuuden lisääminen sekä parantunut tyytyväisyys 

tehtaan sisäistä viestintää kohtaan. Näistä viestintästrategia on työn ensisijaisena 

tavoitteena ja se sisältyy suoraan työhön. Muut tavoitteet ovat välillisiä tavoitteita, 

joita tämän työn esiin tuomilla kehitysideoilla pyritään pidemmällä aikavälillä 

parantamaan. 

 

Teoreettisessa viitekehyksessä työn aihetta lähestyttiin viestinnän strategian, 

viestintään vaikuttamisen keinojen sekä viestinnän työkalujen esittelemisen kautta. 

Teoreettisessa viitekehyksessä kartoitetaan niitä asioita, joita tulisi ottaa huomioon 

organisaation sisäistä viestintää kehitettäessä ja viestinnän strategisessa 

suunnittelussa. Lisäksi kuvataan lyhyesti niitä vaikutuksia, joita onnistuneella 

sisäisellä viestinnällä voi olla. 

 

Työ rajattiin koskemaan vain tehtaan sisäistä viestintää ja sisäisiä sidosryhmiä, 

kuten työntekijöitä sekä tehtaan kunnossapidon organisaatiota. Työ ei myöskään 
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sisällä varsinaisten viestinnän työkalujen hankintaa ja käyttöönottoa, eikä 

viestinnän toimenpiteiden vaikutusten seurantaa mittareiden avulla.  

 

Tehtaan sisäisessä viestinnässä on lukuisia eri viestinnän kanavia ja käytäntöjä, 

joita ei kaikkia ole tarvetta uudelleen arvioida. Tämän työn puitteissa tullaan 

keskittymään niihin viestinnän ratkaisuihin, kanaviin ja työkaluihin, jotka kyselyn 

pohjalta nousevat eniten esille.  

 

1.3 Tutkimuksen toteutus 

 

Työ tehtiin sekä kirjallisuustutkimuksena, että empiirisenä tutkimuksena 

organisaation sisäisille sidosryhmille. Empiirinen osuus toteutettiin sekä 

kvantitatiivisena kyselytutkimuksena työntekijöille ja toimihenkilöille, sekä 

tutustuttiin kahteen vaneriliiketoiminnan tehtaaseen ja yhteen 

tarralaminaattitehtaaseen, joissa sisäistä viestintää on viime vuosina kehitetty. 

Kyselyssä pyrittiin saamaan selville tehtaan sisäisen viestinnän nykytila ja 

halukkuus käyttää nykyisiä viestinnän kanavia sekä –työkaluja. Lisäksi kyselyssä 

kartoitettiin organisaation omien tavoitteiden tuntemisen tasoa. Kyselyt lähetettiin 

kaikille tehtaassa työskenteleville, mutta toimihenkilöiden ja työntekijöiden kyselyt 

erosivat sisällöltään hieman toisistaan, johtuen siitä, ettei näillä ryhmillä ole 

käytössään samanlaisia viestinnän foorumeita tai –työkaluja.  

 

Kvantitatiivisella tutkimuksella tarkoitetaan määrällistä tutkimusta, joka perustuu 

numeerisiin tutkimusaineistoihin. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa selvitetään 

yleensä prosenttiosuuksiin ja lukumääriin perustuvia kysymyksiä. Tämä 

tutkimustyyppi tarvitsee tutkimusaineistokseen suuren otoskoon ja tutkimus 

suoritetaan yleensä standardisoituja kyselylomakkeita ja valmiiksi annettuja 

vastausvaihtoehtoja käyttäen. Yleisiä kyselymuotoja ovat lomake-, haastattelu-, 

puhelin- sekä internetkyselyt. Kvantitatiivisillä tutkimuksilla saadaan hyvin selville 

vallitseva tilanne, mutta syiden selvittämiseen se ei ole paras tutkimusmenetelmä. 
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Kvantitatiivisen tutkimuksen tuloksia analysoidaan numeeristen suureiden ja 

tekijöiden välisten riippuvuuksien avulla. (Heikkilä, 2014, 8-16) Tämä 

tutkimustyyppi valittiin työhön, koska haluttiin saada mahdollisimman kattavasti 

tietoon tehtaan työntekijöiden mielipiteet sisäisestä viestinnästä.  

 

Ennen varsinaista kvantitatiivista tutkimusta suoritetaan kartoittava, eli 

eksploratiivinen tutkimus, jonka avulla tutkittavaa ilmiötä selittäviä tekijöitä ja 

sopivia vastausvaihtoehtoja etsitään kyselylomaketta varten. (Heikkilä, 2014, 16) 

Tässä tutkimuksessa kyselyä varten tehtävää kartoittavaa tutkimusta tehtiin 

tutustumalla sisäistä viestintää ja viestintästrategiaa koskevaan kirjallisuuteen sekä 

kartoittamalla toimeksiantajayrityksen sen hetkisiä viestinnän käytäntöjä ja 

työkaluja. Lisäksi tutustuttiin organisaatioon tehtyihin aikaisempiin viestintää 

koskevien kyselyiden tuloksiin.  

 

Tutkimuksen kysely lähettiin kaikille organisaatiossa työskenteleville 

toimihenkilöille sähköisesti Wepropol-työkalua käyttäen, sekä paperisena kyselynä 

työntekijöille, joilla sähköpostin ja tietokoneen käyttö työaikana oli mahdotonta. 

Internetkysely valittiin toimihenkilöille sen helppokäyttöisyyden ja nopeuden takia. 

Sähköistä kyselyä oli myös toivottu aikaisemmin organisaatiossa järjestettyjen 

tutkimusten osalta. 

 

Internetkyselyiden yleisiä ominaisuuksia ovat niiden helppokäyttöisyys tiedon 

keräämisessä, analysoinnissa ja raportoinnissa. Kyselyt voidaan toteuttaa joko 

sähköpostilla, tekstiviestillä tai verkkolomakkeiden avulla. Internetkyselyiden 

hyviä puolia ovat myös tulosten saaminen reaaliajassa, sekä tulosten helppo 

siirtäminen muihin ohjelmiin, kuten Exceliin, analysoitavaksi. (Heikkilä, 2014, 19) 

 

Kyselylomakkeen kysymyksien vastaukset olivat taustatietoja lukuun ottamatta 

toteutettu Likertin 5-portaista asteikkoa (Heikkilä, 2014, 38) käyttämällä, jossa 
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vastauksien toisena ääripäänä oli täysin eri mieltä-  ja toisena ääripäänä täysin 

samaa mieltä-tyyppiset vastausvaihtoehdot. Lisäksi kyselyssä oli yksi avoin 

kysymys, jossa vastaajilla oli mahdollisuus vapaasti kommentoida tehtaan sisäisen 

viestinnän tasoa tai kommentoida muuten aiheeseen liittyen.  

 

Yhteensä kyselyyn vastasi 173 henkilöä tehtaan noin 260:sta työntekijästä. 

Toimihenkilöitä kyselyyn vastanneista oli yhteensä 19 kappaletta. 

Vastausprosentiksi toimihenkilöiden kyselyn kohdalta saatiin 86 % ja 

työntekijöiden osalta 77 %.  

 

 

1.4 Raportin rakenne 

 

Työ sisältää kirjallisuusosion, joka käsittelee viestintää yleisesti, viestinnän 

työkaluja, organisaatioviestintää sekä viestinnän strategiaa. Soveltavissa luvuissa 

esitellään toimeksiantajayritystä, tuotanto-organisaatiota sekä yhtiön yleistä 

strategiaa, nykytilan analyysia, sekä empiirisen tutkimuksen toteuttamista. Lopuksi 

esitellään työn tulokset sekä yhteenveto. 

 

1.5 Keskeiset käsitteet  

 

Viestintä 

Viestinnällä tarkoitetaan tiedonvaihtoa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta. 

Viestintä voi olla sanallista tai sanatonta, tai se voi tapahtua erilaisten viestinnän 

välineiden kautta, esimerkiksi virtuaalisesti.  
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Viestintästrategia 

Viestintästrategialla tarkoitetaan tulevaisuuteen pohjautuvaa suunnitelmaa 

viestinnän toteuttamisesta. Viestintästrategia pohjautuu yhtiön strategiaan ja luo 

suuntaviivat viestinnän toteutukselle. Viestintästrategialla tarkoitetaan yleensä 

laajempaa suunnitelmaa kuin tavallisilla viestintäsuunnitelmilla. 

 

Viestinnän suunnittelu 

Viestinnän suunnittelulla tarkoitetaan yleensä käytännön viestintäkeinojen 

suunnittelua ja ohjausta strategian mukaisesti. viestinnän suunnittelulla tarkoitetaan 

operatiivista suunnittelua, joka kattaa päivittäisviestinnän linjaukset, vuosittain tai 

säännölliset toistuvat toimenpiteet, toimintasuunnitelmat, ohjeet, politiikat ja 

prosessikuvaukset sekä projektit ja kampanjat. 

 

Sisäinen viestintä 

Sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan yrityksen tai organisaation sisällä tapahtuvaa 

viestintää sisäisten sidosryhmien kesken.  
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2 VIESTINTÄ JA SEN MERKITYS ORGANISAATIOISSA 
 

2.1 Mitä viestintä on 

 

Viestintä sanana on vanha, mutta siitä on tullut yksi aikamme yleiskäsitteitä. 

Viestinnässä on kysymys sekä teknisestä prosessista, mutta myös ihmisten välisestä 

vuorovaikutuksesta. (Juholin, 2011, 20) Viestintä on latinaksi communicare, joka 

tarkoittaa yhdessä tekemistä. Termi kuvaa viestinnän tiedonvaihdon lisäksi sen 

yhteisöllisyyden merkitystä, kuuluvuutta johonkin yhteisöön, kansakuntaan tai 

perheeseen. (Juholin, 2011, 35) Suomeen sana viestintä on tullut venäjän sanasta 

”vest”, joka tarkoittaa sanomaa, tietoa, huhua tai uutista (Juholin, 2013, 22) 

Viestintä ja kommunikointi ovat ihmiselle tyypillisiä ja välttämättömiä tarpeita, 

jotka erottavat meidät muista olioista. (Juholin, 2011, 35) 

 

Viestinnän yhteydessä kirjallisuudessa nousee usein esille sana prosessi. Etenkin 

varhaiset viestinnän mallit, jo 1940-luvulta, kuvaavat viestintää prosessimalleilla. 

Viestintää ei kuitenkaan pitäisi ajatella prosessiketjuna, jossa tieto siirtyy vain 

yhteen suuntaan, vaan nimenomaan vuorovaikutuksena ihmisten välillä niin, että 

tietoa siirtyy molempiin suuntiin eri kanavien välityksellä. (Åberg, 2006. 84-85) 

 

Viestinnän tutkimuksessa puhutaan monesti kolmesta eri koulukunnasta, jotka 

tarkastelevat viestintää eri näkökulmasta. Prosessikoulukunta on keskittynyt 

tarkastelemaan viestintää sen prosessin näkökulmasta, semioottinen tai 

merkityskoulukunta tarkastelee, miten viestien sanomat ja ihmiset toimivat 

vuorovaikutuksessa merkityksien tuottamisessa ja rituaali- ja 

yhteisöllisyyskoulukunta on keskittynyt yhdessä tekemisen merkitykseen. Etenkin 

rituaali- ja yhteisöllisyyskoulukunnan merkitys viestinnän tutkimuksessa on 

yleistynyt 2000-luvulla.  Jälkimmäisen koulukunnan mukaan viestien merkitys 

muuttuu, kun ne jaetaan erilaisissa tilanteissa tai tilaisuuksissa, esimerkiksi 

työyhteisöissä. (Juholin, 2011, 35) Tässä työssä ei keskitytä vain yhden 

koulukunnan mukaiseen viestinnän tarkasteluun, mutta suurin osa julkaisuista 
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liittyy jälkimmäiseen, rituaali- ja yhteisöllisyyskoulukunnan mukaiseen viestinnän 

määrittelyyn.  

 

Viestintään liittyvät myös monet viestinnän välineet ja foorumit, kuten internet, 

televisio, radio, lehdet ja puhelimet. Viestintää tapahtuu kaiken aikaa kaikkialla, 

työpaikoilla, kotona, ystäväpiireissä, yksilöiden, yhteisöjen ja valtioiden kesken. 

Viestintää tapahtuu niin kasvokkain yksilöiden välillä, kuin virtuaalisestikin 

tietoverkkoja hyväksikäyttäen. Nykyisin myös eri maantieteellisillä sijainneilla 

työskentelevät voivat kommunikoida keskenään virtuaalisesti ilman ajan ja paikan 

rajoitteita, käyttäen erilaisia virtuaalisia työvälineitä hyväkseen. (Juholin, 2011, 20)  

 

Viestinnästä puhuttaessa puhutaan monesti myös sekä joukkoviestinnästä, että 

yhteisöviestinnästä. Joukkoviestinnällä tarkoitetaan erilaisten joukkoviestimien, 

kuten television ja aikakausilehtien välityksellä tapahtuvaa viestintää. Sosiaalinen 

media on myös osa joukkoviestintää, mutta se eroaa niin sanotusta perinteisestä 

joukkoviestinnästä sisällön vastuun osalta. Perinteisillä joukkoviestimillä, kuten 

lehdillä, on toimituksellinen vastuu sisällöstään, kun taas sosiaalisessa mediassa sitä 

ei ole, vaan jokainen toimija vastaa omasta sisällöstään itse.  Yhteisöviestinnässä 

taas käsitellään erilaisten yhteisöjen, tai organisaatioiden sisällä tapahtuvaa 

viestintää, vuorovaikutusta ja tiedonvaihdantaa, sekä ulkopuolisten sidosryhmien 

kanssa tapahtuvaa tiedonvaihtoa. (Juholin, 2011, 20) 

 

Viestintä ei ole niin suoraviivaista kuin haluaisimme ajatella. Ihmisten väliseen 

viestintätilanteeseen vaikuttavat lukuisat eri asiat, kuten perinnölliset tekijät, ikä, 

normit, asenteet, mielipiteet, sukupuoli, oppimiskyky sekä älykkyys. (Kortetjärvi-

Nurmi ja Roseström, 2003, 8) Viesti ei välttämättä saavuta haluttua 

kohderyhmäänsä teknisten ongelmien takia, tai vastaanottaja ymmärtää viestin 

väärin. Joskus viestiä ei taas koeta mielenkiintoiseksi, jolloin siihen ei kiinnitetä 

huomiota halutulla tavalla. Tähän voi vaikuttaa esimerkiksi viestin lähettäjän tai 

tahon maine vastaanottajan mielessä. Joskus viesti voidaan taas torjua 
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vastaanottajan henkilökohtaisten asenteiden tai mieltymysten takia. Viestinnän 

onnistuminen kannalta on tärkeää, että viestin perille menemisen onnistumisen 

edellytykset ovat selkeästi viestijän tiedossa. (Juholin, 2011, 36)  

Viestinnän merkitys on suuri myös työyhteisöissä, sillä sen on todettu rakentavan 

ja vahvistavan esimerkiksi työyhteisön yhteisöllisyyttä. Yritys tai organisaatio 

menestyy sitä paremmin, mitä paremmin se pystyy huomioimaan sekä ulkoisten, 

että sisäisten sidosryhmiensä tarpeet. Jako sisäiseen ja ulkoiseen viestintään ei ole 

yksiselitteinen, mutta yleensä sisäisellä viestinnällä tarkoitetaan yrityksen tai 

organisaation sisäisiä sidosryhmiä, kuten työntekijöitä. Ulkoinen viestintä taas 

kattaa myös ulkoiset sidosryhmät, kuten alihankkijat, sijoittajat, rahoittajat tai 

asiakkaat.  Suhteessa sidosryhmiinsä, myös työyhteisöillä on erilaisia tarpeita 

viestinnän suhteen. Yhteisöllä on tarve kertoa itsestään, kuunnella sidosryhmiään 

ja keskustella ja olla vuorovaikutuksessa. Yhteisöllä voi olla myös tarve päästä 

vaikuttamaan yhteisön asioihin sekä ympäristöönsä. (Juholin, 2011, 20-41)  

 

Viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat avaintaitoja nykypäivän työelämässä. Hyvät 

vuorovaikutustaidot edellyttävät ihmisten erilaisuuden ymmärtämistä ja 

huomioimista viestintätilanteissa. (Kortetjärvi-Nurmi ja Roseström, 2003, 8) 

Muuttuvat tilanteet työyhteisöissä ja yritysten ulkoisissa ympäristöissä vaativat 

etenkin tänä päivänä enemmän viestinnän näkemystä, tietoja ja taitoja. Viestinnän 

tehtävät liittyvät jokaiseen työyhteisön rooliin riippumatta siitä, millä tasolla 

organisaatiossa henkilö työskentelee. (Juholin, 2011, 15) 

 

2.2 Viestintää tukevat työkalut ja keinot 

 

Teknologian kehittyminen on helpottanut ja nopeuttanut viestintää 

mahdollistamalla erilaisia työkaluja viestinnän tueksi. (Kortetjärvi-Nurmi ja 

Roseström, 2003, 7) Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti erilaisia viestinnän 

keinoja, sekä yleisimpiä työkaluja. 
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Yksi tärkeimmistä ja vanhimmista viestinnän keinoista on kasvokkain tapahtuva 

kommunikointi. Tutkimusten mukaan työntekijät tuntevat olonsa 

tyytyväisemmiksi, kun heidän esimiehensä käyttävät enemmän kasvokkain 

tapahtuvaa kommunikointia viestinnässään heidän kanssaan. Kasvokkain tapahtuva 

kommunikointi mahdollistaa non-verbaalin kommunikoinnin viestinnän tukena, 

sekä välittömän palautteen antamisen. (Linjuan, 2014, 15) Suullisessa viestinnässä 

viestin sisällön merkitys on paljon pienempi, kuin sanattoman, eli non-verbaalin 

viestin merkitys. On tutkittu, että sanallisen viestinnän osuus on vain yksi neljännes 

ihmisten välisissä vuorovaikutustilanteissa. Esimerkiksi ihmisten eleet, ulkoinen 

olemus tai katse vaikuttavat voimakkaasti viestin vastaanottajan käsitykseen viestin 

sisällöstä. (Kortetjärvi-Nurmi ja Roseström, 2003, 68) 

 

Kasvokkain tapahtuvaan viestintään saadaan positiivisuutta esimerkiksi hymyllä ja 

pienellä huumorilla sopivissa kohdissa. Myös suora katsekontakti, hyvä ryhti ja 

sopiva innokkuus saavat verbaalisesta viestinnästä vaikuttavampaa ja 

positiivisempaa. Negatiivisia tai passiivisia non-verbaalisia viestejä taas saadaan 

aikaan välinpitämättömillä eleillä, kuten kyynisillä ilmeillä, huonolla ryhdillä tai 

katseen suuntaamisella puhujasta poispäin. (Kortetjärvi-Nurmi ja Roseström, 2003, 

70) 

 

Yksi etenkin henkilöstölähtöisen johtamisen viestintäkeinoja on ns. ”johdon 

jalkautuminen lattiatasolle” , jossa johto käy henkilökohtaisesti keskustelemassa ja 

kyselemässä työntekijöiden kuulumisia heidän työpisteillään. Tällöin työntekijöillä 

on mahdollisuus antaa palautetta ja kertoa mielipiteitään kasvokkain suoraan 

johtoportaan kanssa. (Linjuan, 2014, 15) 

 

Erilaisia virallisia viestinnän foorumeita ovat säännölliset viikko-, kuukausi-, 

kvartaalipalaverit sekä vuosittaiset tuloksenjulkistamis- tai johdon infotilaisuudet. 

Kokoukset ovat virallisia foorumeita ja niiden tulokset kirjataan yleensä 

pöytäkirjoihin. Palaverit ovat taas vapaamuotoisempia työkokouksia, joista voidaan 
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laatia esimerkiksi muistio. Kokouksia ja palavereja voidaan pitää niin, että kaikki 

osallistujat ovat samassa tilassa kommunikoimassa kasvokkain, tai nykyisin myös 

virtuaalisesti ihmisten istuessa eri lokaatioissa. Kokoukset ovat parhaimmillaan 

tehokkaita viestinnän foorumeja hyvin valmisteltuina ja osaavan puheenjohtajan 

vetäminä.  (Juholin, 2011, 176) Puheenjohtajan rooli kaikissa virallisissa 

palavereissa on tärkeä, sillä hänen tehtävänään on huolehtia kaikkien asioiden 

käsittelemisestä sekä aikataulussa pysymisestä. (Juholin, 2013, 221) 

 

Virallisten työpalavereiden tarkoitus määrittelee pitkälti millaisilla keinoilla 

kyseessä olevasta palaverista saadaan mahdollisimman tehokas. On esimerkiksi 

tärkeää erottaa ideointipalaveri normaalista työpalaverista, sillä ideointipalaverin 

olisi hyvä olla mahdollisimman vapaamuotoinen ja ilmapiirin spontaani, että hyviä 

ideoita saadaan esille. Normaaleissa virallisissa työpalavereissa yleensä olisi hyvä 

olla etukäteen valmiiksi määritelty sisältö sekä asialista ja itse kokouksen olisi hyvä 

olla mahdollisimman yksityiskohtaisesti etenevä. Kokouksien tehokkuutta voidaan 

yleisesti parantaa myös antamalla osallistujille etukäteen aineistoa tutustuttavaksi 

tai antamalla mietittäväksi aihealueita ja kysymyksiä kokousta varten. Myös 

motivoiva ilmapiiri, esitystekniikkaan panostaminen sekä kielenkäyttöön ja 

viestintätyyliin panostaminen virallisissa kokouksissa parantavat kokouksien 

tehokkuutta. (Juholin, 2013, 221) 

 

Intraneteillä tarkoitetaan yrityksen sisäisen henkilöstön käyttöön rajattuja 

verkkoympäristöjä, jotka sisältävät esimerkiksi liiketoiminnan kannalta tärkeää 

tietoa, työkaluja tai yhteistyöalueita työskentelyn tueksi. Intranetit ovat vielä 

suhteellisen uusia viestinnän ympäristöjä, niitä alettiin ottaa käyttöön vasta 1990-

luvulla. Ensimmäisiä internet-sivustoja pidettiin enemmän linkkilistoina ja 

ilmoitustauluina, ennen kuin niiden todellinen arvo viestinnän välineinä 

ymmärrettiin. (Juholin, 2013, 324-325) Organisaation sisäisessä viestinnässä 

intranet on hyvä työkalu viestinnän toteuttamiseen. Yhtiöiden sisäisiä intranettejä 

voidaan käyttää monella tavalla. Yksinkertaisimmillaan välittämään yksipuolisesti 

informaatiota, tai parhaimmillaan kokonaisvaltaisena viestintäfoorumina, jonka 
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avulla voidaan parantaa yhtiön sisäistä viestintää. (Holà, 2012, 38) Intranet on 

samalla sekä yhtiön sisäisen viestinnän kanava, mutta myös tietokanta ja 

työkalupakki dynaamisen ja reaaliaikaisen viestinnän tueksi.  Intran suunnittelussa 

olisikin tärkeää muistaa, että sen tulisi palvella yksittäisten käyttäjien ja 

liiketoiminnan tarpeita, eikä olla vain kokoelma linkkejä ja yksipuolista 

informaatiota. Kosketusnäytöllisten mobiililaitteiden yleistyminen on lisännyt 

intranettien käytettävyyttä, myös muualla kuin kiinteiden työpisteiden 

tietokoneilla. (Juholin, 2013, 324-325) 

 

Mobiiliviestinnällä tarkoitetaan mobiililaitteiden, kuten puhelinten, välityksellä 

tapahtuvaa viestintää. Viimeisten vuosikymmenien aikana, mobiiliviestintä on 

lisääntynyt huimasti ympäri maailmaa. On tutkittu, että vuonna 2010 maailmassa 

oli jo yli 4 miljardia matkapuhelinta. Mobiiliviestinnän, kuten monen muunkin 

sähköisen viestinnän, etuina ovat tavoitettavuus ilman ajan ja paikan rajoitteita. 

(Bakke, 2010, 349-350)  

 

Tekesin tutkimuksen mukaan suomalaisissa yrityksissä oli jo vuosina 2008-2009 

erilaisia mobiilisovelluksia laajasti käytössä. Kyselyyn osallistuneista 430 

yrityksestä noin 46 % oli yksi tai useampi työmobiilisovellus käytössä. Kyselyssä 

suurin osa yrityksistä, joilla oli käytössään yksi tai useampi mobiilisovellus, kuului 

metsäteollisuuden pariin (67 %). Mobiilisovellusten käytön yhdeksi isoimmaksi 

eduksi oli mainittu tiedon oikeellisuuden ja kommunikaation laadun paraneminen 

(Tekes, 2008) 

 

Viestinnän mobiili- sekä internetsovellusten yhteydessä puhutaan monesti 

pikaviestimistä (Instant Messenger), joiden välillä voidaan reaaliajassa 

kommunikoida ja pitää yllä sosiaalisia suhteita. Pikaviestin on yleensä työasemalle 

tai mobiililaitteelle asennettava ohjelma, jonka avulla yksi tai useampi henkilö voi 

kommunikoida reaaliajassa. Uusimmat pikaviestimet myös tukevat erilaisten kuva- 
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ja äänitiedostojen lähettämistä sekä tukevat ryhmätyötä sekä ääni- ja 

videopuheluita. (Virtainlahti, 2009, 145) 

 

On tutkittu, että viestintä virtuaalisesti mobiili- tai internetpikaviestimillä täyttää 

normaalin kasvotusten tapahtuvan viestinnän aukkoja sekä lisää ja syventää jo 

olemassa olevia sosiaalisia kontakteja. Pikaviestimillä ihmisillä on mahdollisuus 

olla halutessaan jatkuvasti kanssakäymisissä reaaliajassa muiden kanssa ja tätä 

kautta vahvistaa sosiaalisia suhteitaan. Lisäksi ihmisten persoonalliset 

ominaisuudet, kuten ujous, eivät yleensä ole esteenä mobiilissa kommunikoinnissa. 

Toisaalta on myös tutkittu, että sähköpostien käyttäminen matkapuhelimilla sekä 

tekstiviestien (SMS, Short Message Service) käyttäminen kommunikoinnissa 

parantavat myös ihmisten sosiaalisia suhteita. (Hwang, 2011, 925-926) 

 

Tutkimusten mukaan sähköposti on edelleen pitänyt asemansa suosituimpien 

viestintävälineiden kärjessä. Työntekijät suosivat perinteistä kasvotusten 

tapahtuvaa kommunikointia enemmän epäsuoraa viestintää, kuten sähköpostia, 

etenkin esimiestason kanssa. Sähköpostissa arvostetaan sen kätevyyttä ja 

helppoutta, sekä viestin lähettäjälle, että vastaanottajalle. Sähköpostin puutteena on 

kuitenkin informaation rikkauden sekä monimutkaisen informaation 

vaikuttavuuden kärsiminen.  (Linjuan, 2014, 8) 

 

Painettujen viestien (lehdet, esitteet, julkaisut, raportit jne.) merkitys 

organisaatioiden sisäisessä viestinnässä on laskenut. Työntekijät arvostavat 

enemmän sähköpostilla tai suoraan face-to-face tapahtuvaa viestintää. Etenkin 

kiireellisimmissä yhtiötä koskevissa uutisissa työntekijät haluaisivat saada viestinsä 

nopeasti sähköpostilla, tai kasvotusten. Painetuilla tiedotteilla on kuitenkin edelleen 

oma asemansa yhtiötä koskevan, ei niin kiireellisen, informaation välittäjänä.  

(Linjuan, 2014, 16) 
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Sosiaalisen median sovellukset ovat rikkoneet perinteisen viestinnän rajoja ja 

hierarkiamaisuutta tarjoamalla merkittävää parannusta osallistumiseen sekä tiedon, 

mielipiteiden ja informaation jakamiseen yritysten sisäisissä sosiaalisissa 

medioissa. Keskustelevalla ja osallistavalla viestinnällä on havaittu olevan korkea 

korrelaatio yhteisöllisyyden rakentumisen kanssa. Näin ollen voidaan olettaa, että 

erilaisilla sosiaalisen median sovelluksilla ja yhteistyötyökaluilla on parantava 

vaikutus työntekijöiden sitoutumiseen ja sisäiseen viestintään. Sosiaalisen median 

työkaluja on kuitenkin vielä suhteellisen vähän käytössä yritystoiminnassa, joten 

niiden tarkkaa vaikutusta ei vielä osata sanoa. (Linjuan, 2014, 8) On kuitenkin 

ennustettu, että sosiaalisen median sovellusten käyttö yritysmaailman viestinnässä 

tulee koko ajan lisääntymään. (Elving, 2010) 

 

Blogeilla tarkoitetaan verkkosivustoja, joihin yksi tai useampi henkilö kirjoittaa 

ajatuksiaan omaan tahtiinsa. Blogeissa voidaan jakaa myös kuvia, videoita tai ääntä. 

Blogien tunnusomaisia piirteitä ovat kirjoitusajan linkityksen ja henkilökohtaisen 

näkökulman painotus. Lisäksi blogeissa on yleensä mahdollisuus sisällön 

vapaaseen kommentointiin ja sivuston seuraamiseen. Blogi on kirjoittajansa 

näkemys asiasta, joten kirjoittajan valinnalla on suuri merkitys esimerkiksi 

organisaation sisäisen blogien yhteydessä. (Virtainlahti, 2009, 147) 

 

Esimerkkinä yrityksissä käytettävistä työkaluista, Linjuan (2014) toteutti kyselyn 

yrityksen sisäisistä viestintätyökaluista ja viestinnän merkityksestä yrityksille. 

Kysely tehtiin pienille ja keskisuurille yrityksille USA:ssa. Kyselyyn osallistui 

yhteensä 400 eri yrityksen edustajaa, sekä esimies- että työntekijätasolta. Kyselyssä 

esiin tulleet työkalut on esitelty alla olevassa taulukossa 1.  
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Taulukko 1: Yritysten käyttämät viestintä työkalut (Linjuan, 2014, 11) 

 

 

Taulukko 2: Työntekijöiden suosimat viestintätyökalut (Linjuan, 2014, 11) 

 

 

Linjuanin tutkimuksessa (2014) sähköposti oli yrityksissä yleisimmin käytössä 

ollut viestintäväline. Sähköpostia pidettiin parhaimpana viestinnän keinona myös 

työntekijätasolta. Tutkimuksen tulokset osoittivat, että yritysten suosimat 

viestinnän työkalut olivat niitä työkaluja, joita myös työntekijät halusivat 
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viestinnässään käyttää. Tässä tutkimuksessa kuitenkin sosiaalisen median osuus 

yritysten sisäisessä viestinnässä oli pieni. (Linjuan, 2014) 

 

Vaikka viestinnän erilaiset työkalut ovat tärkeässä roolissa viestinnän 

kehittämisessä, on syytä muistaa, että aidossa keskusteluyhteydessä on kyse aina 

enemmästä kuin pelkästä teknologiasta. Viestintää tutkittaessa ja kehittäessä, 

viestintäkulttuurin muutokset on nähtävä vähintään yhtä tärkeänä kuin teknologiset 

muutokset. Viestintäteknologia ei saa sumentaa kokonaiskäsitystämme viestinnästä 

vaan on tärkeää ymmärtää myös inhimillisiä tunteita ja arvoja. (Puro, 2004, 103) 

Monesti yritykset keskittyvät liian usein viestinnän parantamisessa teknologian 

tarjoamiin ratkaisuihin, koska johtamisviestinnän parantaminen, tai viestinnän 

strategian luominen koetaan haastavaksi. (Holà, 2012) Teknologian kehittyessä on 

muistettava, ettei sisäisen viestinnän perusajatus häviä erilaisten teknisten 

ratkaisujen taakse. Sisäisessä viestinnässä on kyse yrityksen strategian 

johtamisesta. Viestinnän pitäisi olla johdettu yrityksen strategiasta, joka luo selkeät 

raamit tehokkaalle viestinnälle. (Hola, Pikhart, 2014, 1) 

 

Vaikka uusi media ja tiedon liikkuvuus ovat helpottaneet yksilöiden ja yritysten 

toimintaa, ovat ne myös tuoneet lisää haasteita. Ihmiset ja yritykset saavat nopeasti 

tietoa eri lähteistä ja pystyvät tekemään valintoja perustuen valtavaan informaation 

määrään. Huhut, skandaalit, mieltymykset ja kommentit leviävät nopeasti ja 

vaikuttavat ihmisten valintoihin. (Falkheimer, 2014) 

 

2.3 Organisaatioviestintä ja sisäinen viestintä 

 

Organisaation sisäinen viestintä on vasta hiljattain tullut yhdeksi johtamisen 

tärkeimmistä osa-alueista. Yritykset ovat ymmärtäneet, että toimiva sisäinen 

viestintä on yksi tärkeimmistä yrityksen aineettomista pääomista. (Goodman, 2001, 

119) Viestintä voidaan ymmärtää integroituna osana johtamista, tehtävänä joka 

sisältää aineettoman pääoman rakentamista ja lisäämistä. (Malmelin, 2006, 301)  
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Goodman (2001) toi esille jo vuosituhannen vaihteessa viestinnän merkityksen 

muutoksen työelämässä. Viestinnän rooli on muuttunut vuosikymmenten aikana ja 

sillä on nykyisin entistä suurempi vaikutus organisaatioiden menestymiseen ja 

niiden sisäiseen terveyteen. Viestinnän suunnittelusta on tullut entistä 

strategisempaa ja strategisillä työkaluilla, kuten viestinnän mittareilla ja 

prosessikartoilla pyritään kehittämään viestinnän tasoa. (Goodman, 2001, 118-121) 

 

Ei ole kauaa siitä kun viestintä miellettiin vielä erillisten viestintäyksiköiden tai 

viestinnän ammattilaisten tehtäväksi. Vaikka näiden yksiköiden ja asiantuntijoiden 

rooli yritysten viestinnässä on edelleen tärkeä, pyritään nykyisin hämärtämään 

rajoja esimerkiksi henkilöstötoimintojen, markkinoinnin, informaatioteknologian 

ja viestinnän välillä. Jo 1900-luvun alkupuolella ymmärrettiin, että viestintä ja 

johtaminen ovat tiiviisti kytköksissä toisiinsa, mutta meni aikaa ennen kuin 

viestinnän strateginen merkitys organisaatioiden toiminnassa todella ymmärrettiin. 

Ymmärrettiin, että organisaatiot rakentuvat erilaisista näkyvistä ja näkymättömistä 

ihmisten välisistä vuorovaikutuksista, joita tulee jatkuvasti pitää yllä ja vaalia. 

(Falkheimer, 2014) 

 

Organisaatioviestintä on esimiesten tärkeimpiä jokapäiväisiä tehtäviä. 

Onnistuneella organisaatioviestinnällä työntekijät saadaan työskentelemään 

tehokkaammin ja ymmärtämään mitä heiltä odotetaan. (Hola, Pikhart, 2014, 1) 

Viestintää voidaan pitää työkaluna, jonka avulla vahvistetaan organisaation 

kulttuuria, prosesseja ja tietopääomaa. Organisaation viestintä on synergia 

omistajien visiosta, ihmisten ja markkinoiden johtamisesta, esimiesten 

viestintäkompetenssista, sekä kaikkien yrityksessä työskentelevien ihmisten 

henkilökohtaisesta viestinnästä. (Holà, 2012, 33)  

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että suurin osa organisaatioissa esiintyneistä 

ongelmista johtuu epäonnistuneesta viestinnästä. Yritykset, joissa harjoitetaan 

tehokkaita ja toimivia viestintäkäytäntöjä, saavat aikaan parempia taloudellisia 
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tuloksia ja ovat stabiilimpia. Vain avoimella viestinnällä organisaation sisällä 

voidaan ehkäistä epätietoisuudesta johtuvia ongelmia. Ihmisten sitoutuneisuus, 

päämäärien saavuttaminen ja motivaatio paranevat hyvän viestinnän seurauksena. 

Organisaation sisäisiä konkreettisia viestinnän keinoja ovat esimerkiksi 

workshopit, tehtävien selkeät määrittelyt, säännölliset työn tehokkuuden ja 

suorituskyvyn arvioinnit ja työntekemiseen tarvittavan tiedon ajantasainen 

viestiminen. Tärkeää on myös kiinnittää huomiota esimiesten johtamistyyliin ja 

heidän kommunikointikyvykkyyteensä. (Holà, 2012, 34) 

 

Viestinnällä on erilaisia tarkoitusperiä organisaatiossa. Alla olevassa listauksessa 

on lueteltu Juholin (2011) näkemys organisaatioviestinnän perustehtävistä.  

1. Tiedon saatavuus ja tiedonvaihdanta työyhteisön jäsenten ja sidosryhmien 

kesken 

2. Sitoutumisen edellytysten luominen sekä työhyvinvoinnin tukeminen 

3. Kuuntelu ja vuoropuhelu henkilöstön ja sidosryhmien kesken 

4. Yhteisökuvaan vaikuttaminen, maineen tai brändin hallinta 

5. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja yhteiskunnallinen keskustelu 

6. Tuotteiden ja palveluiden kiinnostavuuteen vaikuttaminen 

7. Viestintäosaamisen kehittäminen, koulutus ja konsultaatio 

8. Luotaus, seuranta ja arviointi 

(Juholin, 2011, 54) 

 

Kortetjärvi-Nurmi ja Rosenström mainitsevat kirjassaan (2003, 9) yritysviestinnän 

ensisijaiseksi tehtäväksi yrityksen toiminnan tukemisen. Lisäksi yritysviestinnän 

tehtäviä ovat tiedottaminen, myönteisen mielikuvan luominen ja ylläpitäminen, 

perehdyttäminen sekä henkilöstön sitouttaminen.  
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2.4 Miten viestintä onnistuu 

 

Viestinnän onnistuminen on hyvin sattumanvaraista, sillä viestin merkitys voidaan 

tulkita hyvin erilaiseksi riippuen viestin vastaanottajasta, tämän taustasta, 

kulttuurista, kielestä tai elämänkokemuksesta. Viestinnän onnistumiseen voidaan 

kuitenkin vaikuttaa monella tavalla. Yleensä viestintä onnistuu paremmin kun 

viestinvälittäjä tuntee viestin vastaanottajan ja tämän tilanteen, tarpeet ja odotukset. 

Näin ollen myös viestiä ja sen esitystapaa voidaan muotoilla niin, että se koskettaa 

paremmin viestin vastaanottajaa. Myös monikanavainen viestintä on yksi keino, 

jolla viestinnän onnistumista voidaan edesauttaa. Monikanavaisella viestinnällä 

tarkoitetaan saman viestin viestimistä eri kanavissa, jolloin se on helpompi löytää. 

Toisaalta monikanavainen viestintä voidaan myös joissakin tapauksissa kokea 

ärsyttäväksi tai hämmennystä aiheuttavaksi. (Juholin, 2011, 36) 

 

Tuija Aalto puhuu kirjassaan (2012) avoimuuden vaikutuksesta viestinnän 

onnistumiseen. Aalto käyttää termiä aktiivinen avoimuus, jolla tarkoitetaan yksilön 

tai organisaation tapaa tehdä päätöksiä, joilla edesautetaan tiedon välittämistä sekä 

sen saatavuutta ennalta määräämättömille vastaanottajille. Aktiivinen avoimuus on 

läsnä olemista ja kuuntelemista, vaikutteille altistumista ja mahdollistamista 

päätöksiin vaikuttamiseen. Organisaatio, joka toimii aktiivisesti avoimesti, 

panostaa viestintään ja haluaa avoimesti kertoa toiminnastaan jatkuvasti kaikille 

sidosryhmille. (Aalto, 2012) Goodman (2001, 118) mainitsee kirjoituksessaan 

viestinnän yksinkertaisimmiksi peruspilareiksi rehellisyyden ja uskottavuuden 

kaikessa viestinnässä. Hän myös muistuttaa, että uskottavuus menetetään vain 

kerran.  

 

Dawn (1999, 96) tuo esille tutkimuksessaan vision vaikutusta viestinnän 

parantamisessa. Hän puhuu visio-ohjatusta tavasta, jossa viestintää kehitetään 

luomalla tai tuomalla esille jo olemassa olevaa visiota. Visiolla tarkoitetaan yleensä 

tulevaisuuteen suuntautunutta lopullista päämäärää tai tavoitetilaa. Goodman listaa 

tutkimuksessaan keinoja, joilla viestintää voidaan parantaa visio-ohjatulla tavalla. 
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Hän neuvoo esimerkiksi lisäämään henkilökunnan tietoisuutta ennakkoluulojen ja 

-käsitysten estämiseksi, kehittämään uusia tarkoituksia ja ilmaisullista kieltä 

semantiikan¹ ongelmien selättämiseksi sekä lisäämään kasvokkain viestintää sekä 

muita vaihtoehtoisia viestintäkanavia.  Viestinnän kehittämiseen hän neuvoo myös 

ottamaan huomioon rehellisyyden, yhteistyön, tarinankerronnan sekä kuvien ja 

symbolien käyttämisen. Lisäksi hän neuvoo kysymään kysymyksiä, etenkin jos 

informaatiota tuntuu olevan liikaa. (Dawn, 1999, 96) 

 

Semantiikalla tarkoitetaan asioiden eri merkityksiä tai merkitysoppia. Sanoilla ja 

symboleilla on aina eri merkityksiä, sanat voidaan ymmärtää tarkalleen, epätarkasti 

tai ristiriitaisesti tai ne voivat merkitä eri asioita eri ihmisille. Semantiikka on usein 

otettu esille yhtenä organisaatioiden sisäisen viestinnän haasteena. (Dawn, 1999, 

96) 

 

Syitä viestinnän epäonnistumiseen on paljon. Dawn (1999, 93-94) rajaa 

artikkelissaan yleisimmät yrityksen sisäisen viestinnän esteet sekä ihmisten 

välisiksi, että organisatorisiksi esteiksi. Ihmisten välisiksi esteiksi hän mainitsee 

havainnointikyvyn esteet, semantiikan, sopimattomat viestintäkanavat sekä 

epäjohdonmukaisen tai ristiriitaisen verbaalin- ja non-verbaalin viestinnän. 

Organisatorisiksi esteiksi listataan fyysiset häiriötekijät, liika informaatio, ajoitus, 

statuserot, organisaatiorakenteet, virallisten viestintäkanavien puute sekä liian 

teknisen tai vain sisäpiirin tiedossa olevan viestintäkielen. (Dawn, 1999, 93-94) 

 

 

 

¹ Semantiikka = merkitysoppi, asioiden eri merkitykset 
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Havainnointikyvyn esteillä tarkoitetaan ihmisten luonnollista taipumusta valikoida 

tiedostamaansa dataa tai informaatiota. Ihminen sekä tietoisesti, että 

tiedostamattaan valikoi saamaansa informaatiota, keskittyy johonkin tiettyyn ja 

välttää jotakin toista. Toisin sanoen, se mitä viestin lähettäjä on halunnut sanoa, voi 

muuttaa merkitystään riippuen siitä, mitä viestin vastaanottaja haluaa kuulla. 

(Dawn, 1999, 95) 

 

Verbaalin ja non-verbaalin viestinnän ristiriitaisuudet ovat myös iso syy viestinnän 

ongelmiin. Ihmisten non-verbaalit viestit voivat monesti saada viestin 

vastaanottajan hämilleen kasvokkain tapahtuvassa tiedonvaihdossa, etenkin jos 

viestin sisältö ei muutenkaan ole helposti ymmärrettävissä. Organisaatioiden 

sisäisessä viestinnässä etenkin esimiesten tulisi kiinnittää huomiota omaan non-

verbaaliin viestintäänsä, kuten puhetyyliinsä, eleisiinsä, ilmeisiinsä ja ryhtiinsä, 

etteivät ne ole ristiriidassa kommunikoitavan asian kanssa. (Dawn, 1999, 97) 

 

Organisatorisista esteistä puhuttaessa fyysiset esteet viestinnälle voivat olla asioita 

kuten melu, keskeytykset tai viestintälaitteiden rikkoutumiset. Näihin asioihin 

voidaan vaikuttaa ja fyysisiä esteitä voidaan vähentää, mutta kaikkia esteitä ei voida 

koskaan kokonaan poissulkea. Myös liika informaatio on yksi viestinnän esteistä. 

Etenkin esimies- ja johtotasolla ollaan päivittäin tekemisissä valtavien informaatio- 

ja tietomäärien kanssa. Tämä kuorma valuu helposti alaspäin työntekijätasolle ja 

samalla hukuttaa alleen ne asiat, joita viestinnässä halutaan tuoda esille. (Dawn, 

1999, 97-98) 

 

Ajoitus voi merkittävästi vaikuttaa viestinnän onnistumiseen. Ajoituksessa tulisi 

huomioida milloin mitkäkin asiat olisi hyvä tuoda esille, tai jättää tuomatta. Se 

milloin asiat tuodaan esille vaikuttaa siihen miten ne otetaan vastaan. Dawn (1999, 

98) mainitsee esimerkkinä, ettei isoja organisatorisia muutoksia olisi hyvä viestiä 

juuri ennen joululomia tai tilikauden viimeisellä viikolla.  
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Tekninen tai vain sisäpiirin tiedossa oleva kieli voi muodostua organisatorisen 

viestinnän esteeksi, etenkin organisaatioissa, joissa on erillisiä alayksiköitä tai 

joissa työskentelee eri alojen asiantuntijoita. Teknisen sanaston käyttöä tulisikin 

välttää yleisessä organisaation sisäisessä viestinnässä ja käyttää vain 

mahdollisimman selkeää ja ymmärrettävää kieltä. (Dawn, 1999, 98) 

 

Statuseroilla tarkoitetaan organisaation sisäisien roolien ja asemien välisiä eroja, eli 

kuinka suuret erot eri asemissa olevilla ihmisillä on. Katsotaanko esimerkiksi 

johtajien statuksen olevan niin arvokas, että se pitää vuorovaikutuksen alaisiin 

etäisenä. Organisaatioissa joissa on suuria statuseroja, on myös monesti ongelmia 

sisäisen viestinnän kanssa.  Organisaatiorakenteilla ja työtehtävillä voidaan myös 

heikentää sisäisen viestinnän tasoa, jos toimenkuvat tai hierarkia määrittelevät 

viestintää, esimerkiksi jos organisaatiossa on tarkoin määritelty kuka puhuu 

kenenkin kanssa ja mitkä asiat kuuluvat kenenkin viestittäväksi. Liian tiukat 

rakenteet ja toimenkuvat vaikuttavat viestiketjuihin ja viestinkulun nopeuteen 

heikentävästi. (Dawn, 1999, 98) 

 

Virallisten viestintäkanavien puute voi myös koitua sisäisen viestinnän 

kompastuskiveksi. Organisaatioissa tulee olla määriteltyjä viestintäkanavia 

esimerkiksi tavoitteiden, suoritusten, ongelmien ja käytäntöjen viestintään. 

Virallisia viestintäkanavia tarvitaan mm. esimiesten ja alaisten väliseen viestintään, 

eri yksiköiden sekä asiakkaiden ja toimittajien väliseen viestintään. (Dawn, 1999, 

99) 

 

Liian usein ajatellaan, että omat odotuksemme, arvomme, agendamme tai 

määritelmämme ovat samanlaisia myös muilla ihmisillä. Kuvitellaan, että viestintä 

on vain viestien välittämistä mahdollisimman tarkkaan eteenpäin, eikä huomioida 

miten eri tavalla asiat voidaan ymmärtää tai nähdä. Monesti myös kuvitellaan, että 

tehokas viestintä on yhtä kuin tehokas viestintätyökalu tai –kanava. Organisaation 

sisäisessä viestinnässä tulisi ensisijaisesti keskittyä yhteisymmärryksen sijaan 
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ratkomaan ristiriitoja, sekä ymmärtää, että tehokkaiden viestintäkanavien ja -

välineiden lisäksi tarvitaan tietoa siitä, mitä vastaanottaja tarvitsee, tai haluaa 

oikeasti saada tietoonsa. (Dawn, 1999, 94) 

 

Työntekijöiden näkökulmasta syyt viestinnän epäonnistumiseen mielletään usein 

johtuvan haluttomuudesta tai ajan puutteesta. Puutteelliset selitykset ja liian 

rajallinen aika keskusteluille ovat yleisimmät raportoidut heikkoudet sisäisessä 

viestinnässä. Holàn mukaan (2012, 37) yleisimmät johdon tekemät virheet 

sisäisessä viestinnässä ovat työntekijöiden mukaan: avoimuuden puute 

keskusteluissa, kriittisten viestien vähättely tai huomiotta jättäminen sekä pelon 

ilmapiirin luominen, jolloin työntekijät eivät uskalla kommunikoida avoimesti. 

Suurin osa Holàn kyselyn vastaajista oli myös tuonut esille johdon 

motivointitaitojen puutteen. Työntekijät kokivat, että heidän panostaan ei arvostettu 

tarpeeksi, eivätkä he olleet tietoisia yhtiön tavoitteista ja tulevaisuuden suunnista. 

(Holà, 2012, 37) 

 

Johdon näkökulmasta suurimmat haasteet sisäisen viestinnän onnistumiseen ovat 

työntekijöiden haluttomuus muuttaa asioita sisäisessä viestinnässä, pääoman 

riittämättömyys sekä ajan puute sisäisen viestinnän prosessien kehittämiseen. Tämä 

myös kertoo siitä, ettei viestintää yleensä mielletä jokapäiväiseksi johtamisen 

työkaluksi vaan erilliseksi toiminnaksi. (Holà, 2012)  

 

Sisäisen viestinnän tulee olla aina totuudenmukaista ja yksiselitteistä, ettei se saa 

aikaan huhuja, epäilyksiä tai negatiivistä informaatiota. Viestinnässä on tärkeää 

keskittyä positiivisten asioiden esille tuomiseen, sillä niillä on parantava vaikutus 

ilmapiiriin ja yhtiön kuvaan. Sisäisessä viestinnässä tulee olla myös tilaa palautteen 

antamiselle. Mahdollisuus antaa palautetta saa työntekijät tuntemaan itsensä 

arvostetuksi ja parantaa luottamusta yritystä kohtaan. Luottamus taas lisää tutkitusti 

työn tehokkuutta ja tuottavuutta. (Holà, 2012, 42)  
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Työntekijät ovat sisäisen viestinnän asiakkaita, joiden painoarvoa ei pidä vähätellä. 

Suhdetoiminnan jatkuva ylläpitäminen työntekijöiden kanssa, esimerkiksi 

keskustelemalla ja kuuntelemalla on ensiarvoisen tärkeää yhtiön pitkäaikaisen 

menestymisen kannalta. (Holà, 2012, 43) Johtajilta ja esimiehiltä vaaditaan tänä 

päivänä enemmän viestinnän johtajuuden taitoja. Esimiesten tulee olla viestinnän 

ammattilaisia, jotka osaavat kommunikoida ja viestiä visiosta, arvoista, tavoitteista 

ja muutoksista. Myös kyky viestiä vaikeista ja monimutkaisista asioista on noussut 

isoon rooliin esimiesten koulutuksissa (Falkheimer, 2014, Allert, 1997, 14-15)  

Merkitystä on sillä miten he artikuloivat jokapäiväisissä tilanteissa, miten he ovat 

johdonmukaisia toiminnassaan ja miten he ovat rehellisiä ja lojaaleita 

työkavereitaan ja alaisia kohtaan. Merkitystä ei siis ole vain heidän sanoillaan, vaan 

sillä miten he toimivat. Sanat ja teot eivät saa olla ristiriidassa keskenään ja 

toiminnan tulee olla johdonmukaista, jotta se saisi aikaan luottamusta. (Allert, 

1997, 14-15) Vaikka esiintymistaidot ovat eduksi esimiesten 

kommunikointitilanteissa, johtajuuskoulutuksissa painotetaan myös suhteiden 

rakentamista ja viestinnän, johtamisen ja organisaation strategisten toimien 

linkittämistä. (Falkheimer, 2014) 

 

Koska viestinnällä on tunnistettu olevan kriittinen merkitys yritysten 

menestymisessä, vaatii organisaation viestintä yleensä toteuttajakseen vahvoja 

ammattilaisia. Monet aineettoman pääoman muodot, kuten suhdetoiminta, 

verkostot, kompetenssit ja luottamus vaativat henkilöstöltä vahvoja viestinnän 

taitoja, samaan aikaan kuin koko organisaatiolla tulee olla tarkoituksenmukainen 

viestintärakenne sekä organisaatiokulttuuri, joka tukee avoimuutta ja keskustelua.  

Viestinnän ammattilaisten työ, etenkin moderneissa organisaatioissa, onkin 

muuttunut enemmän analyyttiseen ja strategiseen suuntaan. (Malmelin, 2006, 301)  

 

2.5 Onnistuneen viestinnän vaikutukset  

 

Onnistuneella viestinnällä on paljon positiivisia vaikutuksia organisaation 

toimintaan. Organisaation toimintaan ja sen menestymiseen vaikuttavat monet 
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muutkin asiat kuin viestintä, mutta viestinnällä voidaan parantaa yhtiön tärkeää 

aineetonta pääomaa. Viestintää käsittelevästä kirjallisuudesta nousee esiin 

merkittävät aineettoman pääoman resurssit, kuten luottamus ja sitoutuminen. Nämä 

teemat on valittu osaksi tätä työtä, koska niiden yhteys viestintään on hyvin 

läheinen. Sisäisen viestinnän yhtenä tavoitteena on yleensä juuri näiden asioiden 

lisääminen organisaatiossa. Tässä luvussa käsitellään sekä luottamusta, että 

sitoutumista sekä niiden yhteyttä sisäiseen viestintään.  

 

Nykypäivän yritykset hakevat kilpailukykyä ja kannattavuutta. Näiden kiilto 

silmissä voi helposti sumentaa kokonaiskuvan ja kiinnittää johdon energian ja 

mielenkiinnon pelkästään tehokkuuden lisäämiseen. Monesti juuri tällöin, yhtiön 

yksi tärkeimmistä resursseista, ihmiset, jäävät huomion ulkopuolelle. (Tiensuu, 

Partanen & Aaltonen, 2004, 15-16) Kun ihmiset voivat hyvin, ovat sitoutuneita ja 

luottavaisia yhtiötä kohtaan, he luovat yritykselle arvoa. Sekä luottamuksen, että 

sitoutumisen rakentumisessa, viestinnällä ja kommunikoinnilla on suuri merkitys 

(Allert, 1997, 14-15, Juholin, 2011, 45). 

 

Luottamuksesta voidaan puhua monessa yhteydessä ja monella eri nimellä. 

Luottamuksen määrittelyssä vaikeaa on sen kontekstisidonnaisuus ja 

tilannekohtaisuus, sekä monitulkittavuus. Esimerkiksi yhteistyö, varmuus ja 

ennalta-arvattavuus ovat merkitykseltään samansuuntaisia ja liittyvät vahvasti 

toisiinsa. Ihmiset voivat työskennellä keskenään ilman täydellistä luottamusta 

toisiinsa, mutta heillä täytyy silti olla jonkin asteinen luottamus toistensa kykyyn 

saada jotakin aikaan.  (Allert, 1997, 14-16) Luottamus lisää työyhteisön 

avoimuutta, halukkuutta ottaa riskejä ja innovoida. Mitä suurempi luottamuksen 

taso on, sitä suurempia ovat ihmisten oppimis-, luomis-, innovointi- ja 

kilpailuhalukkuudet. (Allert, 1997, 20) Luottamus on edellytyksenä ihmisten 

tavoitteiden saavuttamisessa, etenkin niissä tilanteissa joihin sisältyy jonkin asteista 

riskiä. (Tong, 2015, 33) Luottamus muotoutuu ihmisten keskinäisissä 

vuorovaikutuksissa, toisin sanoen viestinnässä. Toisaalta organisaatioissa 
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luottamus muotoutuu myös organisaatiomuotojen ja johtamisfilosofioiden kautta. 

(Ruppel & Harrington, 2000, 315) 

 

Luottamuksen merkitys organisaatioiden toiminnassa kasvaa sitä mukaa kun 

organisaatiot muuttavat muotoaan vertikaalisista ja hierarkkisista rakenteista 

enemmän vapaamuotoisimmiksi ja verkostomaisiksi. Organisaatioiden 

luottamuksen rakentaminen on ensisijaisesti johtajien tehtävä. Luottamus rakentuu 

niiden kykyjen kautta, joita johtajilla on viestiä asioista luottamusta lisäävällä 

tavalla keskinäisissä kanssakäymisissä, verkostoissa sekä organisaatiokulttuurissa. 

Allert (1997) puhuukin artikkelissaan viestinnän, johtajuuden ja luottamuksen 

kolmiyhteydestä. (Allert, 1997, 14-15) 

 

Viestinnän merkitys luottamuksen rakentajana jätetään liian usein huomioimatta tai 

näkemättä yritysten johdossa, siitä yksinkertaisesta syystä, ettei yritysten johdossa 

ole aina ammattitaitoa käyttää ja hyödyntää viestintää tarpeeksi hyvin. Viestinnän 

ja johtamisen prosessit eroavat toisistaan päämäärän suhteen. Johtamisen prosessin 

päämääränä on rakentaa pitkäaikaista sitoutumista organisaatioon ja sen johtoon. 

Viestinnän prosessin tarkoituksena on taas saavuttaa yhteinen näkemys, 

yhteisymmärrys syistä, viesteistä, lähteistä ja tavoitelluista tuloksista.(Allert, 1997, 

16).  

 

David Monty puhuu kirjassaan ”Trust-Based Selling” (2015) luottamuksen 

rakentumisesta myyntityössä. Vaikka kirja kertookin luottamuksesta myynnin 

näkökulmasta, voidaan luottamuksen rakentumisen edellytykset hyvin kopioida 

myös normaaliin yhtiön sisäiseen viestintään. Monty tiivistää luottamuksen 

rakentumisen tärkeimmiksi elementeiksi aikomukset, omistautumisen, 

kompetenssin sekä tulokset. Jotta ihminen voi saavuttaa luottamuksen muissa 

ihmisissä, tulee hänen kaikessa toiminnassaan osoittaa, että hänen aikomuksensa 

ovat hyvät, että hän on omistautunut tekemiselleen ja että, hänellä on osaamista 

tekemiseensä. Kuulija, tai Montyn kirjassa asiakas, huomaa pian jos toinen osapuoli 
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ei vilpittömästi halua näitä asioita. Yleensä ihmisen non-verbaali viestintä paljastaa 

jos ihminen ei ole vilpitön. Mutta, vaikka kaikki nämä asiat olisivat kunnossa, 

luottamus vaatii tärkeimpänä myös lopullisten tulosten saavuttamista. Tulokset 

voivat olla tehtyjä kauppoja, tai toteutettuja lupauksia, mutta ne tulee saavuttaa, että 

luottamus voi syntyä. Parhaimmaksi yhtälöksi luottamuksen rakentumisessa Monty 

kuvaa kaikkien näiden neljän komponentin yhdistämisen. (Monty, 2015, 1-12) 

 

Organisatorisen luottamuksen yhteydessä esille nousevat termit kuten luotettavuus, 

hyvä tahto ja ammattitaito. Organisaation luotettavuus rakentuu sen 

ominaisuuksista kuten läpinäkyvyydestä, johdonmukaisuudesta, 

ennustettavuudesta, lahjomattomuudesta ja luotettavuudesta. Hyvällä tahdolla taas 

tarkoitetaan empatiaa ja hyviä aikomuksia. Ammattitaito luottamuksen yhteydessä 

tarkoittaa organisaation kompetenssia ja luotettavuutta työssä. (Tong, 2015, 34) 

Organisaation luottamus johtoon on sitä suurempi, mitä tarkempaa viestinnän 

tarkkuus on informaatiossa, miten hyvin päätökset selitetään ja mitä avoimempaa 

viestintä kokonaisuudessaan on. (Ruppel & Harrington, 2000, 316) 

 

Yhtiön tärkeimpiä resursseja ovat työntekijät, joiden pitäminen tyytyväisenä ei 

pelkästään lisää työntekijöiden tuottavuutta, vaan koko yhtiön kykyä menestyä. 

(Linjuan, 2014) Jokainen työntekijä edustaa itsensä lisäksi sitä työpaikkaa ja 

yritystä, jossa hän milloinkin työskentelee ja näin ollen vaikuttaa koko ajan myös 

yhtiön ulkoiseen kuvaan. (Goodman, 2001, 119) 

 

Viestinnällä on tutkitusti vaikutusta ihmisten sitoutumiseen esimerkiksi 

työyhteisöön. Sitoutumista edesauttaa kun yksilö tuntee työyhteisönsä 

perustehtävän, tavoitteet, taloudellisen tilanteen sekä tulevaisuuden suunnitelmat ja 

tavoitteet. Sitoutuneet henkilöt kokevat yhteenkuuluvuutta yhteisöönsä ja haluavat 

kehittää yhteisöään esimerkiksi kehitysideoin ja ajatuksin. Viestinnällä voidaan 

parantaa työyhteisön yhteisöllisyyttä, kulttuuria, tunnelmaa ja mahdollisuuksia 

vaikuttaa työhön ja työyhteisöön. (Juholin, 2011, 45) Esimerkiksi tieto yhtiön 
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päämääristä ja strategiasta auttaa lisäämään työntekijöiden luottamusta ja lojaaliutta 

yhtiötä kohtaan. (Holà, 2012, 37)  

 

Henkilöstön sitoutumiseen yhtiötä kohtaan vaikuttavat monet muutkin asiat kuin 

viestintä. Itse asiassa on tutkittu, että myös työajan ulkopuolisilla, siviilielämän 

asioilla, on suuri vaikutus henkilöstön sitoutumiseen työpaikalla. Tällaisia asioita 

ovat esimerkiksi perhe, elämäntilanteet ja harrastukset. Jos yritys osaa ottaa myös 

nämä asiat huomioon, voidaan myös sillä parantaa ihmisten sitoutuneisuutta 

työpaikkaansa kohtaan. (LaMotte, 2015) Viestinnällä voidaan tuoda myös näitä 

asioita esille, ja sitä kautta vaikuttaa sitoutumiseen. 

 

Kuulostaa itsestään selvältä, mutta on tutkittu, että ihminen välittää enemmän 

itsestään kuin työpaikastaan. Meidän sukupolvemme on kasvatettu lähtökohtaisesti 

olemaan epäileväinen yrityksiä kohtaan. Ihmisillä on nykyisin enemmän 

mahdollisuuksia ja uskallusta vaihtaa työpaikkaa, jos sitä ei koeta miellyttäväksi. 

Tämä luo entistä enemmän haasteita yrityksille, yrittäessään sitouttaa ja motivoida 

henkilöstöään yritykseen. (Goodman, 2001, 118-121) Samaa sanotaan Tiensuun, 

Partasen ja Aaltosen teoksessa Onnellinen organisaatio (2004, 15), ihmiset käyvät 

töissä vain rahan takia. Vain kolmasosa ihmisistä on sitoutunut työpaikkaansa tai 

organisaatioonsa. Viestinnän rooli työntekijöiden sitouttamisessa ja organisaation 

kuvan luomisessa on merkittävä ja myös työntekijät ovat siitä nykyisin tietoisia. On 

ennakoitu, että tulevaisuuden henkilöstö sietää yhä vähemmän viestinnässä 

ilmeneviä puutteita ja heikkouksia (Puro, 2004, 103).  
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3 STRATEGINEN VIESTINTÄ 

 

3.1 Viestintästrategia 

 

Strategia sana pohjautuu kreikan sanaan Strategos, jolla tarkoitetaan sodan 

johtamisen taitoa. Strategian tarkoituksena sotateorioissa on yleensä sodan 

voittaminen, tai joissakin tapauksissa sodan välttäminen. Joka tapauksessa 

strategialla tarkoitetaan tulevaisuuteen pohjautuvaa suunnitelmaa haluttuihin 

tavoitteisiin pääsemiseksi, olipa kyseessä sitten sodan voittaminen tai viestinnän 

kehittäminen. (Juholin, 2011, 68-69) Strategia sanana voidaan ymmärtää myös 

kielteisenä. Samaa tarkoittavia ilmaisuja ovat yhtä hyvin tavoitteet, suuntaviivat tai 

tapa toimia. Voidaan myös puhua organisaation toiminnan juonesta tai tapahtumien 

punaisesta langasta (Juholin, 2008, 112) 

 

Åberg kuvaa teoksessaan (1997, 19-28) strategisen johtamisen ja viestinnän 

yhteyttä Leija-mallilla, jossa leijan osa-alueet muotoutuvat visiosta, ihmisistä ja 

johtamisesta ja leijan koossa pitävät rakenteet ovat viestintää. Alla esitetyssä 

kuvassa (Kuva 2) sama asia on kuvattu talon muodossa. Visio muodostaa 

kokonaisuudessa katon, tilan johon organisaatiossa pyritään pääsemään. Talo 

koostuu ihmisistä ja johtamisesta ja rakennusaineena, tiilejä ympäröivänä laastina 

käytetään viestintää. Ihmisiä tarkastellessa viestintä vaikuttaa ryhmän- ja yksilön 

dynamiikkaan, yhteisökulttuuriin ja legitimiteettiin (legitimiteetillä tarkoitetaan 

työyhteisön toiminnan sosiaalista hyväksyttävyyttä). Johtamisen osalta viestinnällä 

tuodaan esille organisaation missiota ja liikeideaa, strategiaa, tavoitteita ja tehtäviä. 

(Åberg, 1997, 19-28) 
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Kuva 2: Viestintä johtamisen osana (mukaeltu Åbergin leija-mallista (1997, 23) 

 

Esimiesten ja alaisten tulisi toimia viestinnässään osana organisaatiotaan ja 

noudattaa niitä periaatteita, joita strategiassa on määritelty. Ideaalitilanteessa 

organisaation viestintästrategian tulisi pienoiskoossa näkyä jokaisessa esimies-

alaistilanteessa. Strategia-ajattelu ei saisi siis olla vain ylimmän johdon ja 

esimiestason abstraktia keskustelua, vaan sen tulisi laskeutua alas jokapäiväiseen 

toimintaan myös työntekijätasolle. (Puro, 2003, 145-147)  

 

Viestintästrategialla tarkoitetaan viestinnän suunnittelua pitkälle tulevaisuuteen. 

Viestinnälle luodaan tarpeeksi selvät tulevaisuuden tavoitteet, joihin perustuen 

kaikki yrityksen päivittäiset viestintätapahtumat tulisi läpi viedä. (Puro, 2003, 145-

147) Allert kiteyttää artikkelissaan strategisen ajattelun ytimen yksinkertaisesti 

kyvyksi nousta yksityiskohtien yläpuolelle ja nähdä kokonaisuus (1997, 16). 

Kiinnostus strategista viestintää kohtaan on lisääntynyt poliittisen, sosiaalisen ja 

taloudellisen kehityksen myötä. Lisääntyneellä läpinäkyvyydellä, 

individualismilla, riskien tiedostamisella, liikkuvuudella sekä globalisaatiolla ei ole 
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vain taloudellisia vaikutuksia, vaan ne vaativat muutoksia myös yritysten 

strategiseen toimintaan ja viestintään. (Falkheimer, 2014) 

 

Viestintästrategiasta puhuttaessa tarkoitetaan kokonaisvaltaista viestinnän 

suunnittelua, joka luo eräänlaisen selkärangan yrityksen viestinnän toteuttamiselle. 

Viestintästrategia pohjautuu yrityksen perustehtävään ja tavoitteisiin, sekä 

tulevaisuuden toimintalinjoihin ja visioon. (Juholin, 2011, 68) Viestintästrategia 

muodostuu toiminnan määrittelyistä, valinnoista ja tavoitteista joiden perusteella 

yhtiön tulisi menestyä nyt ja tulevaisuudessa. Strategian tavoitteena on aina 

keskittyä tulevaisuuteen. Viestintästrategia pohjautuu koko yhtiön strategiaan tai 

liiketoimintastrategiaan. (Juholin, 2011, 69) Viestintästrategiat ovat kokoelma 

yhtiön suuntalinjoista, jotka sisältävät suunnitelman tavoitteisiin pääsemiseksi 

(Holà, 2012, 41) Viestintästrategiasta voidaan puhua myös toiminnallisena 

strategiana, joka tarjoaa päämäärän ja suunnan yrityksen viestintätoiminnoille 

(Steyn, 2003). 

 

Viestintä- ja liiketoimintastrategia liittyvät tiiviisti toisiinsa ja joskus voikin olla 

vaikea erottaa kumman kanssa milloinkin ollaan tekemisissä. Viestintästrategia 

pohjautuu yrityksen liiketoimintastrategiaan, ja onnistuminen viestinnässä voi olla 

ratkaisevaa koko organisaation strategian toteutumiselle. Viestinnällä yksin ei 

voida pelastaa yrityksiä, mutta se on tärkeässä roolissa tukemassa yritystä 

pääsemään tavoitteisiinsa ja menestymään kilpailuympäristössään. (Juholin, 2013, 

93) 

 

Viestintästrategian luominen ei enää ole yksin vain yrityksen johdon, tai 

johtoryhmän tehtävä, vaan sen laatimisessa on hyvä olla mahdollisimman kattava 

joukko organisaation eri tehtävissä työskenteleviä ihmisiä. Viestintästrategian 

lopullisen laatijan on kuitenkin hyvä olla yrityksen johtoryhmäläinen tai läheisesti 

johtoon sidoksissa oleva henkilö, sillä yrityksen johdon sitoutuminen strategian 

jalkauttamiseen on oleellisen tärkeä asia viestinnän onnistumisessa. Johdon 
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mukana oleminen tuo strategialle näkyvyyttä ja motivoi muuta organisaatiota 

sitoutumaan viestinnän tavoitteiden saavuttamiseen.  (Juholin, 2013, 127-132) 

 

Alla olevassa listauksessa on mukailtu Juholin (2013, 137-138) mainitsemia 

viestintästrategiassa yleisesti käsiteltäviä asioita. 

1. Viestinnän lähtökohdat strategiakaudelle 

- Organisaation strategian tai vision haasteet viestinnälle 

- Muutokset toimintaympäristössä ja haasteet viestinnässä 

- Organisaation muutokset ja niiden haasteet viestinnälle 

 

2. Viestinnän nykytilan kartoittaminen 

- Yhteenveto analyyseistä ja tutkimuksista 

- Itsearviointi viestinnän tilasta 

- Tarvittaessa täsmennetään mitä viestintään katsotaan kuuluvaksi 

 

3. Viestinnän periaatteet ja arvot 

 

4. Sidosryhmät 

- Sidosryhmien luokittelu 

- Keskeiset tulokset sidosryhmäanalyyseissa 

- Keskeiset haasteet eri sidosryhmissä 

 

5. Sisällölliset ja visuaaliset määrittelyt 

- Strategiset ydinviestit, jolla organisaatiota kuvataan 

- Tärkeät teemat 

- Visuaaliset määrittelyt 

 

6. Viestinnän tavoitteet 

-  Vaikuttavuustavoitteet määritellylle ajanjaksolle 
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7. Viestinnän arviointi 

- Mittaaminen, mittarit tai tutkimus 

- Seurantamenetelmät 

- Luotausmenetelmät 

 

8. Vastuut ja kumppanuudet viestinnän eri osa-alueilla 

 

9. Resurssit 

- Ihmiset ja osaaminen 

- Tekniikka 

- Talous 

- Resurssitarpeet 

 

10. Täydentävät ohjeet tai prosessikuvaukset 

 

Viestintästrategialle ei ole olemassa yhtä oikeaa mallia, vaan jokainen yritys tai 

organisaatio laatii oman mallinsa, joka parhaiten kuvaa organisaatiota ja ilmentää 

sen strategiaa. (Juholin, 2013, 137)  

 

Viestinnän strategiaa suunniteltaessa ja sen jalkauttamisessa on kuitenkin 

muistettava, että etenkin strategiset muutokset vievät aikansa toteutuakseen. 

Viestinnän ja viestintäilmapiirin muutokset vaativat aikaa sulautuakseen koko 

organisaation kulttuuriksi. Isoissa ja vanhoissa organisaatioissa nämä muutokset 

voivat viedä jopa kymmeniä vuosia. (Puro, 2003, 153) Myös Goodman (2001, 121) 

puhuu artikkelissaan kaikkien isojen muutosten hitaudesta. Hän toteaa, että nopeat 

muutokset ovat mahdollisia, mutta ne ovat kivuliaita ja niistä toipuminen vie kauan 

aikaa.  
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3.2 Viestinnän suunnittelun tasot 

 

Viestintästrategialla tarkoitetaan monesti samaa asiaa kuin viestintäsuunnitelmalla, 

mutta yleensä strategialla käsitetään laajempaa kokonaisuutta kuin 

viestintäsuunnitelmalla. Viestinnän suunnittelun tasoissa Juholin (2011, 74) asettaa 

viestintästrategian tehtäväksi ennen varsinaista viestinnän suunnittelua. Yrityksen 

viestinnän suunnittelu pohjautuu koko yrityksen strategiaan, visioon ja arvoihin, 

joista rakentuu koko toiminnan ajatus. Vasta näiden ollessa selvillä voidaan tehdä 

viestinnän perusmäärittelyt ja analyysit. Tasoissa kolmantena on viestinnän 

strateginen suunnittelu, jossa viestinnän strategiset tavoitteet ja painopistealueet 

asetetaan, sekä luodaan mittarit, joilla viestinnän onnistumista voidaan mitata. 

Vasta näiden toimien jälkeen on varsinaisten viestintäsuunnitelmien vuoro. 

Viestintäsuunnitelma sisältää Juholin mukaan päivittäiset viestinnän linjaukset, 

toimintasuunnitelman, toistuvien ja tiedossa olevien tehtävien määrittelyt, ohjeet, 

vastuut, prosessikuvaukset, politiikan sekä viestinnän budjetoinnin. Viimeinen 

viestinnän suunnittelun tärkeä taso on viestinnän toimenpiteiden seuranta ja 

arviointi. (Juholin, 2011, 74) 

 

Kuva 3: Viestinnän suunnittelun tasot (Juholin, 2011, 74) 
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Viestinnän suunnittelun johtoajatuksena on läpäisyperiaate, jonka mukaan kaikki 

ylemmällä tasolla sovitut tavoitteet ja periaatteet läpäisevät koko organisaation ja 

toteutuvat prosesseissa, ihmisten päivittäisessä työssä ja vuorovaikutustilanteissa. 

Läpäisyperiaatteen toimimisessa on edellytyksenä, että koko organisaatio on 

tietoinen sovituista päälinjoista ja niiden vaikutuksista koko toimintaan. (Juholin, 

2013, 98) 

 

Viestinnän suunnittelu ylemmän tason, yhteisön elämäntehtävän, ollessa selvillä, 

voidaan alkaa määrittämään strategian perusviestejä. Strategisia perusviestejä 

voidaan kutsua myös ydin- tai avainviesteiksi. Strategisten viestien määrittelyä 

voidaan Juholin (2013, 105) mukaan tehdä kahdella tavalla: nykytila- tai 

tavoitelähtöisesti. Nykytilalähtöinen strategisten perusviestien määrittely lähtee 

nykytilan analysoinnista. Tärkeää on selvittää ja erottaa toisistaan todellinen 

nykytilanne sekä mielikuva siitä. Jos mielikuva ja todellisuus eroavat paljon 

toisistaan, saa viestinnän suunnittelu lisää haasteita kuilun korjaamiseksi. (Juholin, 

2013, 105) 

 

Toinen tapa lähestyä strategisten perusviestien määrittelyä, on tavoitelähtöinen 

lähestyminen. Tavoitepohjainen lähestyminen perustuu organisaation strategian 

tavoitteisiin. Kun strategiset tavoitteet on määritelty, täytyy määritellä keinot niiden 

saavuttamiseksi. Strategisten viestien määrittelyssä apuna voidaan käyttää SWOT-

analyysia (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) sisäisten vahvuuksien ja 

heikkouksien, sekä ulkoisten mahdollisuuksien ja uhkien määrittelyyn. SWOT-

analyysin avulla voidaan löytää ne alueet, joihin viestinnän tulisi keskittyä. 

Määrittelyprosessissa tärkeää on keskustella näkemyksistä ja tuotoksista yhdessä 

organisaation sisällä ja koittaa löytää mahdollisimman yksipuolinen näkemys 

kaikkien kesken. (Juholin, 2013, 106) Tavoitekeskeinen määrittelyprosessi vie 

aikaa ja se on hyvä tehdä esimerkiksi pienryhmissä työskentelemällä niin, että laaja 

joukko pääsee osallistumaan viestien määrittelyyn. (Juholin, 2013, 108) 
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Työkaluna määrittelyprosessissa voidaan käyttää myös Pirjo Ojanperän kehittämää 

3x3x3-mallia, jota myös Åberg on käyttänyt teoksessaan (1997). Mallin 

tarkoituksena on selvittää esimerkiksi yhtiön strategiaa kolmella tärkeimmällä 

perustekijällä. Nämä tekijät jaetaan vielä kolmeen ”must-tekijään”, joiden on oltava 

kunnossa tukemassa perustekijöitä. (Åberg, 1997, 76-77) 3x3x3-mallin keskiössä 

on niin sanottu visio- tai pääviesti, jota kolme strategiatason viestiä selventävät. 

Mallia voidaan selventää myös kysymyksillä, jotka kohdistuvat eri tasoihin: 1. 

Mihin? (visio) 2. Mitä (strategia) 3. Millaisilla valinnoilla (taktiikka) ja 4. Miten 

toimien (operatiivinen toiminta). (Juholin, 2011, 82) Mallissa ideana on saada 

uloimmalle kehälle mitattavia asioita (must-tekijät), joiden avulla kokonaisuuden 

onnistumista voidaan mitata. (Åberg, 1997, 76-77) Alla olevassa kuvassa 

hahmotettu 3x3x3-mallia sekä Åbergin, että Juholin teoksien mukaan. 

 

 

Kuva 4: Pirjo Ojanperän 3x3x3-malli (Åberg, 1997, 76-77) 

 

Strategisten viestien lisäksi viestintä tarvitsee teemoja, jotka ovat yritykselle 

kriittisiä aiheita tai kysymyksiä. Teemat voivat olla joko positiivisia tai negatiivisia, 

joko itse nostettuja tai esille nousseita asioita, jotka koskettavat läheisesti yritystä. 

Määrittelyssä täytyy tarkentaa mitkä ovat yritykselle hyödyllisiä ja toimintaa 
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tukevia teemoja, mitkä taas yritykselle ongelmallisia tai vaarallisia. (Juholin, 2010, 

110-111) 

 

Strategisten viestien ja teemojen ympärille tarvitaan vielä visuaalinen identiteetti, 

jolla tarkoitetaan sitä visuaalista kuvaa, joka liittää ajatukset ja mielikuvat 

yritykseen. Visuaalinen mielikuva on perusviestin kumppani, se on tyylejä, värejä, 

muotoja, logoja, jotka toistuvat samoina kaikessa yrityksen viestinnässä ja joilla 

luodaan tiettyä mielikuvaa yrityksestä. (Juholin, 2010, 111-112) Viestinnän 

perusviesteistä ja visuaalisesta identiteetistä vastaa yrityksen johto tai johtoryhmä. 

(Juholin, 2013, 112) 

 

Resurssianalyysillä analysoidaan viestinnän aineellisia ja aineettomia resursseja. 

Aineettomia resursseja ovat ihmiset ja heidän viestinnälliset taitonsa, kuten tiedot, 

taidot, asenteet, valmiudet tai ammattietiikka. Aineellisia resursseja taas ovat 

viestintekniikka ja viestintään käytettävä raha. Viestintätekniikalla tarkoitetaan 

tavallisimpien viestintävälineiden, kuten puhelimien tai sähköpostien, lisäksi myös 

kaikkea perinteistä toimistotekniikkaa kuten tietokoneita tai tulostimia. (Juholin, 

2013, 119) 

 

3.3 Viestinnän käytännön suunnittelu 

 

Viestinnän suunnittelulla tarkoitetaan yleensä käytännön viestintäkeinojen 

suunnittelua ja ohjausta strategian mukaisesti. Viestintäsuunnitelman tekeminen ei 

saisi olla vain viestinnän ammattilaisten laatima, vaan myös tekovaiheessa olisi 

hyvä, että kaikilla olisi mahdollisuus vaikuttaa suunnitelman tekemiseen. Valmiin 

suunnitelman tulee olla myös kaikkien tiedossa ja toimia työkaluna, joka ohjaa 

jokapäiväistä toimintaa. (Juholin, 2011, 108) 
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Juholin (2011, 109) mukaan viestinnän suunnittelulla tarkoitetaan operatiivista 

suunnittelua, joka kattaa  

- päivittäisviestinnän linjaukset 

- vuosittain tai säännölliset toistuvat toimenpiteet 

- toimintasuunnitelmat 

- ohjeet, politiikat ja prosessikuvaukset 

- projektit ja kampanjat 

 

Päivittäisviestinnällä tarkoitetaan jokapäiväisiä viestinnän muotoja kasvotusten tai 

virtuaalisissa ympäristöissä. Vaikka päivittäisviestintä on yleensä hetkessä 

muotoutuvaa, tarvitsee sekin selkeät yleislinjaukset ja raamit toiminnalleen. 

Yleensä erityisvastuu päivittäisviestinnästä on esimiehillä ja tiiminvetäjillä. 

Päivittäisviestinnän yleislinjauksilla sovitaan tietyin väliajoin miten päivittäinen 

viestintä ja vuorovaikutus hoidetaan tärkeissä työhön liittyvissä asioissa. 

Päivittäisviestinnän linjauksissa sovitaan miten usein ja minä ajankohtina mistäkin 

aihealueista keskustellaan, esimerkiksi yhtiön taloustilanteesta. 

Päivittäisviestinnälle ei ole olemassa yleisiä sisältöjä, vaan ne ovat jokaisen 

yrityksen itse määrittelemiä. Tavallisimpia päivittäisviestinnän sisältöjä ovat 

työsuunnitelmat ja palaute, asiakastilanne ja tilauskanta, tuote- ja 

palvelumuutokset, markkinatilanne, tuloskehitys, henkilöstömuutokset, 

markkinamuutokset tai tarjoukset ja kilpailutilanne. (Juholin, 2011, 111-112) 

 

Päivittäisviestinnän linjauksissa tärkeää on erottaa ne tärkeät asiakokonaisuudet, 

jotka kuuluvat päivittäisviestintään, isommista kokonaisuuksista, jotka taas 

kuormittavat päivittäisviestintää liikaa. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi 

strategian tai muun toiminnan muutokset. Päivittäisviestinnän osalta täytyy 

määritellä myös osapuolet, sekä viestinnän keinot ja foorumit, sekä yhteiset 

pelisäännöt. (Juholin, 2011, 112-117) 
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Viestinnän säännöllisesti toistuvat tehtävät, jotka eivät kuulu päivittäiseen 

viestintään, kuuluvat vuosisuunnitelmaan. Vuosisuunnitelmaan tulisi kirjata vain 

ne toimet, jotka todella tukevat viestintästrategian linjauksia. Esimerkkeinä 

säännöllisistä viestintätoimenpiteistä ovat esimerkiksi tuloskatsaukset, messut, 

kehityskeskustelut tai henkilöstölehdet. Suunnitelma voidaan tehdä yksinkertaisesti 

taulukkoon, kalenteriin tai viestintäkelloon, josta käy ilmi milloin sovitut 

toimenpiteet hoidetaan. Suunnitelma auttaa hahmottamaan, mitä kaikkia 

säännöllisiä viestintätehtäviä yrityksessä on, ja ovatko kaikki strategian mukaisia. 

(Juholin, 2011, 117-118) 

 

Viestinnän toimintasuunnitelmat ovat suunnitelmia, jotka sisältävät esimerkiksi 

viestinnän strategiset tavoitteet, toimenpiteet niiden saavuttamiseksi, ajankohdat, 

vastuuhenkilöt ja käytössä olevat resurssit. Toimintasuunnitelmien muodon voi 

jokainen yritys päättää itse, tärkeää on vain, että kaikille suunnitelmille on tarkat 

toimenpiteet määriteltyinä. (Juholin, 2011, 119) Alla olevassa kuvassa esimerkki 

toimintasuunnitelmasta. 

 

Taulukko 3: Malli viestinnän toimintasuunnitelmasta (Juholin, 2011, 119) 

 

 

Ohjeiden, politiikkojen ja prosessikuvauksien tarkoituksena on selventää 

käytännön toimenpiteiden toteuttamista. Niiden avulla voidaan esimerkiksi 
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selventää yhtenäistä linjaa viestinnän toimenpiteissä ja pyrkiä varmistamaan, että 

sama linja käytännöissä jatkuu vaikka vastuuhenkilöt vaihtuisivat. Ohjeet ja 

kuvaukset ovat tärkeitä etenkin uusille työntekijöille, jotka eivät tiedä käytännön 

viestinnän käytännöistä. Ohjeilla, politiikoilla tai prosessikuvauksilla voidaan 

selventää esimerkiksi tiedotteiden antamista, asiakkaiden vastaanottamista tai 

tilaisuuksien järjestämistä. (Juholin, 2011, 121) 

 

Lisäksi käytännön viestinnän suunnittelu kattaa mahdollisten viestinnän projektien 

ja kampanjoiden määrittelyt sekä viestinnän toimien budjetoinnin. (Juholin, 2011, 

122-130) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4 CASE: SISÄINEN VIESTINTÄ UPM VANERILIIKETOIMINNASSA 

 

4.1 UPM  

 

UPM on iso suomalainen metsäyhtiö, jonka liiketoiminnan kulmakiviä ovat kuituun 

ja biomassaan pohjautuvat liiketoiminnot, sekä uusiutuvat raaka-aineet ja tuotteet. 

UPM:n tuotteita valmistetaan 13 maassa ympäri maailmaa. Yhtiön liikevaihto 

vuonna 2014 oli 9,9 miljardia euroa. Koko yhtiön palveluksessa työskentelee noin 

20 000 työntekijää, joista noin 2400 vaneriliiketoiminnassa. (UPM, vuosikertomus 

2014, 4) 

 

UPM:llä on kuusi liiketoiminta-aluetta: UPM Biorefining, UPM Energy, UPM 

Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper ENA (Eurooppa ja Pohjois-Amerikka) sekä 

UPM Plywood. Rakenteellinen muutos kuuteen liiketoiminta-alueeseen 

siirtymisestä tehtiin vuonna 2013. (UPM, 2015) 

 

Uuden liiketoimintarakenteen päätavoitteet koostuvat viidestä elementistä, joita 

ovat: 

- yksinkertaistettu ja matala organisaatiorakenne 

- tulosten parantaminen 

- kasvumahdollisuuksien hyödyntäminen 

- liiketoimintaportfolion hyödyntäminen 

- uuden liiketoiminnan luominen 

(UPM, 2015) 

   

UPM:n visiona on olla uuden metsäteollisuuden edelläkävijä, joka pystyy 

yhdistämään bio- ja metsäteollisuuden sekä rakentamaan uutta, kestävää ja 

innovaatiovetoista tulevaisuutta. Kustannusjohtajuus, muutosvalmius sekä 

henkilöstön sitoutuminen ja turvallisuus muodostavat menestyksen perustan. 

(UPM, vuosikertomus 2014, 4) 
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Yhtiön toiminta-ajatuksena on luoda lisäarvoa uusiutuvista ja kierrätettävistä raaka-

aineista, sekä hyödyntää osaamista ja teknologiaa kuitu-, energia- ja tekniset 

materiaalit-liiketoiminnoissa.  Yhtiön arvot muodostuvat luotettavuudesta, 

tuloksien tekemisestä yhdessä sekä rohkeasta uudistumisesta. (UPM, 

vuosikertomus 2014, 4) 

 

4.2 UPM Vaneriliiketoiminta 

 

UPM vaneriliiketoiminta (UPM Plywood) on yksi UPM:n kuudesta liiketoiminta-

alueesta. Vaneri- ja viilutuotantolaitoksia UPM:llä on Suomessa, Virossa ja 

Venäjällä, vaneritehtaita kuusi kappaletta, sekä yksi viilutehdas. (UPM, 2015) UPM 

on euroopan suurin vanerinvalmistaja, joka valmistaa vanereita rakennus-, kuljetus-

, huonekalu- ja parkettiteollisuuteen. (UPM, 2015) Vaneriliiketoiminnassa 

työskentelee noin 2400 työntekijää. Vaneriliiketoiminnan liikevaihto vuonna 2014 

oli 440 miljoonaa euroa. (UPM, vuosikertomus 2014, 31) 

 

UPM vaneriliiketoiminnan strategiana on ”kannattava kasvu toimintaa 

tehostamalla ja asiakaslähtöisellä toiminnalla, sekä markkina-aseman 

vahvistaminen valikoiduissa liiketoiminnoissa arvoa ja palveluvalikoimaa 

lisäämällä”. (UPM, vuosikertomus 2014, 30) Vaneriliiketoiminnan strategiassa 

korostetaan asiakaslähtöistä kaupallista strategiaa, operatiivista tehokkuutta sekä 

kannattavaa kasvua ja uusiutumista. Alla olevassa kuvassa, kuva 5, on esitetty UPM 

vaneriliiketoiminnan strategia. (UPM vaneriliiketoiminnan strategia 2013-2015) 
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Kuva 5: Vaneriliiketoiminnan strategia (UPM vaneriliiketoiminnan strategia) 

 

Savonlinnan vaneritehdas on yksi neljästä Suomessa sijaitsevasta UPM:n 

vaneritehtaasta. Tehtaassa työskentelee yhteensä noin 260 työntekijää. Savonlinnan 

tehdas valmistaa pitkälle jalostettuja erikoiskoivuvanereita vaativiin 

käyttökohteisiin kuljetusväline- ja rakennusteollisuuteen. (PLY Savonlinna suomi, 

esitys 2015) 

 

 

4.3 Tehtaan tavoitteet 

 

Savonlinnan tehtaan tavoitteet pohjautuvat koko UPM vaneriliiketoiminnan 

tavoitteisiin. Tehtaan lyhyen välin tavoitteet on kirjattu vuosikohtaisiksi 

tavoiteluvuiksi, jotka on myös sidottu jokaisen tehtaan työntekijän ja toimihenkilön 

henkilökohtaisiin vuosikohtaisiin tulospalkkatavoitteisiin. Tehtaan tavoiterakenne 

on kuvattu taulukossa xx. Tavoiterakenne koostuu koko vaneriliiketoiminnan 

yhteisestä tulostavoitteesta (PLY EBITDA) sekä tehdaskohtaisista tulos- (MILL 

EBITDA), laatu-, turvallisuus-, käyttösuhde-, kunnossapidon kustannus- sekä 

tuotantotavoitteesta. 
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Taulukko 4: Tehtaan tulospalkkarakenne 2015  

 

 

 

Tehtaan tavoitteissa painotetaan toimialan strategiasta pohjautuvia kokonaisuuksia, 

kuten laatua ja kustannustehokkuutta. Lisäksi turvallisuuden parantaminen on yksi 

koko yhtiön yhteisistä tavoitteista, ja on myös siksi lisätty jokaisen 

henkilökohtaisiin tavoitteisiin. Tavoitteet on tarkoituksella määritelty mittareiksi, 

joiden toteutumista voidaan seurata kvartaali- ja vuositasolla.  

 

Lisäksi tehtaan johdon yhtenä tavoitteena on tehtaan sisäisen viestinnän 

kehittäminen ja sitä kautta toiminnan tehostaminen. Myös ilmapiirin ja 

sitoutumisen parantaminen tehtaalla on yksi johtamisen tavoitteista. Viestinnän 

merkitys toiminnan tukemisessa ja johtamisessa on tiedostettu ja sen 

parantamiseksi halutaan saada kokonaisvaltainen strateginen sekä operatiivinen 

suunnitelma.  

 

 

 



49 
 

4.4 Tehtaan sisäisen viestinnän lähtötilanne 

 

Savonlinnan vaneritehtaalla tehtiin iso laajennusinvestointi vuosina 2010-2012, 

jolloin tehtaan konekantaa modernisointiin ja sekä konekantaa, että tehdaspinta-

alaa lisättiin. Tehtaan tuotantokapasiteetti kasvoi investoinnin myötä noin 20 000 

m³ valmista vaneria vuodessa. Investoinnin myötä myös tehtaan toimintamalleja, 

käyntiaikamuotoja sekä palkkausta muutettiin vastaamaan uusia tavoitteita. 

Kokonaisuudessaan iso investointi ja sen mukanaan tuomat mullistukset monen 

vuoden aikana, sekä pitkät palkkaneuvottelut uudesta palkkasopimuksesta tekivät 

tehtaan ilmapiiriin ison särön työntekijä- ja työnantajapuolen välille. Tehtaan 

toiminnassa operatiivisella puolella on saatu paljon kehitystä aikaan parin viimeisen 

vuoden aikana, mutta tehtaan ilmapiiriä ei ole täysin saatu korjattua sille tasolle 

mitä se oli ennen projektia. Tämä käy ilmi jokavuotisista työntekijätutkimuksen 

tuloksista (EES, 2014).  

 

Savonlinnan tehtaan tuotannon alkupäässä otettiin laajennusinvestoinnin jälkeen 

käyttöön MES (Manufacturing Execution Systems) tuotannonohjausjärjestelmä, 

jonka myötä reaaliaikainen tuotantoinformaatio tavoittaa työntekijätason 

paremmin. MES-järjestelmän kautta tuotannonohjaus työpisteisiin tapahtuu 

nykyisin sähköisesti reaaliajassa, tuotannon työpisteissä on jatkuvasti näkymä 

sähköiseen järjestelmään, johon tuotannonohjaajat päivittävät ajo-ohjelmaa. 

Vastavuoroisesti uusi linja-automaatio päivittää reaaliajassa syntyvää tuotantoa ja 

sähköinen kuljetinjärjestelmä seuraa syntyvien tuotenippujen liikettä työpisteistä 

toiseen. MES-järjestelmällä on parannettu huomattavasti tuotannonohjaukseen ja 

tuotannon työhön liittyvän viestinnän tasoa ja korvattu paperista tiedonvaihtoa. 

MES-järjestelmä ei kuitenkaan ole varsinainen viestintäkanava, eikä se mahdollista 

muuta tiedonvaihdantaa työntekijä ja toimihenkilökunnan välillä. 

 

Tehtaalla on käytössä myös SAP –pohjainen ERP-järjestelmä (Enterprice Resource 

Planning), jolla mm. tehtaan tilaus-toimitusketjua hallitaan. ERP-järjestelmä on 

kuitenkin pääasiassa käytössä tuotannon- ja valmistuksen suunnittelussa ja 
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viestintäkanavana näiden toimintojen ja tehtaan ulkoisten sidosryhmien välillä. 

Tehtaan työntekijöillä on katseluoikeudet ERP-järjestelmään, mutta käytännössä 

osaamista sekä päätteitä joilla ERP-järjestelmään pääsee, on tehdastasolla vähän. 

SAP on käytössä myös kunnossapidon organisaatiossa ja työkaluna osalla tehtaan 

toimihenkilöistä. SAP-järjestelmää ei kuitenkaan hyödynnetä juuri viestinnällisiin 

tarkoituksiin.  

 

Työpisteiden lisääntynyt automaatio ja tietokoneet mahdollistaisivat myös 

sähköisten viestintäkanavien käyttöönoton parantamaan tiedonkulkua 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden välillä, mutta tällä hetkellä tällaisia välineitä 

työntekijöille ei ole käytössä. Tiedonkulun vaikeudet vuorokäynnissä käyvässä 

tuotanto-organisaatiossa on tiedostettu jo ennen tehtaan investointia, ja 

viestintäkäytäntöjä on koko ajan kehitetty paremmin tukemaan tiedonvaihtoa 

etenkin työntekijöiden ja työnantajatason välillä. Viestintäteknologiaa on lisätty ja 

toimistossa työskentelevillä on jo käytössä useampiakin välineitä sähköiseen 

tiedonvälitykseen. Työntekijöillä vain muutamalla on käytössä sähköposti, tai 

puhelin ja viestintä tapahtuu yleisemmin suullisesti esimiesten välityksellä tai 

paperisilla vuoronvaihtolomakkeilla. Ongelmana on kuitenkin tiedostettu 

viestiketjujen katkeaminen, viestit eivät tavoita aina kohderyhmäänsä. Lisäksi 

yhtiön sekä tehtaan tavoitteet eivät tunnu olevan tehtaan kaikilla työntekijöillä 

selvillä. Isoimpana konkreettisena ongelmana tehtaan sisäisessä viestinnässä on 

arvioitu olevan toimivien työkalujen tai viestintäkanavien puute vuorokäynnissä 

käyvässä tuotannossa työntekijätasolla. Ainaiseksi ongelmaksi koetaan, ettei tieto 

kulje läpi vuoro- ja organisaatiotasojen. 

 

Tehtaalla käytössä lukuisia erilaisia viestintäkanavia, foorumeita ja työkaluja, joita 

on kuvattu taulukossa 5. Taulukossa käyttö on jaoteltu toimihenkilöiden, 

työntekijöiden ja kunnossapidon välille. Jako ei ole täysin yksiselitteinen, mutta 

kuvaa suurimmalta osin foorumeiden ja työkalujen jakautumista näiden 

käyttäjäryhmien kesken. Kunnossapidon organisaatiossa on sekä toimihenkilöitä, 
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että työntekijöitä, mutta koska kunnossapidon tehtävät eroavat täysin tuotannon 

työntekijöiden tehtävistä, on kunnossapito eroteltu omaksi ryhmäkseen.   

 

Suurin osa työkaluista on käytössä vain toimihenkilöillä, vaikka suurimman osan 

käyttö olisi mahdollista myös työntekijöillä. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, ettei 

kunnollista osaamista työkalujen käyttöön ole kaikilla työntekijöillä. Koulutuksia 

kaikkien osalta on pidetty työkalujen käyttöönottovaiheessa, mutta koska kaikkien 

työkalujen käyttö ei ole jatkuvaa ja on suurelta osin kiinni työntekijöiden omasta 

halusta käyttää työkaluja, on osaamistasossa suuria eroja. Työntekijöiden käytössä 

olevat välineet ovat myös luonteeltaan sellaisia, että ne eivät täysin tue jatkuvaa 

kahdensuuntaista viestintää. 
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Taulukko 5: Tehtaan viestintäfoorumit ja -kanavat 

 

 

Tähdellä merkityt rastit kunnossapidon sarakkeessa tarkoittavat, että pääasiassa 

kunnossapidon toimihenkilö/-henkilöt ovat mukana ko. foorumissa tai käyttävät ko. 

viestintäkanavaa. Joitakin tapauskohtaisia poikkeuksia voi olla, missä myös 

kunnossapidon työntekijäkuntaa on mukana kokouksissa tai heillä on käytössään 

esimerkiksi sähköpostiosoite.  
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4.5 Viestinnän käytäntöjen havainnointi muissa yksiköissä 

 

Tätä työtä varten tehtaan kyselytutkimuksen lisäksi tutustuttiin myös muiden 

UPM:n tuotantoyksiköiden viestintäkäytäntöihin. Käytäntöjä havainnointiin 

kahdessa muussa tuotantoyksikössä Joensuussa ja Kalsossa, sekä UPM Raflatacin 

tarralaminaattiyksikössä Tampereella. Nämä tuotantoyksiköt valittiin, koska oli 

tiedossa, että näissä yksiköissä sisäiseen viestintään on erityisesti kiinnitetty 

huomiota ja sen eteen on tehty toimenpiteitä. Tässä osiossa tuodaan esille 

keskeisimpiä asioita, joita vierailujen aikana nousi esille sisäiseen viestintään 

liittyen ja jotka erosivat selkeästi työn toimeksiantajaorganisaation käytännöistä.  

 

4.5.1 Joensuun tehdas 

 

Joensuun vaneritehtaalla sisäiseen viestintään on panostettu esimerkiksi ottamalla 

käyttöön tehtaan sisäinen Microsoft Office-ohjelmiston One Note-työkalu, johon 

on rakennettu tehdasta palveleva kokonaisuus. Tehtaan One Note-sivusto on 

tarkoitettu koko tehtaan omaksi foorumiksi, johon myös työntekijätasolla on 

mahdollisuus päästä. Sivusto sisältää tehtaan toiminnalle tärkeimpiä tunnuslukuja 

mm. tuotannosta ja turvallisuudesta sekä toimii viestinnän foorumina 

toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä. Sivustolla tiedotetaan esimerkiksi 

vuorokohtaisista muutoksista aloitustöissä tai muista yleisistä tehdasta koskevista 

asioista, jotka koskettavat myös työntekijöitä. Työntekijöillä on katseluoikeus 

kaikkeen sivuston sisältöön. One Note-sivustoa pääsee käyttämään tehtaalta 

löytyvillä yhteistietokoneilla ja muutamalla työpisteellä.  

 

One Note-sivustoon ei kuitenkaan pääse kaikilta tehtaan työpisteiltä, eikä 

tietokoneilta, sillä tarvittavia ohjelmia ei ole asennettu kaikille tehtaan tietokoneille. 

Microsoft Officen ohjelmistopakettiin kuuluvan One Noten hankaluutena 

tehdastasolla on sen kallis lisenssi, jonka takia vaneriliiketoiminnan IT-osasto ei 
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mielellään halua asentaa näitä ohjelmia useille koneille tehtaalla. Tämä hankaloittaa 

foorumin käyttöä työntekijätasolla, sillä nykyisellä toimintamallilla One Note-

sivustoa pitäisi lukea taukotiloissa taukojen aikana. Lisäksi Joensuun One Note-

sivustolla ei ole käytössä mahdollisuutta, jossa työntekijät voisivat viestiä asioista 

tai kommentoida sivuston sisältöä. Mahdollisuus tähän periaatteessa olisi, mutta 

tälle käytännölle ei ole luotu pelisääntöjä. 

  

 4.5.2 Kalson viilutehdas 

 

Kalson viilutehtaalla sisäiseen viestintään on panostettu monella eri tavalla 

viimeisten viiden vuoden aikana. Tehtaalla on otettu käyttöön erilaisia viestinnän 

sähköisiä työkaluja, tehostettu kokoustoimintaa, muutettu viestinnän malleja sekä 

lisätty luottamusmiestoiminnan roolia sisäisessä viestinnässä. Yhtenä 

merkittävimmistä muutoksista tehtaalla on otettu käyttöön tehtaan oma intranet 

sivusto, Team Site, joka toimii tehtaan sisäisenä viestinnän foorumina ja 

päivittäisen operatiivisen toiminnan työkaluna. Sivustolta löytyy mm. kaikki 

operatiivisen toiminnan mittarit ja seurannat, työntekijöiden vuorolistat sekä yleistä 

ilmoitusasiaa koko tehdasta koskien. Team Sitelle on katseluoikeudet kaikilla 

tehtaan työntekijöillä, mutta muokkausoikeuksia on sivuston sisällön mukaan 

rajattu vain sisällöstä vastaaville henkilöille.  

 

Kalsossa tehtaan kaikilla työntekijöillä on käytössä myös sähköpostiosoitteet ja 

sähköposti on otettu käyttöön yleiseksi tehtaan sisäisen viestinnän kanavaksi. 

Sähköpostia käytetään tiedotuskanavana ja sen käyttöön kannustetaan myös 

työaikana. Jos työntekijä kokee, ettei hänellä ole työaikana mahdollisuutta käyttää 

sähköpostia, tulee hänen esimiehensä järjestää aikaa sähköpostin lukemiseen 

työajan puutteissa. Sähköpostin käyttöön kannustetaan myös sillä, että tehtaan 

pääluottamusmies lähettää oman kuukausittaisen tiedotteensa pelkästään 

sähköpostilla. Luottamusmiesviestintä koetaan niin kiinnostavaksi työntekijöiden 

keskuudessa, että tällöin sähköposteja halutaan myös omatoimisesti pitää 

aktiivisena. Sähköpostien yhtenä hankaluutena tehdaspaikkakunnilla on koettu 
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esimerkiksi se, että salasanojen aktivoiminen pitää tehdä joka kolmen kuukauden 

välein. Jos sähköposteja ei aktiivisesti käytetä, salasanat monesti unohtuvat tai 

umpeutuvat. Kalsossa tähän ongelmaan ei ole enää törmätty, sen jälkeen kun 

sähköpostista on tehty kanava myös työntekijöitä kiinnostavan sisällön julkaisuun.  

 

Yksi merkittävimpiä sisäiseen viestintään vaikuttavia asioita Kalsossa on kuitenkin 

luottamusmiestoiminnan yhteistyö tehtaan työnantajakunnan kanssa. Muutoksia 

tehdään näkyvästi yhteistyössä pääluottamusmiehen kanssa ja monista muutoksista 

viestitäänkin ensisijaisesti pääluottamusmiehen välityksellä. On huomattu, että 

ihmiset kuuntelevat ja asennoituvat paremmin pääluottamusmiehen välittämään 

viestiin, kuin jos se tulisi suoraan tehtaan johdosta. Tehtaalla on myös otettu 

käyttöön sähköiset info-tv:t, joita on tehtaalla on yleisessä taukotilassa, sekä 

ruokalassa. Niissä pyörii lyhyt infotiedote tehtaan yleisistä ajankohtaisista asioista. 

Info-tv:n sisällöstä ja päivityksestä vastaa pääluottamusmies.  

 

Kokonaisuutena Kalsossa sisäinen viestintä on otettu koko tehtaan yhteiseksi 

asiaksi, joka koskettaa jokaista työntekijää niin toimihenkilö- kuin 

työntekijätasollakin. Tästä on esimerkkinä heidän kokouksiensa toimenpidelistat 

sekä pöytäkirjat, joihin on lisätty jokaisen päätöksen tai toimenpiteen jälkeen kohta 

johon asian viestintävastuussa oleva henkilö määritellään. Tällä pyritään siihen, 

ettei päätetyn asian viestiminen jää tekemättä.  

 

4.5.3 Raflatac Tampere 

 

UPM Raflatac on tarralaminaatteja valmistava liiketoimintayksikkö, jonka yksi 

toimipiste sijaitse Tampereella. Raflatac on on UPM:n sisällä vahvan identiteetin 

omaava liiketoiminta, joka tuo itseään esille edelläkävijänä ja kehittäjänä 

toiminnoissaan. Myös sisäiseen viestintään on kiinnitetty paljon huomiota sekä 

liiketoiminnan, että yksiköiden sisällä.  
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Raflatac on globaalisti toimiva ja nuorekas liiketoiminta, jolla on käytössään 

lukuisia sisäisen viestinnän välineitä ja foorumeita. Myös sähköisiä viestinnän 

välineitä on laaja skaala käytössä sosiaalisesta mediasta omiin sisäisiin 

viestintäjärjestelmiin. Sähköisiä viestintävälineitä ovat mm. Twitter, Facebook, , 

Diary-vuoronvaihto- ja raportointikanta ja lukuisat intranetin Team Site-sivustot eri 

kohderyhmille ja asiakokonaisuuksille räätälöitynä. Lisäksi käytössä on edelleen 

paperisia lehtiä ja ilmoituksia perinteisille ilmoitustauluille. Vaikka 

viestintäkanavia on lukuisia, on jokaiselle välineelle ja kanavalle oma 

tarkoituksensa ja selkeästi määritelty toimintansa tukemaan tehtaan toimintaa. 

Raflatacilla on myös viestintään, myös sosiaalisen median kanaviin, erikseen 

määritellyt asiantuntijansa, joiden tehtävä on ylläpitää eri kanavien toimintaa.  

 

Työkaluista Diary-kanta nousi esille etenkin työntekijöiden ja toimihenkilöiden 

välisenä kaksisuuntaisena sähköisenä viestinnän työkaluna. Diary on 

viestintätyökalu, joka näkyy työntekijöillä tehtaalla ja sen avulla voidaan viestiä 

kaksisuuntaisesti tuotannossa tärkeistä asioista. Diaryn kautta hoidetaan myös 

vuorokohtainen raportointi. Diaryssa kuka vain voi myös kommentoida asioita ja 

tuoda esille uusia asioita, esimerkiksi laadun tai konehäiriöiden osalta. Sama tieto 

on käytössä sekä tuotannon johdossa, että työntekijöillä. 

 

Myös viestinnän foorumeita, kuten kokouksia on kehitetty jatkuvasti palvelemaan 

viestinnän avoimuutta ja tärkeiden asioiden esille tuomista oikeaan aikaan ja 

oikeille henkilöille. Lisäksi käytössä on useita erilaisia keinoja kasvokkain 

viestinnän tehostamiseen ja tukemiseen uusilla tavoilla. Näistä esimerkkinä 

erilaiset työhön liittyvät kilpailut, toimihenkilö-työntekijä keskustelut eri teemoilla 

ja ”seiftaajat”, jotka soluttautuvat kahvipöytäkeskusteluihin tarkoituksenaan tuoda 

esille turvallisuusasioita.  

 



57 
 

Merkittävimpinä asioina sisäisen viestinnän kehittämisessä esille nousivat rohkeus 

ottaa käyttöön ja kokeilla uusia tapoja ja kanavia viestimiseen. Vierailulla tuli esille 

kuinka monia asioita on kokeiltu, mutteivat ideat ole saaneet ensimmäisellä 

kokeilemalla kannatusta osakseen. Osa ideoista on voitu ottaa käyttöön parin 

vuoden päästä, kun ajankohta on ollut parempi. Lisäksi esille nousi yksikön hyvä 

ilmapiiri, rentous ja huumori tekemisessä. Asioita viedään eteenpäin paljon myös 

huumorin ja leikkimielisyyden kautta ja henkilöstöä kannustetaan toimimaan 

yhdessä ilman työnantaja-, toimihenkilö- tai työntekijärooleja. Työntekijöiden 

toiveita pyritään myös jatkuvasti kuulemaan niin, että myös viestintää voidaan 

kehittää toiveiden perusteella.  
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5 TYÖN TULOKSET 
 

5.1 Työn keskeiset tulokset 

 

5.1.1 Kysely tehtaan toimihenkilöille 

 

Tehtaan toimihenkilöille lähetettiin sähköisesti oma tehtaan sisäistä viestintää 

koskeva kysely. Kyselyyn vastasi yhteensä 19 henkilöä 23:sta toimihenkilöstä. Alla 

on kerrottu kyselyryhmittäin tulokset toimihenkilöiden kyselyn osalta. Kysely 

toimihenkilöille sisälsi useita kysymysryhmiä, joissa oli paljon eri vaihtoehtoja. 

Tuloksista esitellään tässä osiossa vain merkittävämmät esille nousseet asiat. 

Kaikki kysymyspatteristojen vaihtoehdot on kuitenkin kuvattu kuvaajissa.  

 

Kyselyyn vastanneista toimihenkilöistä 95 % oli miehiä. Vastaajien ikäjakaumassa 

suurin osa kuului 51-60-vuotiaisiin. Vastaajien työkokemus oli suurimmaksi osaksi 

yli 20 vuotta (Kuva 6). 

 

Kuva 6: Toimihenkilökyselyn vastaajien ikä ja työkokemus 

 

Ensimmäisessä kysymyksessä toimihenkilöiltä kysyttiin mielipiteitä koskien koko 

tehtaan sisäisen viestinnän tasoa (kuva 7). Tyytyväisyys tehtaan sisäiseen 

viestintään jakoi eniten mielipiteitä ensimmäisen kysymyspatteriston 

kysymyksistä. Yhteensä 26 % vastaajista oli jollakin tasolla tyytymätön sisäisen 
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viestinnän tasoon. Iso osa, 42 % vastaajista, vastasi 3 (”ei osaa sanoa”). 26 % 

vastaajista oli jokseenkin tyytyväinen sisäisen viestinnän tasoon ja 5 % vastaajista 

täysin tyytyväisiä. 

 

Toimihenkilöt katsoivat suurimmaksi osaksi tehtaan sisäisen viestinnän olevan 

ajantasaista. Yhteensä 48 % vastaajista oli täysin tai melkein samaa mieltä, 

väitettäessä sisäisen viestinnän olevan ajantasaista. Myös iso osa vastaajista oli 

vastannut ”ei osaa sanoa” (3). Negatiivisia vastauksia oli 10 % vastaajista.  

 

Kysyttäessä tehtaan sisäisen viestinnän avoimuudesta (kuva 7), 21 % vastaajista oli 

melko tyytymätön sisäisen viestinnän avoimuuteen.  21 % vastaajista ei osannut 

sanoa. Jopa 53 % vastaajista oli melko tyytyväisiä sisäisen viestinnän avoimuuteen 

ja 5 % vastaajista oli erittäin tyytyväisiä.  

 

Toimihenkilöiltä kysyttäessä, toimiiko tehtaan sisäinen viestintä heidän mielestään 

kaksisuuntaisesti työntekijöiden ja toimihenkilöiden välillä, 47 % vastaajista 

vastasi olevansa tyytymätön osapuolten väliseen kaksisuuntaiseen viestintään. 32 

% vastaajista ei osannut sanoa. 21 % vastaajista oli melko tyytyväinen 

kaksisuuntaiseen viestintään, mutta yhtään vastaajaa ei vastannut olevansa täysin 

tyytyväinen kaksisuuntaiseen viestintään toimihenkilöiden ja työntekijöiden välillä.   
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Kuva 7: Toimihenkilöiden tyytyväisyys tehtaan sisäiseen viestintään  

 

Toimihenkilöille tehdyn kyselyn toinen kysymyspatteristo koski toimihenkilöiden 

keskinäisestä viestintää (kuva 8). Kohdassa oli yhteensä yhdeksän väittämää sekä 

henkilökohtaiseen viestintään, että toimihenkilöiden keskinäiseen viestintään 

liittyen. Ensimmäinen väittämä koski toimihenkilöiden keskinäistä viestintää. Yli 

puolet vastaajista oli tyytyväisiä toimihenkilöiden keskinäiseen viestintään. 11 % 

vastaajista oli täysin tyytyväisiä toimihenkilöiden väliseen viestintään ja 47 % 

melko tyytyväisiä. 37 % vastaajista ei osannut sanoa. Loput 5 % vastaajista oli 

melko tyytymättömiä toimihenkilöiden sisäiseen viestintään, mutta kukaan ei 

vastannut olevansa täysin tyytymätön.  

 

Toimihenkilöiden välistä viestintää pidettiin myös melko avoimena. Suurin osa 

vastaajista piti viestintää avoimena, 16 % vastaajista oli väittämän kanssa täysin 

samaa mieltä ja 47 % vastaajista melko samaa mieltä. 26 % ei osannut sanoa. 

Kaikista vastaajista vain 11 % oli melko tyytymätön toimihenkilöiden välisen 

viestinnän avoimuuteen, mutta kukaan ei ollut väittämän kanssa täysin eri mieltä. 

 

Toimihenkilöiden käytössä oleviin viestintätyökaluihin oltiin melko tyytyväisiä. 

Suurin osa vastaajista oli tyytyväinen käytössä oleviin viestintätyökaluihin, 53 % 
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vastaajista oli työkaluihin melko tyytyväisiä ja 16 % täysin tyytyväisiä. 26 % 

vastaajista ei osannut sanoa, ja vain 5 % vastaajista oli tämän hetkisiin 

viestintätyökaluihin melko tyytymätön.  

 

Toimihenkilöt kokivat, että he pystyvät tuomaan hyvin esille työhönsä liittyviä 

asioita. 21 % vastaajista oli väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja jopa 58 % 

vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. 16 % vastaajista ei 

osannut sanoa. Loput 5 % vastaajista olivat väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä. 

 

Kyselyn mukaan toimihenkilöt kokivat, että he saivat hyvin kaiken työssään 

tarvittavan tiedon. Reilu enemmistö vastaajista vastasi väittämään olevansa 

jokseenkin samaa mieltä (58 %) tai täysin samaa mieltä (26 %). Kukaan ei vastannut 

tähän kysymykseen ”ei osaa sanoa”. Loput vastaajista, 16 %, oli jokseenkin eri 

mieltä. 

 

Toimihenkilöt tiedostivat erittäin hyvin mitä heiltä heidän työssään odotetaan. Jopa 

42 % vastaajista vastasi olevansa väittämän kanssa täysin samaa mieltä ja 53 % 

jokseenkin samaa mieltä. Loput vastaajista, 5 % ei osannut sanoa. Kukaan ei 

vastannut olevansa eri mieltä väittämän kanssa.  

 

Tyytyväisyys tehtaan kokouskäytäntöjä kohtaan oli vaihtelevampaa. 11 % 

vastaajista oli täysin tyytyväinen tehtaan kokouskäytäntöihin, 47 % jokseenkin 

tyytyväinen ja 32 % ei osannut sanoa. Loput 11 % vastasivat olevansa melko 

tyytymättömiä tehtaan kokouskäytäntöihin.  

 

Väittämässä ”Kuulun mielestäni kaikkiin tarvittaviin kokouksiin/ryhmiin” oli myös 

jonkin verran hajontaa vastauksissa. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, 

että kuuluu kaikkiin tarvittaviin ryhmiin. 42 % vastaajista oli tilanteeseen täysin 
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tyytyväinen ja 26 % jokseenkin tyytyväinen. Myös 26 % vastaajista ei osannut 

sanoa. Loput 5 % oli jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa.  

 

Toimihenkilöiden keskinäistä viestintää koskevan patteriston ainoa väittämä, joka 

sai myös täysin negatiivisia vastauksia, oli palautteen saamista koskeva väittämä. 5 

% vastaajista oli täysin sitä mieltä, ettei saanut tarpeeksi palautetta työstänsä. 11 % 

vastaajista oli jokseenkin sitä mieltä, ettei saanut tarpeeksi palautetta työstänsä. 21 

% vastaajista ei osannut sanoa. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin tyytyväinen 

saamaansa palautteen määrään, 47 % jokseenkin tyytyväisiä ja 16 % täysin 

tyytyväisiä.  

 

Kuva 8: Toimihenkilöiden sisäinen viestintä 

 

Toimihenkilöiltä kysyttiin millaisia asioita he haluaisivat tehtaan sisäisessä 

viestinnässä tuotavan esille (kuva 9). Kokonaisuudesta nousivat selkeästi eniten 

esille tehtaan tavoitteiden ja laatutavoitteiden esille tuomisen tärkeys. 74 % 

vastaajista piti erittäin tärkeänä tehtaan tavoitteiden esille tuomista sisäisessä 

viestinnässä. 68 % vastaajista piti laatutavoitteiden esiintuomista erittäin tärkeänä. 

Myös tuotantotulosten esille tuominen koettiin tärkeäksi, 58 % vastaajista piti 

niiden esiintuomista erittäin tärkeänä. Myös tapaturmien ja vaaratilanneilmoitusten 
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esiintuominen koettiin tärkeäksi, sekä reklamaatioiden ja asiakastietoisuuden 

lisääminen. Pääsääntöisesti kaikki esiintuodut asiat koettiin olevan tärkeitä 

sisäisessä viestinnässä, mutta eniten hajontaa ja negatiivisia vastauksia tuli 

luottamusmiesviestinnän ja käyttöpalaverien toimenpidelistojen kohdalla. 

Luottamusmiesviestinnän osalta 37 % vastaajista ei halunnut tuotavan sitä esille 

tehtaan sisäisessä viestinnässä. Toisaalta 37 % vastaajista oli myös sitä mieltä, että 

sitä olisi hyvä tuoda esille. Käyttöpalaverien toimenpidelistat taas olivat niukan 

enemmistön mielestä tärkeitä tehtaan sisäisessä viestinnässä (43 %) ja noin 

kolmanneksen (37 %) mielestä jokseenkin tai täysin turhia. Lisäksi avoimissa 

vastauksissa oli tuotu esille ruokalistojen ja työpistekohtaisten asioiden tuomista 

esille tärkeänä.  

  

 

Kuva 9: Asiat joita tehtaan sisäisessä viestinnässä halutaan tuoda esille 

 

Viestintätyökalujen tuntemista toimihenkilöiden keskuudessa kartoitettiin 

kysymällä miten tuttuja tällä hetkellä käytössä olevat sähköiset kanavat olivat (kuva 

10). Sähköisistä kanavista sähköposti oli kaikille toimihenkilöille täysin tuttu (100 

% vastaajista). Myös intranet sekä turvallisuuskanta koettiin tutuiksi viestintä- tai 
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työvälineiksi. SAP-ohjelmisto oli myös suurimmalle osalle melko tuttu, mutta sen 

sijaan SAP:in ERP-tuotannonohjausohjelmisto oli jokseenkin tai täysin tuntematon 

noin kolmannekselle toimihenkilöistä (yhteensä 27 %). Vieraampia työkaluja ja 

kanavia olivat MES-tuotannonohjausjärjestelmä, sekä Team Site-intranet sivustot.  

 

 

Kuva 10: Viestintätyökalujen tunteminen 

 

Viestinnän foorumeiden tärkeydestä kysyttäessä vastaukset jakaantuivat melko 

tasaisesti eri foorumeiden kohdalle (kuva 11). Pääsääntöisesti kaikki luetellut 

foorumit ja työvälineet katsottiin olevan jokseenkin tärkeitä, tai tärkeitä. 

Suosituimpina foorumeina pidettiin infotilaisuuksia (90 % positiivisia vastauksia), 

ohjauspalaveria (85 % positiivisia vastauksia), tehtaan johtoryhmää (85 % 

positiivisia vastauksia), tapaturmailmoituksia (79 % positiivisia vastauksia). Myös 

kahvipöytäkeskusteluja ja työkavereiden kanssa viestimistä pidettiin tärkeänä 

foorumina (yhteensä 74 % positiivisia vastauksia) sekä vaaratilanneilmoituksia (74 

% positiivisia vastauksia). Foorumeista vähiten tärkeinä pidettiin Safety Walkeja, 

eli turvallisuuskävelyjä tehtaalla (42 % positiivisia vastauksia) sekä 

käyttöpalavereja (53 % positiivisia vastauksia). Kaikista eniten hajontaa tuli 

ilmoitustaulujen tärkeyden osalta, tämä oli myös ainoa kohta jossa 5 % vastaajista 

oli vastannut niiden olevan täysin turhia. 21 % vastaajista piti niitä jokseenkin 
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turhana, 32 % ei osannut sanoa. Yhteensä positiivisia vastauksia oli tämän 

fooruminen kohdalla 43 %.  

 

Kuva 11: Käytössä olevien viestinnän foorumeiden ja –työkalujen tärkeys 

 

Toimihenkilöiltä kysyttiin, kokivatko he viestinnässä olevan esteitä omalla 

kohdallaan. Vastaajista suurin osa (68 %) vastasi, ettei heillä ollut esteitä sisäisessä 

viestinnässä. Kyselyssä niille, jotka vastasivat tähän kohtaan ”kyllä” kysyttiin 

lisäksi, millaisia esteitä sisäiselle viestinnälle oli (Kuva 12).  

 

Vain 32 % kaikista toimihenkilöistä vastasi heillä olevan esteitä sisäisessä 

viestinnässä omalla kohdallaan. Suurimmaksi esteeksi vastattiin puutteelliset 

työkalut (40 % negatiivisia vastauksia) sekä se, ettei henkilö kokenut kuuluvansa 

kaikkiin tarvittaviin kokouksiin (20 % vastaajista). Myös oman aktiivisuuden 

puutteella ja osaamattomuudella käytössä olevien viestintätyökalujen käytössä 

koettiin olevan haittaava vaikutus sisäisen viestinnän onnistumiseen. Kukaan 

vastaajista ei kuitenkaan ollut listannut näitä merkittävimmäksi esteeksi 
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viestinnälle. Muilla luetelluilla asioilla katsottiin olevan enimmäkseen vähäisiä 

vaikutuksia viestinnän onnistumiseen. Tässä kohdassa vastaajilla oli mahdollisuus 

myös itse kertoa mainittujen asioiden lisäksi millaiset asiat haittaavat viestintää. 

Avoimessa kohdassa oli vain yksi vastaus, jossa sanottiin viestinnän olevan 

monimutkaista ja vanhanaikaista, ottaen huomioon käytössä olevat viestinnän 

mahdollisuudet.  

 

Kuva 12: Viestintää haittaavat asiat yksilötasolla 

 

Toimihenkilöille suunnatussa kyselyssä kysyttiin myös yleisesti viestintään 

liittyvistä asioista, joita on listattu kuvassa 13. Kaikkien vastaajien piti laittaa 

mainitut asiat järjestykseen sen mukaan, miten tärkeinä he asioita sisäisen 

viestinnän kannalta pitivät. Mainituista asioista ajantasaisuus ja avoimuus nousivat 

esille selkeästi tärkeimpinä kohtina. Ajantasaisuuden kohdalla 74 % vastaajista oli 

vastannut sen olevan todella tärkeää ja loput 26 % tärkeää. Avoimuuden kohdalla 

68 % vastaajista oli vastannut sen olevan todella tärkeää ja 26 % niin ikään tärkeää. 

Vuorovaikutuksen katsottiin olevan kolmanneksi tärkein viestintään vaikuttava 

asia, 53 % ilmoitti sen olevan todella tärkeää. Sähköinen viestintä oli mainituista 

asioista neljänneksi tärkein, 47 % vastaajista piti sitä todella tärkeänä sisäisen 

viestinnän kannalta. Pääsääntöisesti kaikkia lueteltuja asioita pidettiin sisäiselle 

viestinnälle tärkeinä, ainoastaan luottamusmiesviestinnän ja 
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kahvipöytäkeskustelujen osalta vastaajilla oli enemmän hajontaa mielipiteissään. 

Luottamusmiesviestinnän osalta vain 5 % vastaajista piti asiaa todella tärkeänä ja 

37 % tärkeänä. 5 % mielestä luottamusmiesviestintä ei ollut sisäisen viestinnän 

osalta ollenkaan tärkeää. Niin ikään kahvipöytäkeskustelut jakoivat mielipiteitä 

vastaajien kesken, vastauksissa oli tasapuolisesti niin negatiivisia kuin 

positiivisiakin arvoja. Suurin osa vastaajista oli kuitenkin vastannut 3 (53 % 

neutraaleja vastauksia) kahvipöytäkeskusteluiden osalta.    

 

 

Kuva 13: Sisäiseen viestintään vaikuttavat asiat 

 

Asioita, joita sisäisessä viestinnässä halutaan tuoda esille toimihenkilöiden 

keskuudessa, kartoitettiin omalla kysymyksellään (kuva 14). Vastaajille oli annettu 

valmiiksi viisi asiaa, joiden tärkeys vastaajien piti pisteyttää. Lisäksi kohdassa oli 

varattu vapaata tilaa niille asioille, joita vastaajat pitivät tärkeänä listan asioiden 

ulkopuolelta. Annetuista vaihtoehdoista selkeimmin nousivat esille 

laatuhavaintojen esille tuominen. Vastaajista 26 % piti niiden esiintuomista todella 

tärkeänä ja 47 % tärkeänä. Toisaalta 11 % vastaajista ei pitänyt niiden esiin tuomista 

ollenkaan tärkeänä. Myös henkilökohtaistenasioiden ja kehitysideoiden esiin 

tuominen koettiin annetuista asioista tärkeimmiksi. Avoimeen kohtaan oli 

vastannut vain yksi henkilö 19 vastaajasta. Hänen toivoi, että esiin voitaisiin  tuoda 
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”kaikkea muuta paitsi turvallisuutta”, koska epäili sen vievän tilaa kaikelta muulta 

viestimiseltä.  

 

Kuva 14: Mitä asioita halutaan tuoda esille 

 

Työntekijöiden suosimia viestintäkanavia kartoitettiin kysymällä vastaajien 

mielipiteitä tehtaalla nyt käytössä olevista kanavista, sekä kanavista, joita ehkä 

tulevaisuudessa otetaan käyttöön (Kuva 15). Tehtaalla ei ole tällä hetkellä käytössä 

omia mobiiliviestimiä, eikä intranetin Team Site- tai blogi-sivustoja, mutta niiden 

käyttöönotosta on käyty keskusteluja. Annetuista vaihtoehdoista selkeästi eniten 

esille nousivat halukkuus sähköpostin käyttöön ja kasvokkain kommunikointiin. 

Sähköpostia käyttäisi varmasti 47 % vastaajista, ja melko varmasti 42 % vastaajista. 

Kasvokkain kommunikointia käyttäisi varmasti 37 % ja melko varmasti 37 % 

vastaajista. Kaikista vähiten toimihenkilöiden keskuudessa haluttaisiin käyttää 

paperisia tiedotteita ja palavereja. Paperisia tiedotteita koskevaan kohtaan kukaan 

ei vastannut ”käyttäisin varmasti”, melko varmasti niitä käyttäisi vain 11 %. Sen 

sijaan jopa 42 % vastaajista oli vastannut ”en käyttäisi”. Palaverien osalta 42 % 

käyttäisi melko varmasti, mutta 5 % ei käyttäisi ollenkaan. Puhelin, intranet ja 

mobiiliviestimet saivat kaikki 11 % ”käyttäisin varmasti” vastauksia. Toisaalta 

puhelimen käyttöön oli enemmän positiivia ja neutraaleja vastauksia. 

Mobiiliviestimien ja intranettien molempien osalta myös 11 % oli vastannut ”en 

käyttäisi”.   
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Kuva 15: Viestintäkanavat ja halukkuus niiden käyttöön 

 

Toimihenkilöille tehdyn kyselyn kahdessa viimeisessä valintakysymyksessä 

kartoitettiin niitä viestintäkanavia, joista haluttaisiin saada kiireellistä työtä 

koskevaa tietoa, sekä yleistä informaatiota koskien tehdasta (Kuva 16). Näiden 

kohdalla toivotut viestintäkanavat erosivat hieman toisistaan. Kiireellistä tietoa 

toivottiin pääsääntöisesti saatavan kasvotusten kommunikoimalla sekä puhelimella, 

mutta ei intraneteistä, paperisista tiedotteista tai ilmoitustauluilta. Toisaalta myös 

yleistä informaatiota haluttiin saada kasvotusten ja puhelimella, mutta myös info-

tv:stä. Halukkuus intran käyttöön sekä yleisen, että kiireellisen informaation osalta 

oli yllättävän pieni, molemmissa kohdissa ”en käyttäisi” arvoja oli annettu 47 %.  
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Kuva 16: Kiireellisen ja yleisen informaation kanavat 

 

Toimihenkilöiltä tiedusteltiin halukkuutta käyttää mobiileja viestinnän sovelluksia 

työaikana. Suurin osa vastaajista, 63 %, olisi halukas käyttämään mobiileja 

viestinnän sovelluksia, jos niitä olisi tarjolla. Toisaalta 37 % vastasi, ettei käyttäisi 

niitä ollenkaan.  
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Toimihenkilöiden viestinnän kyselyssä kysyttiin vastaajien tietämystä tehtaan 

tavoitteista ja kehityshankkeista avoimella kysymyksellä. Kohdassa kysyttiin 

tehtaan päivätavoitetta, vaneriliiketoiminnan strategian pääalueita, käynnissä olevia 

kehityshankkeita, turvallisuus- ja laatutavoitteita sekä viittä tehtaan 

kultakorttiasiakasta. Vastauksissa oli paljon vaihtelua ja etenkin tehtaan 

päivätavoite, yhtiön strategia ja käynnissä olevat kehityshankkeet tuntuivat olevan 

vastaajien mielestä vaikeita, sillä niissä oli eniten vääriä tai tyhjiä vastauksia. 

Kaikki avoimet vastaukset on esitetty liitteissä (LIITE 3). Parhaiten toimihenkilöt 

tiesivät turvallisuustavoitteet, laatutavoitteet sekä kultakorttiasiakkaat.  

 

Kyselyn avoimessa kysymyksessä kysyttiin vapaasti, mitä vastaajat halusivat tuoda 

esille sisäistä viestintää koskien. Alla suorat lainaukset kysymyksen vastauksista, 

joita tuli yhteensä kolme kappaletta.  

- ”Info-TV olisi erittäin hyvä ratkaisu perinteisten ilmoitustaulujen 

korvaajaksi. Lisäksi esimerkiksi ylityökyselyt voitaisiin näin tehdä 

ilmoitustauluille, niin että esimerkiksi taulukko näkyisi infotvllä minä 

vuorona, minä päivänä ja mihin työpisteelle olisi vapaita vuoroja tarjolla ja 

henkilöt voisivat ilmoittaa halukkuutensa työnjohtajalle, jonka jälkeen 

työnjohtaja päivittäisi taululle kyseisen vuoron viedyksi. Näin vältyttäisiin 

päällekkäisiltä ylityöhalukkuuksilta.” 

- ”Hyvä saada kokonaiskuva miten kannattaa viestiä mitäkin asioita ja 

millaisia kanavia pitkin, koska nyt eri henkilöt käyttävät samoissakin 

asioissa eri kanavia. Osa esim. sähköpostia hyvinkin aktiivisesti kaiken 

asian viestimiseen.” 

- ”Viestintä on vaikea laji.” 
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5.1.2 Kysely tehtaan työntekijöille 

 

Viestinnän kysely toteutettiin tehtaan työntekijöille paperisen kyselylomakkeen 

avulla, joka jaettiin työntekijöille osastokohtaisten tiimipalavereiden yhteydessä. 

Tällä tavalla pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava otanta kaikista tehtaan 

työntekijöistä, vaikka tiedossa oli, että kaikki eivät osallistu tiimipalavereihin. 

Yhteensä vastauksia saatiin 154 kappaletta ja vastausprosentiksi 77 %.  

 

Suurin osa kyselyyn osallistuneista vastaajista oli miehiä (85 %) ja suurin osa 

vastaajista oli iältään yli 40 vuotiaita. Kyselyyn osallistuneet jakaantuivat melko 

tasaisesti tehtaan kaikkiin osastoihin, sekä kunnossapidon organisaatioon. 

Taustatiedot ja tyytyväisyys viestintään taustatietojen osalta on esitetty Liitteessä 

5. 

 

Taustatietojen ja tyytyväisyyden viestintään osalta merkittävimmiksi huomioiksi 

nousivat tyytymättömyyden viestintään jakaantuminen tietyille tehtaan osastoille 

(sorvaus, leikkaus, saumaus sekä viimeistely ja jalostus) sekä iän vaikutus 

tyytyväisyyteen viestintää kohtaan. Vaikka kaikissa ikäryhmissä ei ollut yhtä paljon 

vastaajia, näyttää tulosten perusteella siltä, että tyytymättömyys viestintää kohtaan 

kasvaa sitä mukaa mitä vanhempia vastaajat olivat (Liite 5). 

 

Tehtaan sisäistä viestintää käsittelevistä väittämistä (Kuva 17) oli nähtävissä, että 

yli puolet vastaajista (53 %) oli eri mieltä väittämän kanssa joka koski 

tyytyväisyyttä tehtaan sisäistä viestintää kohtaan. Vain 24 % vastaajista oli 

jokseenkin tai täysin samaa mieltä ”olen tyytyväinen tehtaan sisäiseen viestintään”-

väittämän kanssa. Yli 40 % vastaajista oli myöskin erimieltä siitä, että tehtaan 

sisäinen viestintä olisi ajantasaista (47 % eri mieltä), avointa (44 % eri mieltä) tai 

kaksisuuntaista työntekijöiden ja toimihenkilöiden välillä (45 % eri mieltä).  
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Kuva 17: Tehtaan sisäisen viestinnän taso (työntekijät) 

 

 

Työntekijöiltä kysyttiin miten tärkeänä vastaajat kokivat eri asioiden esiintuomisen 

sisäisessä viestinnässä (Kuva 18). Listassa oli mainittu tehtaan sisäisessä 

viestinnässä tällä hetkellä esiin tuotavia asioita. Vastaukset jakaantuivat melko 

tasaisesti kaikkien vaihtoehtojen kesken ja suurin osa vastaajista piti kaikkia 

mainittujen asioiden esille tuomista tärkeänä. Listauksesta esille nousivat kuitenkin 

seitsemän asiaa, joiden esiintuomista pidettiin tärkeimpinä: 1. reklamaatiot, 2. 

laatutavoitteet, tapaturmat, 4. osastokohtaiset tavoitteet, 5. luottamusmiesviestintä, 

6. tietoa asiakkaista ja 7. linja- ja konehäiriöt. Toisaalta vähiten tärkeiksi koettiin 

tuoda esille: 1. tehtaan tavoitteita, 2. liiketoiminnan strategiaa ja 3. käyttöpalaverien 

toimenpidelistoja.  
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Kuva 18: Sisäisessä viestinnässä tärkeät esille tuotavat asiat 

 

 

Kyselyssä kysyttiin myös millaiset asiat yleisesti ottaen koettiin tärkeiksi sisäisessä 

viestinnässä (Kuva 19). Myös tässä kysymyksessä oli listattu erilaisia tehtaan 

sisäisessä viestinnässä tällä hetkellä esillä olevia asioita, sekä viestintäkanavia ja 

kirjallisuudesta nousevia sisäiseen viestintään vaikuttavia teemoja. Listatuista 

asioista eniten esille nousivat: 1. avoimuus, 2. työkavereiden keskinäinen viestintä, 

3. ajantasaisuus, 4. esimiehen helppo lähestyttävyys, 5. palautteen saaminen ja 6. 

kasvokkain viestintä. Vähiten tärkeimmiksi asioiksi katsottiin: 1. käyttöpalaverien 

toimenpidelistat, 2. viikkotavoitteet, 3. vuororaportit ja 4. tiimipalaverit. 
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Kuva 19: Tärkeät asiat sisäisessä viestinnässä 

 

Viestintää haittaavia asioita kartoitettiin kysymyksessä, jossa kysyttiin mitkä asiat 

valmiiksi annetuista vaihtoehdoista haittasivat vastaajia viestinnässä (Kuva 20). 

Kaksi selkeimmin viestintää haittaavaa asiaa oli vastausten perusteella puutteelliset 

viestintätyökalut (39 % vastasi haittaavan viestintää) ja ajan puute viestimiseen 

(32 % vastasi haittaavan viestintää). Kysymyksessä oli myös avoin 

vastausvaihtoehto, johon tuli yksi vastaus. Tässä vastauksessa oli mainittu, että 

tietokoneet eivät ole aina ajantasalla. 
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Kuva 20: Viestintää haittaavat asiat 

 

Tehtaan viestintätyökalujen tuntemista kartoitettiin kysymyksellä jossa oli lueteltu 

tehtaalla jo käytössä olevia viestintäkanavia ja välineitä (Kuva 21). Välineistä 

tutuimmaksi nousi sähköposti, jota yli 70 % vastaajista piti tuttuna. 

Tuntemattomimmaksi viestintäkanavaksi nousi Team Site, joka on ollut vasta 

kokeilukäytössä osassa tehtaan osastoista työntekijöiden omasta aloitteesta. Myös 

turvallisuustoimintakanta oli yllättävän tuntematon vastaajille (63 % vastaajista piti 

tuntemattomana tai jokseenkin tuntemattomana), vaikka sen kautta tehdään 

esimerkiksi vaaratilanneilmoituksia. 
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Kuva 21: Viestintäkanavien tunteminen 

 

Kyselyssä kysyttiin myös millaisia viestintäkanavia vastaajat mieluiten käyttäisivät 

viestimiseen (Kuva 22). Vastaajista selkeä enemmistö piti tärkeimpänä kasvokkain 

viestintää työkavereiden kanssa (96 % piti tärkeänä) sekä kasvokkain viestintää 

esimiehen kanssa (92 % piti tärkeänä). Myös ilmoitustauluja, paperisia tiedotteita 

sekä palavereja pidettiin vielä tärkeimpien viestintäkanavien joukossa. Vähiten 

vastaajat halusivat vastuksien perusteella käyttää viestimiseen intranettiä, 

mobiiliviestimiä sekä info-tv:tä. 
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Kuva 22: Mitä viestintäkanavia haluttaisiin käyttää 

 

Kyselyssä kartoitettiin asioita, joita työntekijät haluaisivat tuoda enemmän esille 

(Kuva 23). Kysymyksessä oli annettu valmiita vaihtoehtoja sekä mahdollisuus 

avoimeen vastaukseen. Avoimia vastauksia tuli yksi kappale: ”trukit savuttaa”. 

Vastausten perusteella eniten esille haluttaisiin tuoda linjojen häiriöitä (57 %), 

laatuhavaintoja (42 %) sekä kehitysideoita (41 %).  

 

Kuva 23: Mitä asioita halutaan tuoda enemmän esille 
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Kuvassa 24 on esitetty kyselyssä kartoitettu halukkuus käyttää sähköisiä ja 

mobiileja viestinnän välineitä työaikana. Yli 60 % vastaajista ei haluaisi käyttää 

mobiileja viestinnän sovelluksia työaikana, vaikka se olisi mahdollista. Myöskin 57 

% vastaajista ei käyttäisi enemmän sähköisiä viestinnän työkaluja, vaikka niihin 

annettaisiin mahdollisuus. Kuitenkin suurin osa vastaajista, 63 %, käyttäisi 

sähköisiä viestinnän työkaluja mieluiten työpisteillä.  

 

Kuva 24: Halukkuus käyttää sähköisiä ja mobiileja viestimiä 

 

Tavoitteiden tuntemisen osalta työntekijöiden kyselyssä oli paljon hajontaa. Suurin 

osa vastaajista ei osannut vastata oikein kaikkiin tavoitteiden tuntemisen kohtaan. 

Kaikista parhaiten vastanneiden tiedossa olivat turvallisuustavoitteet sekä 

työpisteiden tuotantotavoitteet. Heikointen työntekijöiden tiedossa olivat 

liiketoiminnan strategian pääalueet, tehtaan päivätavoite, sekä koko tehtaan 

laatutavoite. Vastaukset tavoitteiden tuntemisesta löytyvät kokonaisuudessaan 

liitteistä (LIITE 6).  
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Kyselyn avoimessa kysymyksessä kysyttiin vapaasti, mitä vastaajat halusivat tuoda 

esille sisäistä viestintää koskien. Alla suorat lainaukset kysymyksen vastauksista:  

- ”Kommunikointi sujuu hyvin” 

- ”Osastolla pitäisi olla yhteinen kone jolla pääsee intraan jne. Jokaiselle joka 

haluaa/käyttää s-postia, niin tunnukset heille” 

- ”Rukit savuttaa” 

- ”Mahdollisimman reaaliaikainen viestintä liittyen edellisen työpisteen 

ongelmiin, virheisiin. Pystyttäisiin korjaamaan jatkossa mahdolliset 

poikkeamat” 

- ”Kaikilla ei ole sähköpostitunnuksia/taitoa käyttää sähköpostia. 

Osastolla/työpisteissä olevia päätteitä on hankala/mahdoton käyttää ilman 

häiriötekijöitä” 

- ”Melokosta touhuu” 

- ”Omat viestit tuntuvat jäävän jonnekin, eli eivät mene perille” 

- ”Tämänhetkisen tehtaanjohtajan kanssa viestintä mahdotonta ja 

yksipuolista. Viestintä korjaantuu parhaiten vaihtamalla tehtaanjohtajaa” 

- ”Jos ei tiedonkulku toimi esimiesten kesken, tj:t ja tuotannonjohtajat 

(lasipalatsi), niin eihän se tieto kulje työntekijöilläkään. Kaikilla tt:llä ei ole 

sähköpostia tms” 

- ”Ruusuja” 

- ”Johdon tulisi tuoda asioita esiin rehellisesti, eikä suoranaisesti valehdella 

duunareille” 

- ”Millalle ruusu” 

- ”Viestintä ei toimi tässä talossa nyt eikä luultavasti koskaan” 
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5.2 Tulosten arviointi  

 

 

Toimihenkilökyselyssä esiin nousi pääsääntöisesti tyytyväisyys tehtaan sisäistä 

viestintää kohtaan ja etenkin toimihenkilöiden keskinäistä viestintää kohtaan. 

Viestinnässä toivottiin lisää kaksisuuntaisuutta toimihenkilöiden ja työntekijöiden 

väliseen viestintään. Myös palautetta omasta työstä toivottiin enemmän, sekä tietoa 

tehtaan tavoitteista laadun ja tuotannon suhteen. Toimihenkilöt toivoivat myös 

sähköistä viestintää enemmän. Tämä oli siinä mielessä yllättävää, että suurin osa 

kyselyyn vastanneista oli yli 20 vuotta työelämässä olleita ja näin ollen voisi olettaa, 

että kynnys uuden teknologian käyttöön olisi korkeampi. Toisaalta myös 

kasvokkain tapahtuvaa viestintää pidettiin edelleen tärkeänä asiana. 

 

Viestinnän tärkeimpinä elementteinä pidettiin toimihenkilöille tehdyn kyselyn 

perusteella avoimuutta, ajantasaisuutta ja vuorovaikutusta. Toimihenkilöiden 

kyselyssä tärkeinä konkreettisina asioina sisäisessä viestinnässä pidettiin 

ohjauspalavereita, johtoryhmää, kvartaaleittain pidettäviä henkilöstöinfoja sekä 

tapaturmailmoituksia. Vähiten tärkeimmiksi konkreettisiksi asioiksi esiin nousivat 

luottamusmiesviestintä ja käyttöpalaverien toimenpidelistat sekä perinteiset 

ilmoitustaulut. Viestinnän esteiksi koettiin eniten puutteelliset viestinnän työkalut 

sekä henkilön puuttuminen jostakin kokouksesta tai ryhmästä. 

 

Tavoitteiden tuntemisen osalta toimihenkilöiden tietämys tehtaan tavoitteista oli 

paremmalla tasolla kuin työntekijöillä, joskaan kaikki eivät olleet vastanneet 

kaikkiin kohtiin (LIITE 2). Parhaiten toimihenkilöiden tiedossa oli tehtaan 

kultakorttiasiakkaat, turvallisuustavoitteet sekä laatutavoitteet. Niin ikään heikoiten 

tiedossa olivat käynnissä olevat kehityshankkeet ja liiketoiminnan strategia. Kysely 

kuitenkin osoitti selvästi, että myös toimihenkilöiden osalta tavoitteiden 

selventämisessä tehtaan sisäisessä viestinnässä on vielä parannettavaa.  
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Työntekijöiden kyselyssä esille nousi toimihenkilöitä heikompi tyytyväisyys 

tehtaan sisäistä viestintää kohtaan. Tämä tulos vahvisti jo aikaisempia tuloksia 

UPM:n henkilöstökyselyistä. Mielenkiintoista tuloksissa oli kuitenkin se miten 

tyytyväisyys sisäistä viestintää kohtaan vaihteli sekä tehtaan eri osastoilla, että 

vastaajien iän perusteella. Tulosten perusteella näytti, että työntekijöiden 

keskuudessa tyytyväisyys viestintää kohtaan heikkeni sitä mukaa, mitä vanhempia 

vastaajat olivat. Syytä tähän on vaikea arvioida tämän kyselyn perusteella, mutta 

voidaan olettaa, että tehtaan viime vuosien monet muutokset ovat vaikuttaneet 

negatiivisesti vanhempien työntekijöiden mielipiteisiin ja näin ollen myös 

tyytyväisyyteen viestintää kohtaan. Myös kirjallisuudesta nousee esille 

tyytyväisyyden viestintään korreloivan yleisen ilmapiirin kanssa. Toisaalta voi 

myös olla, että nuoremmat ja vähemmän aikaa tehtaalla olleet ihmiset suhtautuvat 

avoimemmin muutoksiin ja uuteen teknologiaan ja ovat siksi myös tyytyväisempiä 

jo olemassa oleviin viestinnän ratkaisuihin.  

 

Yleisesti ottaen työntekijät kokivat tärkeiksi elementeiksi sisäisessä viestinnässä 

avoimuuden, ajantasaisuuden, kasvokkain viestinnän, vuorovaikutuksen ja 

työntekijöiden keskinäisen viestinnän. Myös luottamusmiesviestintää pidettiin 

tärkeänä, toisin kuin toimihenkilöiden keskuudessa. Konkreettisista asioista esiin 

nousivat reklamaatioista, laatutavoitteista, osastokohtaisista tavoitteista ja 

konehäiriöistä viestiminen. Toisaalta taas tehtaan tavoitteita ja liiketoiminnan 

strategiaa ei pidetty niin tärkeinä. Tämä osoittaa sen, että työntekijät ovat 

kiinnostuneita tehtaalle tärkeistä asioista, mutta liiketoiminnan strategia ja tehtaan 

tavoitteet katsotaan luultavasti olevan liian kaukaisia kokonaisuuksia, vaikka ne 

ovat juuri noita tärkeiksi katsottuja asioita, jotka konkretisoituvat esimerkiksi laatu- 

ja linjakohtaisina tavoitteina.  

 

Työntekijöiden kyselyssä esiin nousi myös, että konkreettisista asioista 

käyttöpalaverien toimenpidelistoja, viikkotavoitteita (tuotantotuloksia), 

vuororaportteja ja tiimipalavereita ei pidetty erityisen tärkeinä asioina sisäisessä 

viestinnässä. Tämä on osittain ristiriitaista kyselyn muiden tulosten kanssa, sillä 
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juuri näillä viestinnän välineillä ja foorumeilla pyritään tuomaan esille juuri niitä 

asioita, joita kyselyn vastauksissa toivottiin tuotavan enemmän esille. Tästä voi 

päätellä, että asioiden esittämisessä näillä välineillä ja foorumeilla olisi selvästi 

kehittämisen varaa paremmin työntekijöitä palveleviksi. 

 

Viestinnän esteiksi työntekijät kokivat puutteelliset viestinnän työkalut, sekä ajan 

puutteen viestimiseen. Työntekijöiden kyselyssä nousi kuitenkin esille, että eniten 

viestinnässä arvostettiin kasvokkain viestintää työkavereiden ja lähimpien 

esimiesten kanssa. Myös perinteisiä ilmoitustauluja pidettiin edelleen tärkeinä. Niin 

ikään sähköistä viestintää, etenkin uusia Team Site-sivustoja, mobiiliviestintää ja 

info-teeveitä olisi haluttu käyttää kaikista vähiten. Nämä viestintävälineet ovat 

uusia, eikä niitä vielä ole käytössä työntekijätasolla. Voikin olla, että välineiden 

tuntemattomuus saa aikaan pientä vastusta, koska myöskään niiden hyötyjä ei osata 

vielä arvioida. Suurin osa kyselyyn vastanneista työntekijöistä ei käyttäisi sähköisiä 

tai mobiileja viestinnän työkaluja enemmän työaikana, vaikka se olisi mahdollista. 

Toisaalta jos näiden käyttämistä vaadittaisiin, niitä haluttaisiin käyttää mieluiten 

työpisteillä. 

 

Tehtaan tavoitteiden tuntemista käsittelevien kysymysten vastauksista oli 

havaittavissa, että tavoitteiden viestimisessä on eniten kehitettävää juuri 

työntekijätasolla. Suurin osa vastaajista ei osannut vastata oikein kaikkiin 

tavoitteisiin, tosin kysymykset oli myös saatettu ymmärtää väärin tai eri tavalla. 

Tässä tulee esille semantiikan esteet, joiden mukaan ihmiset ymmärtävät eri asiat 

eri tavalla. Semantiikan esteitä, kuten eri ihmisten asioiden ymmärtämistä eri 

tavalla, on kuvattu esimerkiksi Dawnin julkaisussa (Dawn, 1999, 96). Tämän työn 

tutkimuksessa ihmisten asenteet, osastot tai työkokemusvuodet ovat voineet 

vaikuttaa esitettyjen asioiden ymmärtämiseen. Näin ollen voidaan todeta, että 

tavoitteista tulee viestiä selvemmin ja tehtaan tavoitteet tulee viestiä 

työntekijätasolle enemmän käytännön läheisemmin. Viestimisessä tulee myös 

huomioida kuulijoiden erilaiset tarpeet ja taustat ja mahdollisuuksien mukaan 

räätälöidä viestimistä sen mukaan.  
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Kyselytutkimukset eroavat toisistaan kokonaisuudessaan etenkin tyytyväisyyden 

viestintään osalta. Toimihenkilöt ovat tehtaan sisäiseen viestintään tyytyväisempiä 

kuin työntekijät. Tämä johtuu varmasti osittain siitä, että toimihenkilöillä on 

käytössään jo nyt enemmän viestinnän työkaluja ja iso osa toimihenkilöistä istuu 

säännöllisesti erilaisissa kokouksissa, joissa tehtaan asioita käydään läpi. Myös 

sähköinen viestintä nousi kyselyissä esille eri tavalla, toimihenkilöiden kyselyn 

perusteella sähköistä viestintää toivottiin enemmän, kun taas työntekijöiden 

keskuudessa enemmistö ei toivonut sähköisen viestinnän lisäämistä. 

Konkreettisista asioista etenkin luottamusmiesviestinnän tärkeys nousi esille 

kyselyiden tuloksista, työntekijäpuolella luottamusviestintää pidettiin 

huomattavasti tärkeämpänä kuin toimihenkilöpuolella. 

 

Asiat, joita sisäisessä viestinnässä arvostetaan eniten, olivat kuitenkin sekä 

toimihenkilöillä, että työntekijöillä yllättävän samankaltaisia. Molempien 

kyselyiden perusteella yleisistä viestinnän elementeistä tärkeinä pidettiin 

avoimuutta, ajantasaisuutta, vuorovaikutusta ja kasvokkain viestintää. Tehtaan 

tavoitteita pidettiin molempien kyselyiden perusteella tärkeinä, tosin 

työntekijätasolla tärkeimmiksi koettiin omaa työtä lähempänä olevat 

osastokohtaiset tavoitteet. Tavoitteiden tuntemisessa oli molemmilla 

kohderyhmillä parannettavaa. Konkreettisista asioista käyttöpalaverien 

toimenpidelistoja ei pidetty tärkeimpien asioiden joukossa kummassakaan 

kyselyssä, joten voidaan olettaa, että kyseessä olevaa viestinnän välinettä ei tule 

jatkaa sellaisenaan. 

 

Molemmissa viestinnän kyselyissä työntekijöille oli jätetty mahdollisuus 

kommentoida myös vapaasti tehtaan sisäistä viestintää. Avoimia vastauksia saatiin 

otoksen kokoon nähden vähän, eikä kaikissa niiden vastauksissa ollut ehdotettu 

parannusideoita. Enimmäkseen avoimissa vastauksissa esille tulleet ehdotukset 

koskivat sähköisen viestinnän lisäämistä ja mahdollistamista työntekijätasolle. 
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Vastauksissa tuli myös esille yksittäisten ihmisten tyytymättömyys viestintää ja 

tehtaan johtoa kohtaan. 

 

Molempien kyselyiden tulokset tukevat teoriaa monessa asiassa. Avoimuus, 

vuorovaikutus ja kasvokkain viestintä nousevat esille teoriaosuudessa asioina, jotka 

koetaan viestinnässä tärkeiksi ja joilla on positiivinen vaikutus viestinnän 

onnistumiseen. Nämä teemat nousevat selkeästi esille myös molempien kyselyiden 

tuloksissa. Myös esimiesviestinnän tärkeys nousee esille sekä aikaisemmissa 

tutkimuksissa, että työntekijäkyselyssä. Merkittävää työn tuloksissa on myös 

painettujen viestien tärkeys ihmisten viestimisessä. Olisi voinut kuvitella, että 

painetuista viesteistä halutaan päästä kokonaan eroon, mutta niin kuin 

kirjallisuusosiossakin todetaan, ihmiset arvostavat edelleen myös painettuja 

viestejä, lehtiä ja ilmoitustauluja osana sisäistä viestintää. 

 

Työn tulokset tukevat myös hyvin teoriaosuuden väitettä siitä, että viestinnän 

onnistumiseen ja tyytyväisyyteen viestintää kohtaan vaikuttavat monet asiat. 

Esimerkiksi ikä, asenteet, normit ja sukupuoli vaikuttavat siihen miten ihmiset 

kokevat viestinnän onnistumisen. Myös semantiikalla on suuri vaikutus viestintään, 

siihen miten eri tavalla asiat koetaan ja halutaan ymmärtää. Näin ollen myös väite 

viestinnän monimutkaisuudesta ja onnistumisen haasteista voidaan allekirjoittaa 

myös kyselytutkimuksien tuloksien perusteella.  

 

Kyselytutkimuksien tulokset tukevat teoriaa myös suosittujen viestintätyökalujen 

ja kanavien osalta. Niin kuin aikaisemmin jo todettiin, kasvokkain viestinnän rooli 

on sisäisen viestinnän tärkeimpiä osa-alueita niin tutkittavassa organisaatiossa kuin 

aikaisempien tutkimusten perusteella myös muissa organisaatioissa kuin 

yhteisöissäkin. Esimerkiksi Linjuanin tutkimus (2014) vahvistaa myös 

amerikkalaisten yritysten osalta kasvokkain tapahtuvan viestinnän olevan 

tärkeimpiä viestinnän keinoja.  
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Tutkimuksen teoriaosuudessa tuodaan esille viestintätyökalujen rooli sisäisen 

viestinnän tukemisessa, mutta muistutetaan, ettei työkaluilla voida koskaan täysin 

ratkaista viestinnän ongelmia. Myös tämän työn kyselytutkimusten perusteella 

voidaan nähdä, kuinka eri tavalla viestintä toimii myös niiden ihmisten kohdalla, 

joilla on käytössään täysin samat viestintävälineet. Myös työntekijöiden vähäinen 

arvostus sellaisia konkreettisia viestinnän välineitä kohtaan, joilla tällä hetkellä 

viestitään niitä asioita, joita myös kyselyn perusteella toivotaan tuotavan esiin, 

kertoo, etteivät kyseessä olevat välineet ole ratkaisseet ongelmia.  

 

Eroavaisuuksia teoriaosuuden ja kyselytutkimusten osalta nousee esille esimerkiksi 

sähköisen viestinnän ja sähköpostien tärkeyden osalta. Teoriaosuudessa 

sähköpostin pitäminen tärkeimpänä viestintäkanavana nousee esille etenkin 

Linjuanin (2014) tutkimuksessa, jossa kohderyhmänä ovat amerikkalaiset yritykset. 

Tässä työssä tutkittavan organisaation kohdalla sähköposti ei ollut toivotuimpien 

viestinnän välineiden joukossa työntekijöiden keskuudessa. Toimihenkilöistä taas 

suurin osa käyttää mieluiten sähköpostia viestimiseen, mikä taas tukee Linjuanin 

tutkimusta. Voidaan siis olettaa, että Linjuanin tutkimuksen organisaatiot eroavat 

tässä työssä tutkitusta tuotantoprosessin työntekijäjoukosta. Linjuan ei erottele 

työssään tarkemmin otoksen henkilöiden työtehtäviä vaan ilmoittaa kohderyhmän 

henkilöiden kuuluvan eri alojen piiriin (terveys, vähittäiskauppa, kasvatus, 

informaatioteknologia, talous, valmistava teollisuus, elintarvike ja logistiikka). 

Linjuanin tutkimuksen ikärakenne (keskimäärin 44-vuotta) on melko lähellä tämän 

työn tutkimuksen otosta, mutta vastaajien sukupuolen suhteen tutkimus eroaa taas 

tämän työn kanssa. Linjuanin otoksesta noin puolet oli naisia.  

 

Teoriaosuudessa nostettiin esiin onnistuneen viestinnän vaikutukset, sitoutuminen 

työhön ja luottamus organisaation sisällä. Nämä teemat otettiin mukaan työhön, 

koska haluttiin tuoda esille, miksi sisäisen viestinnän kehittäminen on yritykselle 

ensiarvoisen tärkeää. Tehokkaalla ja onnistuneella viestinnällä on paljon 

positiivisia vaikutuksia yrityksen toimintaan. Myös luottamus ja sitoutuminen 

työhön kasvavat onnistuneen viestinnän avulla. Luottamuksella ja sitoutumisella 
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taas luodaan yritykselle arvoa ja lisätään ihmisten oppimis- ja tavoitteiden 

tuntemishalukkuuttaan. Niin kuin Ruppel ja Harrington (2000, 316) toteavat 

julkaisussaan: sitä suurempi luottamus ihmisillä on työpaikkaansa, mitä tarkempaa 

informaatiota ihmisille annetaan, mitä selkeämmin se märitellään ja mitä 

avoimempaa yrityksen koko viestintä on.  Tässä työssä toimeksiantajaorganisaation 

tavoitteina oli lisätä myös työntekijöiden tavoitteiden tuntemista ja sitoutumista. 

Sisäisen viestinnän kehittämisellä voidaan vaikuttaa siis myös näihin 

kokonaisuuksiin ja sitä kautta vaikuttaa organisaation menestymiseen.  

 

Työn tuloksia voidaan hyödyntää tehtaan sisäisen viestinnän strategisessa sekä 

käytännön suunnittelussa. Kirjallisuudesta sekä kyselytutkimuksista esiin nousseita 

asioita otetaan huomioon ja pyritään jalostamaan konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

Tulosten perusteella viestintää kehitetään ensisijaisesti niin, että viestintä koetaan 

entistä avoimemmaksi, ajantasaisemmaksi ja kaksisuuntaiseksi. Tehtaan strategia 

ja tavoitteet tullaan esittämään entistä selkeämmin ja miettimään miten esitystapa 

koskettaisi kaikkia tehtaan työntekijöitä. Myös kasvokkain viestintään kiinnitetään 

enemmän huomiota ja sen tärkeyttä tullaan tuomaan esille etenkin esimiesten 

keskuudessa. Esimiehille voidaan myös tarvittaessa järjestää koulutusta yleisesti 

viestinnästä ja viestintätaidoista.  

 

Kaksisuuntaista vuorovaikutusta tullaan lisäämään ja sen avuksi tullaan ottamaan 

käyttöön sähköisiä viestinnän välineitä, ensimmäisenä tehtaan omat Team Site-

sivut, joissa sekä avoimuutta, ajantasaisuutta ja vuorovaikutusta pyritään 

lisäämään. Vaikka sähköistä viestintää ei toivottukaan lisättävän työntekijöiden 

taholta, voidaan silti uusia asioita kokeilla ja seurata, saadaanko niillä parannusta 

sisäiseen viestintään. Team Site on kuitenkin suurimmalle osalle vieras, joten sen 

arviointi perustuu pelkästään ihmisten mielikuvaan. 

 

Kirjallisuuden perusteella sisäisessä viestinnässä kannattaa keskittyä muutamaan 

viralliseen viestintäkanavaan. Viestintää tehostetaan monikanavaisella viestinnällä, 
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mutta varmistetaan, ettei viestintäkanavia ole käytössä liikaa hämmennysten 

välttämiseksi. Työn toimeksiantajaorganisaatiossa otetaan käyttöön ensimmäisenä 

uutena askeleena Team Site sekä info-tv:t. Mobiileja viestinnän välineitä ei tässä 

yhteydessä tulla ottamaan käyttöön vaan niiden kohdalla odotetaan milloin 

työntekijäkunta voisi olla valmis siirtymään myös niiden käyttöön. Jo käytössä 

olleista viestintäkanavista mietitään tärkeimmät ja keskitetään viestintää niihin. 

Esimerkiksi perinteisiä paperisia tiedotteita tai ilmoitustauluja ei tulla kokonaan 

korvaamaan sähköisellä viestimisellä, vaan ilmoitustauluja vähennetään ja jätetään 

vain tehtaan keskeisimpiin paikkoihin ja sähköiseen raportointiin siirrytään ensiksi 

niillä osastoilla joissa sitä on toivottu.  

 

Kirjallisuudesta esiin nousevat viestinnän esteiden osalta myös viestinnän fyysiset 

esteet, kuten melu, keskeytykset ja konerikot. Nämä ovat selkeästi havaittavissa 

myös etenkin tehtaan työntekijöiden viestinnän esteinä, vaikka näitä ei kysyttykään 

suoraan kyselyssä. Kyselyssä työntekijät toivoivat viestintää ensisijaisesti 

työpisteille, mutta avoimissa vastauksissa toivottiin myös rauhallisia 

yhteiskäyttökoneita. Fyysisten esteiden selättämiseksi sähköisen viestinnän tueksi 

tullaan miettimään ratkaisuja, jotka edesauttavat työntekijöiden mahdollisuuksia 

häiriöttömään viestintään. Konkreettisina keinoina kokeillaan ensimmäisenä 

yhteiskäyttökoneiden lisäämistä joihinkin taukotiloihin sekä mahdollistamalla 

sähköinen viestintä myös työpisteille.  

 

Muiden tehtaiden havainnoinnin perusteella esille tuli paljon hyviä keinoja sisäisen 

viestinnän parantamiseksi. Parhaimmat ideat tullaan hyödyntämään myös tämän 

työn toimeksiantaja organisaatiossa. Ideoista esimerkiksi kaksisuuntaisen 

viestinnän tehostaminen sähköisellä viestinnän foorumilla tullaan hyödyntämään 

Team Site-pohjalla. Ominaisuudet, jotka on koettu hyväksi Joensuun OneNotessa, 

Raflatacin Diaryssa ja Kalson Team Sitella yhdistetään tehtaan tulevassa Team 

Sitessa. Esimerkkeinä: työntekijöiden kommentointimahdollisuuden lisääminen, 

luottamusmiesviestinnän roolin lisääminen, sekä tehtaan tavoitteiden selkeämpi 

viestintä myös sähköisesti. Lisäksi oppia otetaan hienosta asenteesta viestinnän 
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kehittämisessä, uusia ideoita tullaan kokeilemaan ja viestintää tuodaan esille 

enemmän yhteisenä asiana kuin erillisinä toimintona. Viestintää mietitään myös sitä 

kautta, mitä ihmiset haluavat kuulla tai mitä kautta viesti voisi vaikuttaa eniten. 

Käytännössä juuri pääluottamusmiehen rooli joidenkin asioiden viestimisessä voi 

olla kyselyidenkin perusteella merkittävä ja onkin syytä miettiä mitä asioita voisi 

viestiä jatkossa ensisijaisesti tätä kautta. Myös työntekijöiden käyttäminen 

”tietotoimistona”, eli tiedon vieminen työntekijätasolle yksittäisten työntekijöiden 

kautta voi olla yksi keino. Viestintäkanavien käyttöön voidaan houkutella ihmisiä 

viestimällä niissä myös vapaammista ja ihmisiä kiinnostavista asioista esimerkiksi 

sähköisessä ilmoitustaulussa.   

 

Viestinnän strategisessa suunnittelussa käytetään hyväksi tämän työn 

teoriaosuudessa esille tulleita oppeja. Toimeksiantajaorganisaatiolla on jo valmiiksi 

määritelty strategia, joka tulee jalkauttaa selkeästi työntekijätasolle asti. 

Kyselytutkimukset osoittavat, että strategian jalkauttaminen on vielä kesken, eikä 

työntekijätasolla välttämättä vielä ymmärretä miten tehtaan strategia pitäisi näkyä 

työpistetasolla. Työntekijät eivät ole tarpeeksi tietoisia tehtaan tavoitteista eivätkä 

niiden merkityksestä omaan työhön.  

 

5.3 Viestintästrategia case-yrityksessä 

 

Viestintästrategia vuodelle 2016 on tehty pohjautuen sekä tämän työn 

kirjallisuusosioon, että tehtaalle tehtyihin viestinnän kyselyihin. Strategia 

pohjautuu UPM vaneriliiketoiminnan strategiaan ja siihen on koottu tiivisti 

keskeisimmät asiat, joita sisäisessä viestinnässä tuodaan esille.  

 

Viestinnän lähtökohdat strategiakaudelle 2016 

UPM vaneriteollisuuden strategian pääalueet (kuva 27): 

- Asiakaslähtöinen kaupallinen strategia 
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- Toiminnan tehokkuus 

- Kannattava kasvu ja uusiutuminen 

 

Viestinnän nykytilan kartoittaminen 

Tehtaan nykytilaa on analysoitu SWOT-analyysin avulla (Kuva 26). Nykytila-

analyysi pohjautuu pääasiassa työntekijöille ja toimihenkilöille tehtyjen kyselyiden 

tuloksiin. Tehtaan heikkoutena tällä hetkellä voidaan nähdä työntekijöiden suuren 

joukon tyytymättömyys sisäisen viestinnän tasoon. Lisäksi tehtaalla on 

osastokohtaisesti suuria eroja tyytyväisyydessä viestintään. Myös tavoitteiden 

heikko tunteminen voidaan katsoa nykytilan heikkoudeksi. Viestinnän 

onnistumisen esteinä ovat eritasoiset mahdollisuudet käyttää teknologiaa tehtaalla, 

sekä tuotantotyön fyysiset esteet kuten melu, häiriöt ja konerikot.  

 

  

 

Kuva 26: Tehtaan nykytila SWOT-analyysi 

 



91 
 

Tehtaan vahvuutena taas ovat toimihenkilöiden tyytyväisyys viestintää kohtaan. 

Tehtaan teknologian taso monilla osastoilla mahdollistaa jo nyt myös sähköisten 

viestintätyökalujen käyttöönoton (Kuva 26). Lisäksi UPM:llä on jo käytössä monia 

mahdollisuuksia sähköisen viestinnän lisäämiseen (esimerkiksi Team Site-

sivustot). Nykytilan vahvuutena on myös työntekijöiden halu tietää tehtaan 

tavoitteista. Myös kasvokkain viestinnän arvostaminen etenkin lähimpien 

esimiesten kanssa ja nykytilan tason tietäminen viestinnässä voidaan katsoa tehtaan 

vahvuuksiksi. 

 

Tehtaan sisäisen viestinnän uhkat liittyvät suurimmalta osin henkilöstön korkeaan 

ikään ja sitä kautta mahdollisesti etenkin teknisten viestinnän laitteiden eri tasoiseen 

osaamiseen. Myös muutosvastarinnan ja asenteiden vaikutus voi olla iäkkäämmillä 

työntekijöillä suurempi. Sisäisen viestinnän parantamisessa uhkana on myös uuden 

viestintästrategian implementoinnin epäonnistuminen, esimerkiksi jos 

toimenpiteitä ei saada vietyä loppuun asti. 

 

Sisäisen viestinnän parantamisessa on tehtaan osalta useita mahdollisuuksia kuten 

luottamusmiesviestinnän ja työntekijöiden roolin hyödyntäminen viestinnässä, 

uudet viestinnän sähköiset työkalut ja viestintätaitojen parantuminen tämän hetken 

tasosta esimerkiksi koulutuksen ansiosta. Mahdollisuutena ja tavoitteena on 

viestinnän tason parantuminen ja sitä kautta vaikutus koko tehtaan tuloksiin. 

 

Viestinnän periaatteet ja arvot 

- Avoimuus, ajantasaisuus ja vuorovaikutus 

- Kasvokkain viestinnän tehostaminen 

 

Sidosryhmät 

- Toimihenkilöt, työntekijät, kunnossapito, tuotekehitys, myynti, 

toimitusketjun hallinta 

- Asiakkaat, toimittajat, muut yhteistyökumppanit 
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Sisällölliset ja visuaaliset määrittelyt 

- Strategiset ydinviestit esitetty kuvassa 27 

- Tärkeät teemat: turvallisuus, laatu, tuotannon tehokkuus 

- Visuaaliset määrittelyt: noudatetaan UPM:n yleistä linjaa visuaalisten 

määrittelyjen osalta 

 

Viestinnän tavoitteet 

- Tukea UPM vaneriliiketoiminnan strategian toteutumista tehdastasolla 

- Parantaa kahdensuuntaista viestintää työntekijöiden ja toimihenkilöiden 

välillä 

- Lisätä sähköistä viestintää työntekijätasolle 

 

 

 

Viestinnän arviointi 

- EES-kysely, viestinnän kysely 

- Tapaturmat 

- Tuotannon KPI-mittarit 

 

Viestinnän keskeisimmät kanavat ja roolitukset 

Tehtaan keskeisimmät viestintäkanavat ja niiden sisältö on listattu alla olevan 

taulukon mukaisesti. Kaikkien viestintäkanavien osalta roolituksia ja sisältöjä ei 

voida määritellä, koska ne ovat kaikkien käytössä ja niiden sisältö vaihtuu tilanteen 

mukaan. Mutta etenkin uusien, tämän työn yhteydessä käyttöön otettujen, 

viestintäkanavien kuten Team Siten ja info-tv:n osalta keskeisin sisältö ja 

roolitukset sisällön päivittämisen suhteen on tärkeää tehdä.  
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Kuva 26: Viestinnän kanavat ja roolitukset 

 

Resurssit 

- Koulutetaan Team Site-sivuston käyttöön sekä toimihenkilö-, että 

työntekijäkuntaa 

- Lisätään sähköisen viestinnän kanavia (Team Site, Info-tv, sähköpostit) 

 

 

Täydentävät ohjeet tai prosessikuvaukset 

Alla on kuvattu tehtaan sisäinen viestintästrategia ja tavoitteet vuodelle 2016.  

 

Kuva 27: Tehtaan sisäinen viestintästrategia kaudelle 2016 
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5.4 Jatkotoimenpiteet ja suositukset 

 

Jatkotoimenpiteinä tehtaalla tullaan esittelemään tämän työn keskeisimmät tulokset 

koko tehtaan työntekijöille. Tarkemmista keinoista ja kanavista päätetään yhdessä 

tehtaan johtoryhmän kanssa. Lisäksi tässä työssä esille tulleet toimenpiteet tullaan 

jakamaan myöhemmin määritellyille vastuuhenkilöille, jotka varmistavat niiden 

toteutumisen ja tulosten seurannan. Myös aikataulu tulosten läpikäynnille ja 

toimenpiteiden toteuttamiselle määritellään tämän työn jatkotoimenpiteinä.  

 

Toimeksiantajaorganisaatiota suositellaan jatkossakin kiinnittämään huomiota 

sisäiseen viestintään ja tuomaan sen roolia esille yhtenä tärkeimmistä aineettomista 

resursseista. Sisäiseen viestintään kannattaa kiinnittää huomiota joka päiväisessä 

toiminnassa ja sen tasoa on syytä mitata säännöllisin väliajoin esimerkiksi lyhyillä 

mielipidekyselyillä.  
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

 

Tässä työssä tieteellisenä arvona on sisäisen viestinnän tutkiminen tuotanto-

organisaatiossa. Työn tuloksena saatiin paljon arvokasta tietoa aikaisemmista 

tutkimuksista, muiden tuotantolaitosten viestinnän parantamisen käytännöistä sekä 

toimeksiantajatehtaan nykyisestä sisäisen viestinnän tasosta. Työn tuloksena saatiin 

myös selkeitä konkreettisia toimenpiteitä, joiden kautta sisäistä viestintää voidaan 

lähteä kehittämään toimeksiantajaorganisaatiossa.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että viestintä on monimutkainen ja vaikea asia, johon 

vaikuttavat monet asiat ihmisten henkilökohtaisista ominaisuuksista fyysisiin 

esteisiin. Näin ollen myös kommentit siitä, ettei viestinnälle voida tehdä mitään, 

ovat jollakin tasolla ymmärrettäviä. Toisaalta myös tämä työ osoitti, että on myös 

olemassa lukemattomia keinoja sisäisen viestinnän parantamiseen. Viestinnän 

merkitys yritysten menestymisessä on kiistaton, onnistuneen sisäisen viestinnän 

avulla voidaan vaikuttaa niin moneen yrityksen toimintaa parantavaan asiaan ja 

loppukädessä myös yrityksen taloudellisiin lukuihin. Viestinnän rooli esimerkiksi 

yrityksen ilmapiirin ja luottamuksen parantamisessa sekä ihmisten sitouttamisessa 

on olennainen. Monet viestintään vaikuttavat asiat tuntuvat itsestäänselvyyksiltä, 

mutta aika ajoin on syytä miettiä toteutuvatko asiat kuten avoimuus, ajantasaisuus 

ja vuorovaikutus käytännössä sisäisessä viestinnässä kaikkien organisaatiossa 

työskentelevien osalta. 

 

Työssä saatiin selkeät vastaukset tutkimuksen päätutkimuskysymykseen: ”Miten 

tehtaan sisäistä viestintää voidaan parantaa?”. Tärkeimpinä keinoina todettiin 

avoimuuden, tiedon ajantasaisuuden sekä vuorovaikutuksen lisääminen. 

Konkreettisina toimenpiteinä näitä voidaan parantaa viestinnän hyvällä 

suunnittelulla, sähköisen kaksisuuntaisen viestinnän lisäämisellä ja viestinnän 

taitojen kouluttamisella. Viestintää voidaan myös parantaa selkeyttämällä ja 

yksinkertaistamalla jo viestittäviä tärkeitä asioita, kuten tehtaan tavoitteita.  
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Myös tutkimuksen alakysymyksiin löydettiin vastaukset tämän työn puitteissa. 

Sisäisen viestinnän tämänhetkinen taso kartoitettiin kattavasti tehtaan 

työntekijöiden ja toimihenkilöiden keskuudessa. Kyselyissä saatiin hyvät 

vastausprosentit, joiden perusteella voidaan todeta tulosten edustavan enemmistön 

mielipiteitä. Tulosten perusteella voidaan todeta sisäisen viestinnän tasossa olevan 

vielä parannettavaa. 

 

Tehtaan viestintästrategia päivitettiin vastaamaan sekä liiketoiminnan strategiaa, 

että tehtaan omaa tahtotilaa viestinnän kehittämisestä. Lopputuloksena saatiin 

selkeä strategia ja visuaalinen malli, jota voidaan käyttää sisäisessä viestinnässä 

tavoitteiden esille tuomisessa. 

 

Työn tekemisessä haasteena oli aluksi löytää kirjallisuudesta teoreettista 

viitekehystä aiheen ympärille. Monet julkaisut käsittelivät viestintää yleisesti ja sen 

vaikutuksia organisaatiossa, mutta käytännön esimerkkejä tuotanto-organisaation 

sisäisen viestinnän kehittämisestä ei kirjallisuudesta löytynyt. Lisäksi etenkin 

suomalainen kirjallisuus ja aikaisemmat tutkimukset viestinnästä tuntuivat olevan 

suurimmaksi osaksi muutaman saman kirjailijan julkaisuja ja hyvin samanlaisia 

keskenään. Tämän työn teoriaosa on suurimmaksi osaksi hyvin yleistä tietoa 

viestinnästä, joten aluksi teoriaosan peilaaminen käytännön tuloksiin tuntui 

haastavalta. 

 

Kokonaisuudessaan työ kuitenkin saavutti sille asetetut tavoitteet ja osoitti, että 

syventyminen näinkin laajaan aiheeseen voi nostaa esiin uusia selkeitä puutteita ja 

auttaa kehittämään tehtaan toimintaa myös käytännön tasolla. Tästä työstä saatuja 

tuloksia voidaan käyttää avuksi myös muissa tehtaan sisäisissä kehitysprojekteissa. 

Kyselytutkimuksissa saatiin valtava määrä tietoa, jota kaikkea ei analysoitu ristiin 

tämän tutkimuksen puitteissa.  
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Jatkotutkimusaiheena tälle työlle voisi olla esimerkiksi selvittäminen, mistä eri 

osastoilla johtuvat suuret erot tyytyväisyydessä johtuvat tämän työn 

toimeksiantajaorganisaatiossa. Mielenkiintoista olisi myös selvittää muiden 

tuotantolaitosten sisäisen viestinnän tilaa ja vertailla tutkimuksia toisiinsa. 

Kirjallisuudessa ei tullut esille sisäisen viestinnän tutkimista erityyppisten 

organisaatioiden kontekstissa, tämä olisi selkeä jatkotutkimusaihe monen eri 

organisaation sisällä. 
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