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1      JOHDANTO 
 
Organisaatioiden sisäinen viestintä on muuttunut radikaalilla tavalla viimeisen 

vuosikymmenen aikana. Niin Internetin kuin teknologian kehittyminen 

kauttaaltaan on asettanut haasteita, joista päällimmäisinä ilmiöinä ovat 

informaation kulun nopeutuminen, maantieteellisten rajoitteiden katoaminen ja 

saatavilla olevan informaation määrän kasvaminen. 

 

Väittämät eivät ole uusinta uutta, eikä intranetkaan ole juuri eilen keksitty ilmiö. 

Jo yksistään yliopistotasolla se on paljon tutkittu viestintäväline. Kun se 

kuitenkin on tässä tutkielmassa kohteena, on perusteltua kysyä, miksi tutkimus 

on tehty ja mitä uutta tämä tutkimus näistä lähtökohdista voi akateemiselle 

maailmalle antaa. 

 

Lähtökohdat tälle tutkimukselle tulivat kohdeorganisaation tarpeista ja 

toiveista. Organisaation intranetiä tullaan konsernin toimesta kehittämään 

tulevina vuosina: intranetit aiotaan integroida kaikkialla konsernissa samalle 

viivalle. Jotta kehitys myötäilee käyttäjien tarpeita, tulee kehitystyöhön 

sisällyttää käyttäjien toiveet toiminnallisuuden parantamiseksi. Tämän pro 

gradu -työn tarkoitus onkin etsiä vastauksia siihen, mitä intranet-viestinnässä 

toimii, mikä ei toimi ja miten sitä voisi kehittää toimivammaksi. Toisaalta on 
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tarkoitus löytää keinoja, joilla intranetin sisällön arvoa voidaan parantaa, jotta se 

paremmin palvelisi henkilöstön työntekoa. Sisällöltään toimiva intranet tukee 

sitä kautta myös yhtiön tavoitteiden saavuttamista, mikä on täten strateginen 

ulottuvuus. Tavoitteena on siis löytää eväät, joilla saattaa tasapainoon kaksi 

ajatusta, joiden mukaan intranet on yhtäältä henkilöstön työkalu ja toisaalta 

johdon asettamien tavoitteita tukeva, strateginen työkalu.  

 

Aihetta koskevassa kirjallisuudessa painotetaan, ettei kehitystyötä pidä irrottaa 

sen omasta kontekstistaan. Se ei kuitenkaan riitä perusteluksi sille, miksi tämä 

tutkimus on tehty. Perusmielipidemittauksesta tämän tutkimuksen erottaa se, 

että kyseessä on kvalitatiivinen, ei-määrällinen tutkimus, jonka tulosten 

analysoinnissa sovelletaan kahta erilaista analyysia. Ensin aineiston annetaan 

kvalitatiivisen tutkimuksen tapaan puhua itse – kyseessä on induktiivinen 

analyysi, kun se, mikä on tärkeää, ei ole tutkijan käsissä. Toisessa vaiheessa 

sama alkuperäisaineisto pakotetaan läpi analyysikehikon, joka on alun perin 

Morvillen esittelemä mutta Melzerin sittemmin modifioima hunajakennomalli. 

Hunajakenno on kuuden ulottuvuuden malli, joka kertoo, miten sen eri 

ulottuvuuksia painottamalla sisällöstä olisi eniten arvoa sen käyttäjille. Kahden 

eri analyysitavan avulla on mahdollista löytää monipuolista kehitystyötä 

tukevaa informaatiota, joka auttaa konsernihallintoa painottamaan oikeita 

asioita käyttäjien näkökulmasta tulevassa intranet-ratkaisussa. 

 

Pro gradu -työ etenee ensin kohdeorganisaation esittelyllä. Koska teoriaosuutta 

peilataan paljon kohdeorganisaation avulla, esittely on sen vuoksi heti alussa 

kappaleessa kaksi. Kohdeorganisaation intranetistä käytetään nimitystä 

IntraNet erotuksena yleensä intraneteihin viitatessa. Kappaleessa kolme tulevat 

esille pro gradu -työn viestinnälliset sellaiset ulottuvuudet kuten viestintä, tieto 
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ja intranet näiden ilmentymänä. Työstä on rajattu ulos kokonaisuuden kannalta 

epäolennaiset asiat kuten ulkoinen viestintä ja muiden kohdeorganisaatiossa 

käytettyjen viestintävälineiden syvempi tarkastelu. Intranetin kehittämisen 

vuoksi haluttiin keskittyä ainoastaan itse välineeseen. 

 

Kappaleessa neljä esitellään termin tieto peruselementit. Sähköisen viestinnän 

tuomat haasteet ovat organisaation viestinnässä samat kuin laajemmassakin 

viestinnän näkökulmassa mutta sikäli poikkeavat, että Internetin sähköisessä 

maailmassa informaationhallinta ei ole kokonaisuudessaan tiettyjen yksilöiden 

vastuulla eikä Internetiin sijoitettu informaatio ole välttämättä kohdistettu 

lisäämään kenenkään työn tuottavuutta. Organisaatiossa intranet on paitsi 

informaatiota välittävä väline myös johdon strateginen työkalu, jonka avulla 

tuetaan organisaation tavoitteiden saavuttamista. 

 

Viidennessä kappaleessa esitellään hunajakennomalli, jonka Peter Morville on 

luonut kuvaamaan luonteeltaan kokonaisvaltaista käyttäjäkokemusta. 

Molemmat, sekä Morville että Melzer (joka täydensi Morvillen kennomallia), 

perustivat kehitystyön käyttäjäkokemukseen, koska he pyrkivät turvaamaan 

käyttäjien tarpeet ja odotukset ilman, että käyttäjien tarvitsee mukautua 

käyttöliittymän ongelmakohtiin. 

 

Tutkimuksessa käytetyt tutkimusmetodit ovat kappaleessa kuusi. Tulokset 

esitellään kappaleessa seitsemän, ja vihdoin kahdeksannessa kappaleessa 

käydään läpi aineiston analyysi, mikä merkitsee tulosten ja teorian 

vuoropuhelua. Pro gradu -työ päätetään kappaleessa yhdeksän, jonka sisältö on 

kohdistettu muun muassa tutkimuksen kriittiseen tarkasteluun sekä 

tulevaisuuden jatkotutkimusehdotusten esittelyyn. 
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2     KOHDEORGANISAATIO JA SEN VIESTINTÄ 
 

Kohdeorganisaatio on kansainvälisen teollisuusjätin yksikkö, jonka nykyinen 

tuotanto aloitettiin 60-luvun lopussa. Toiminta on laajentunut sittemmin ja 

nykyisellään se on Suomen tasolla konsernin suurimpia ja kannattavimpia 

yksiköitä. Teollisuustoiminta alueella alkoi jo 1912 ensin saha- ja myöhemmin 

telakkatoiminnalla. 

 

Henkilöstöä tehtaalla on runsaat tuhat, joista kolmisensataa toimihenkilöitä ja 

loput työntekijöitä. Erottelu on karkea: työntekijöiksi kutsutaan heitä, jotka 

työsopimuksensa perusteella kuuluvat Paperiliitto ry:n alaisuuteen, loput ovat 

toimihenkilöitä. Yleisesti puhutaan myös henkilöstöstä, jolloin viitataan sekä 

työntekijöihin että toimihenkilöihin. Tässä työssä erottelu ei ole tarkoitettu 

henkilöiden arvoa määritteleväksi tekijäksi, mutta ero on tarpeen tiedostaa sen 

vuoksi, että pääosin vain toimihenkilöt toimivat tiedontuottajina ja työntekijät 

ovat informaatiovirran vastaanottava osapuoli. Toisaalta eroavaisuudet voivat 

näkyvät myös vastausten luonteessa sekä odotuksissa, joita kullakin henkilöllä 

on intranetiä kohtaan. 
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Paikallisyksikön viestinnän toiminnan päätarkoitus on viestinnällisin keinoin 

tukea yhtiön strategiaa ja tehtaan strategisten tavoitteiden toteutumista. 

Organisaation perussanoma viittaa jatkuvaan kehittämiseen ja johtajuuteen 

toimialalla. Sisäisellä viestinnällä pyritään edistämään yhtenäistä arvomaailmaa, 

yrityskuvaa ja -kulttuuria sekä lisämään henkilöstön yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Viestinnälliseltä kannalta katsottuna konserni haluaa globaalista ja 

siten monimuotoisesta toimintaympäristöstään huolimatta puhua ”yhdellä 

äänellä”. Se on merkinnyt visuaalisten elementtien säännönmukaista käyttöä ja 

tapaa ilmaista niin yrityksen sisällä kuin yrityksestä ulospäin. (Paikallisyksikön 

viestinnän pääohje.) 

 

2.1     Konsernin intranetit 
 
Tässä työssä puhutaan kohdeorganisaation intranetistä nimellä IntraNet. Se oli 

konsernin kaikkien intranetien pilotti vuonna 1999. Vuoden päästä siitä 

intranetejä perustettiin viisi ja vuonna 2001 luotiin intranetit, jotka jakautuivat 

formaateiltaan konsernin ja teollisuusalan intraneteihin. Vuonna 2005 

intranetejä oli yhteensä 29. Vaikka kyseessä on kansainvälinen yritys, niin 

maassa maan tavalla ja maan kielellä, eli tehdasnettien kieli on kotimainen. Vain 

konsernin yhteinen intranet KonserniNet on englannin kielellä, joka on myös 

organisaation virallinen kieli. 

 

On luonnollista, että alussa kunkin tehdasnetin kehitystyössä kiinnitettiin 

huomiota omiin, paikallisiin tarpeisiin. Toisaalta, vaikka kyseessä on yksi yritys, 

fuusioiden myötä ”perheeseen” on tullut uusia tehtaita, ja myös tästä syystä 

moni asia on alkuun ollut tehdaskohtaisesti toteutettu. Tietotekniset sovellukset, 

kuten intranetit, eivät ole olleet tästä poikkeus, vaan esimerkiksi 
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sisällöntuotanto ja -hallinta ovat olleet hajanaista: sama informaatio on usein 

monessa paikassa ja sama työ on tehty useaan kertaan. 

 

Pilotoinnnin ja alkuaikojen jälkeen on alettu kiinnitettää huomiota paitsi 

sisällöntuotantoon ja ylipäätään kustannustehokkaampaan toimintaan. 

Esimerkiksi intranetien ”alustoja” (template) on yhtenäistetty ja vuonna 2005 

intranetien visuaalinen ulkonäkö yhtenäistettiin. Samana vuonna intranetit 

siirtyivät konserniviestinnän hallintaan, mikä ei vielä kevääseen 2006 mennessä 

tehtaiden päivittäisessä toiminnassa näkynyt. Tiedossa on kuitenkin suuria 

muutoksia, jotka jalkautuvat tehtaiden arkeen vuonsina 2007–2008. 

 

Tehdasnettien kehitystä on hyvä peilata yleisemmin www-teknologian 

kehityksen rinnalla. Intranetin tarkkaa alkua ei kirjallisuudessa kerrota – selvää 

ajankohtaa tuskin on olemassakaan. Itse sana alkoi tulla Kuivalahden ja 

Luukkosen (2003, 25) mukaan tutuksi 90-luvun puolivälin jälkeen, kun yritykset 

ensimmäistä kertaa alkoivat hyödyntää Internet-teknologiaa sisäisessä 

viestinnässään. Intranetin kehitysvaiheita ovat kuvanneet muun muassa Samela 

(1997, 7–13) ja Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 23−45). Koska Samelan neljä 

aaltoa on muotoutunut  vahvasti teknologisesta näkökulmasta, on Kuivalahden 

ja Luukkosen kuvaus intranetin historiasta tässä yhteydessä parempi. He 

näkevät siinä viisi kehitysvaihetta.  

 

Intranetin ensimmäistä vaihetta Kuivalahti ja Luukkonen nimittävät 

”yksikkökohtaiset pioneerit” -vaiheeksi. Intranetit rakentuivat otona eli jonkun 

asiasta kiinnostuneen työntekijän oman työn ohessa. Se merkitsi hallitun 

viestinnällisen strategian puuttumista, tiedonhallinnan strukturoimattomuutta, 

kun tarkoituksena oli vain saattaa olennainen tieto kaikkien saataville.  Se 
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merkitsi, että intranetin käytettävyys kärsi. 

 

Ensimmäinen vaihe loppui, kun huomiota alettiin kiinnittää kaupallisiin 

hyötyihin, viestinnällisiin perustotuuksiin ja tietotekniikan edellyttämään 

järjestelmäosaamiseen. Kuivalahden ja Luukkosen (2003, 31) mukaan yritysjohto 

alkoi ymmärtää verkkoteknologian strategisen ulottuvuuden, minkä ansiosta 

verkossa tapahtuvaa sisäistä viestintää ryhdyttiin huoltamaan kuntoon. 

Tietojohtamiseen alettiin kiinnittää huomiota, vaikka intranet yhä miellettiin 

pelkäksi tiedotuskanavaksi, josta puuttui viestinnällinen sisältö ja menetelmä. 

Tärkein huomio toisessa vaiheessa siis oli, että intranetiä alettiin pikku hiljaa 

mieltää johtamisen välineeksi. 

 

Kolmas kehitysvaihe merkitsi, että intranetistä alkoi vihdoin tulla strateginen 

viestintäkanava. Sisällönhallintajärjestelmien käyttö lisääntyi ja vaihetta hallitsi 

yhteisten pelisääntöjen laatiminen: tulivat sisällönhallinnan vastuukysymykset, 

oikeuksien määrittely sekä hyväksymiskäytännöt. Konsernitasolla ymmärrettiin 

kyllä yhtenäistää sivustojen ilme ja tekniset ratkaisut. Siitä huolimatta käyttäjien 

näkökulma uupui: ”tietosisältö pysyy järjestyksessä, mutta ei useinkaan vielä 

osattu miettiä vastaanottajan näkökulmasta, missä asiayhteydessä mikäkin tieto 

muuttuu käyttökelpoiseksi” (Kuivalahti ja Luukkonen 2003, 36). Sisältö siis 

rönsyili. Lisäksi intranetistä puuttuivat tuolloin vielä sen vuorovaikutteiset 

mahdollisuudet – Kuivalahti ja Luukkonen (2003, 45) muistuttavat, että 

”vuorovaikutteisuus ei tarkoita pelkkää teknisten ominaisuuksien selaamista 

vaan kanssakäymistä ihmisten kesken teknologian avustamana”. 

 

Neljännessä vaiheessa alettiin peräänkuuluttaa käytettävyyttä, 

käyttäjäystävällisyyttä sekä kaksisuuntaisuutta. Kuivalahti ja Luukkonen 
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sijoittavat vaiheen 2000-luvun alkuun ja sen perusluonnetta kuvaavat 

personointi ja prosessien mukaan ottaminen. Personoinnilla he viittaavat 

sisällön kohdistamista erilaisille käyttäjille erilaisten kriteerien avulla. Toisin 

sanoen vaiheessa mietittiin yhä vahvemmin käyttäjää ja hänen tarpeitaan. 

Prosessien mukaan ottamisella Kuivalahti ja Luukkonen puolestaan viittaavat 

siihen, että intranetien keskeiseksi sisällöksi tuotiin työprosessien kuvaukset 

sekä niihin liittyvät ohjeistukset, jotka merkitsivät organisaatiolle 

läpinäkyvyyttä. Entistä vahvemmin tuli esille myös esimiehen rooli: 

johtamisesta tuli konkreettista toimintaa eikä etäistä lausuntojen antamista. 

 

Viimeisessä vaiheessa Kuivalahti ja Luukkonen nimittävät intranetiä työpaikan 

kojelaudaksi. He (2003, 43) ennustivat, että ”jokaisen työntekijän tietokone 

personoituu jonkinlaiseksi kojelaudaksi, jossa ovat helposti saatavilla bisneksen 

mittarit ja ohjaamisen työkalut”. Tämä edellyttää tietojohtamisen radikaalia 

kehittämistä, koska kyse ei enää ole intranetin kehittämisestä, vaan 

digitalisoinnin kautta koko organisaation työn tehostamisesta. 

 

IntraNetissä – kuten konsernin kaikissa muissakin intraneteissä – on ollut variaatioita, 

mutta ilme on pysynyt konsernin visuaalisen identiteetin mukaisesti yhtenäisenä. Tehtaat 

ovat voineet itse vaikuttaa päänäkymän sisältöön, koska tehtaat eivät ole identtisiä: eri 

tuotteet, eri informaatio. IntraNet oli pilotti, mutta Kuivalahden ja Luukkosen 

käsittämällä tavalla se ei ollut pioneeri. Sillä oli alusta alkaen pääkäyttäjät, joiden 

vastuulla intranetin ylläpito oli. Kojelauta-tasolle yhdessäkään konsernin tehdasnetissä ei 

ole jatkuvasta kehitystyöstä huolimatta ylletty. Tehdasintranetien rooli ymmärretään 

hyvin: se on suullisen viestinnän jälkeen tärkein viestintäväline. Mutta parannettavaa on 

siinä, miten intranetien kapasiteettiä hyödynnetään. Intranetit ovat monelle yhä vain 

tiedostusväline, jonka avulla tiedotetaan. 
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2.2 Tulevaisuuden näkymiä konsernin intranetien kehittämisessä 

 
Kun konserniviestintä otti 2005 tehdasnetit vastuulleen, se asetti kolme omaa 

tavoitetta intranetien kehittämisen suhteen.  

 

Ensimmäisenä huomiota haluttiin kohdistaa sisällön laatuun ja parantamiseen. 

Oli todettu, että sisältö ei kaikilla kohdin ole relevanttia ja osittain dokumenttien 

luotettavuus on kyseenalaista. ”Jos sisältö on huonoa, yksikään tekninen 

ratkaisu ei paranna tilannetta” oli verkkoviestintäjohtajan kommentti.  

Kansankielelle käännettynä tällä tarkastelun alla olevalla alueella aiotaan hakea 

kehitettäväksi kriteereitä, joilla voi mitata sisällön laatua ja arvoa. Tavoite on 

sikäli haasteellinen, että laatu on aina subjektiivinen käsite ja, kun lähtökohdat 

sisällön tarpeellisuudesta ovat heterogeenisiä, yhden yhtenäisen sabluunan 

kehittäminen ei ole yksinkertaista. 

 

Konserniviestinnän toinen tavoite oli integroida prosessit, joita intraneteissä, 

Internetissä ja ekstraneteissä toteutetaan. Näkemys on, ettei verkkoviestintää 

pystytä integroimaan jokapäiväisiin toimintoihin, jos sen eri prosesseja ei 

yhtenäistetä ja laiteta ”samalle linjalle”. Kuitenkin verkkoviestinnän tulee tukea 

yrityksen tavoitteita. Jokaisen tulisi myös olla sisällön edistäjä, ei pelkästään sen 

tuottaja. 

 

Kolmanneksi konserniviestintä aikoo toteuttaa projektin, jolla päivitetään 

verkkoviestinnän työkalut. Uudella Web Content Management (WMC) 

systeemillä haetaan kahden edellä mainitun, laadun hallinnan ja prosessien 

integroinnin, parempaa hallittavuutta. 
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Tämä pro gradu -työ toteutetaan osaksi juuri näistä lähtökohdista. Jos ja kun 

tehdasnettejä aiotaan kehittää, on olennaista, että tehtaan ja siellä 

työskentelevien näkökulmat ja ajatukset tulevat huomioiduksi. Kehitystyön 

tulos on hedelmällisintä silloin, kun se perustuu aitoihin tarpeisiin, joita 

loppukäyttäjillä kulloisessakin kontekstissa on. 

 

2.3 IntraNet 

 
Kuten edellä jo esitettiin, kohdeorganisaatiotehtaalla pilotoitiin konsernin 

ensimmäinen intranet. Toisin kuin muilla tehtailla, kohdeorganisaatiossa 

kehitystyötä on hoidettu ”matalalla profiililla” ja ilman omaa kehitysryhmää. 

Kehittämistyö on ollut jatkuvaa toimintaa sen mukaan, mitä eteen on tullut. 

Kun muilla tehtailla saatiin intranetit pystyyn, on kehitystyötä tehty yhteisillä 

IT-päivillä keskitetysti. 

 

Viestinnän ohjeiden mukaan suullista viestintää painotetaan, mutta formaaleista 

tavoista IntraNet on selkeästi tehtaan tärkein viestintäväline. Sen strateginen 

tehtävä on tukea suullista viestintää ja toimia suullisen viestinnän tietolähteenä. 

Tästä syystä (ja huolimatta siitä, minkälainen työnkuva henkilöllä on) jokaisella 

tehtaan henkilöstövahvuuteen kuuluvalla on lukuoikeudet IntraNetiin, 

tutkittavaan viestintävälineeseen. Osa IntraNetiin sijoitetuista dokumenteista ja 

tiedoista on nähtävissä myös konsernitasolla ja muiden tehtaiden intraneteissä, 

mutta osa on rajattu nähtäväksi pelkästään kohteena olevalla tehtaalla. 

Dokumenttien julkaisussa voidaan edelleen asettaa lisärajoituksia ja siten 

kohdentaa dokumentteja tietylle kohderyhmälle. Tiedontuottajia on eri 

osastoilla yhteensä 200 ja he ylläpitävät uutis- ja ilmoitussivuja. Sähköpostia, 

palautesivua ja kauppapaikkasivuja voivat käyttää kaikki käyttösitoumuksen 
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tehneet ja sen ohjeistusta noudattavat henkilöt. 

 

Suurella osalla toimihenkilöistä on henkilökohtainen tietokone. Työntekijöillä 

puolestaan on pääsääntöisesti työpistekohtaisia, yhteiskäytössä olevia 

tietokoneita. Yleistuntuma tehtaan viestintäpäälliköllä on, että IntraNetiä 

käytetään paljon, mutta tiedossa on myös vakansseja, joissa on mahdollista 

lukea IntraNetiä vain vuoroviikoin, jos silloinkaan. 
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3      INTRANET JA VIESTINTÄ 
 

Ennen kuin käsitellään tämän työn pääasiaa, intranetiä ja sen viestintää, 

aloitetaan ylemmältä ja yleisemmältä tasolta. Ensin pohditaan taustatyönä, mitä 

viestintä on. Aihealuetta rajataan sen jälkeen organisaation viestintään, sitten 

sisäiseen viestintään – kerros kerrokselta aina niin pitkälle, että jäljelle jää 

intranet, jonka arvoa tutkitaan luvussa viisi esitettävän hunajakennomallin 

mukaisesti kuuden ulottuvuuden (käytettävyys, houkuttelevuus, luotettavuus, 

esteettömyys, löydettävyys, hyödyllisyys) summana. Näin varmistetaan, ettei 

tutkimuksesta synny pelkkää mielipidemittausta.  

 

3.1 Määritelmiä 

 

Viestintää voidaan tulkita yhtä usealla tavalla kuin on sen tulkitsijoitakin. Jotkut 

ovat avarakatseisempia, toiset katsovat rajatummalla linssillä. Suomen kielen 

perussanakirja (1994, 543) sanoo sen olevan viestimistä, tiedottamista, 

tiedonvälitystä, kommunikaatiota – teoriaan tutustuvaa tämä ei kuitenkaan 

auta, sillä yhtä kaikki jää määrittämättä, miten nämä termit nähdään, vaikka 

lähtökohta onkin ihmisten välisessä viestinnässä. 
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Viestinnän määrittelemisen monikerroksisuutta kuvaa hyvin se, että esimerkiksi 

yksistään Oxford English Dictionary -sanakirjassa (1998) on sanalle 

communication tusina selitystä. Ruben ja Stewart (1998, 16) ovat puolestaan 

koonneet kokoelman määritelmiä, joiden pohjalta he ovat luoneet oman 

käsityksensä ihmisten välisestä viestinnästä:  

 

 

”Human communication is the process through which individuals – in 
relationships, groups, organizations, and societies – respond to and create 
messages to adapt to the environment and one another ”. 

 

 

Samaa prosessimaista näkökulmaa kuvaa Åbergin (2000, 54) määritelmä: 

 

 

”Viestintä on prosessi, tapahtuma, jossa merkityksen antamisen kautta 
tulkitaan asioiden tilaa ja jossa tämä tulkinta saatetaan muiden 
tietoisuuteen vuorovaikutteisen, sanomia välittävän verkoston kautta.” 

 

 

Vaikka West ja Turner (2001, 3) kuvaavat viestintää prosessimaisena 

tapahtumana, he nostavat esiin myös viestin vastaanottajan näkökulman 

merkityksen luomisen puolelta: ”Communication is a process in which 

individuals employ symbols to establish and interpret meaning in their 

environment.”  Tätä selkeämmin merkityksen tuottamisen huomioivat Infante, 

Rancer ja Womack (2003, 433) kirjoittamalla, että viestintä on ”Humans 

manipulation of symbols to stimulate meaning in other humans”. 

 

Viestintää on kuvattu erilaisilla malleilla ja kussakin näkökulmassa painotetaan 
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eri asioita. Monitahoinen ilmiö on mahdollista nähdä muun muassa merkkien 

siirtona, sosiaalisena ja merkityksiä välittävänä vuorovaikutuksena sekä 

yhteisyyttä tuottavana sosiaalisena ja kulttuurisena ilmiönä (ks. esim. Tieto ja 

viestintä organisaatiossa). Sen sijaan, että pureuduttaisiin paremmin eri mallien 

syvällisempään tulkitsemiseen, mielekkäämpää on ymmärtää, miksi viestinnän 

yleisen määrittelyn tulee sisältyä tähän tutkielmaan: Samoin kuten viestintä 

voidaan nähdä edellä mainitun jaottelun mukaisesti, myös intranet on 

katsottavissa näiden kolmen tarkastelun mukaisena viestinnän ilmiönä. Se on 

paitsi tiedonsiirron väline, myös tuottaa vastaanottajissa erilaisia merkityksiä, 

joiden myötä kohdeorganisaatiossa luodaan yhteisyyttä. Oma kysymyksensä 

on, onko jaottelu mahdollista lukea myös tutkimusaineistosta. 

 

3.2 Viestintä yhteisössä 

 
Baldwinin, Perryn ja Moffitin (2004, 292) mukaan organisaatioviestintä on 

laajimmillaan viestien luomisen, lähettämisen ja vastaanottamisen prosessi 

monimutkaisessa systeemissä, ”which includes a net of integrated internal and 

external relationships comprising individuals working to manage 

organizational ambiguity and achieve an outcome or goal.” He pitävät 

organisaatioviestintää prosessina siksi, että se muuttuu ja kehittyy jatkuvasti: 

koska viestintä perustuu yksilöön, vuorovaikutukseen ja tekemiseen, niin siten 

se ei voi pysyä alati samanlaisena. Siitä johtuen viestit ovat 

organisaatioviestinnän ytimessä. Oli kyseessä sitten verbaalinen tai 

nonverbaalinen viestintä, luomalla ja vaihtamalla viestejä yksilöt yrittävät jakaa 

merkityksiä ja siirtää informaatiota monien kanavien kautta. 

 

Toinen näkemys on – samojen tutkijoiden mukaan – myöskin prosessimainen 
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mutta yksioikoisempi: organisaatioviestintä on viestien lähettämistä ja 

vastaanottamista monitahoisessa organisaatiossa. Se merkitsee, että yksilöiden 

tulee olla taitavia ilmaistessaan ja tulkitessaan viestejä tai informaatiota tietyn 

hierarkian tai rakenteen sisällä. Organisaation kompleksisuus puolestaan viittaa 

toimiin kuten työtehtävät, organisaatioon tuleminen, organisaatioon 

sopeutuminen, organisaatiokulttuurin omaksuminen jne. (Baldwin, Perry ja 

Moffit 2004, 292–293.) 

Van Riel (1995, Theakerin 2001, 26 mukaan) tuo esiin johtamisperspektiivin: 

organisaatioviestintä on johdon instrumentti. Se on työkalu, jolla kaikki 

tietoisesti käytetty sisäinen ja ulkoinen viestintä synkronoidaan 

mahdollisimman tehokkaasti siten, että lähtökohdat hoitaa yritykselle 

merkityksellisiä suhteita olisivat suotuisat. Tämän ohella yhteisöviestintä 

voidaan nähdä asiantuntijalähtöisenä funktiona: 

 

 

”Yhteisöviestintä tutkii yhteisöjen tiedottamista ja julkisuustyötä sekä 
viestintää työyhteisöissä ja yhteiskunnan eri organisaatioiden toiminnassa. 
Opinnoissa perehdytään viestintään organisaatioiden sisäisessä 
yhteydenpidossa, erityisesti johtamisessa, sekä organisaatioiden asiakas-, 
ympäristö- ja yhteiskuntasuhteiden hoidossa (PR-toiminnassa).” 
(Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitos.) 

 

 

Kaikki edeltävät ajatukset yhteisöviestinnästä on kiteytetty Suomen Tiedottajien 

Liiton näkemyksessä: yhteisöviestintä ei ole pelkkä toiminto, jossa hoidetaan 

eteen tulevat viestinnälliset tehtävät. Yhteisöviestinä on työyhteisön 

olemassaoloa tukeva funktio; se on sitä, että viestinnän keinoin tuetaan 

työyhteisön strategioiden ja tavoitteiden saavuttamista.  (Yhteisöviestintä 2000-

luvulla.) 
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Tässä työssä yhteisöviestinnän monitahoisuuden esille tuominen on tärkeää 

siksi, että organisaation viestintäfunktiota ei voida nähdä pelkästään 

informaationtuottajana, jota se luonnollisesti on, kuten edellä on esitetty. 

Kohdeorganisaation viestinnästä vastaavien rooli on myös olla viestinnän 

asiantuntija, joka tekee eteen tulevat viestinnälliset tehtävät. Yhtä lailla heidän 

tehtävänsä on viestinnällisin keinoin tukea strategisia linjoja. Siten intranet 

voidaan nähdä johdon työkaluna. Koska ulkoista viestintää ohjeistetaan pitkälti 

konserniviestinnän määräämien linjauksien mukaan, on viestintäfunktiolla 

tehtaalle (ja siten yksikkötasolla) merkityksellisempi rooli sisäisessä viestinnässä 

kuin ulkoisessa viestinnässä. Siksi tässä työssä ulkoinen viestintä on rajattu pois, 

ja keskitytään sisäiseen viestintään, jossa intranetillä on merkittävä rooli. 

 

3.3 Intranet sisäisessä viestinnässä 

 

Työntekijöitä pidetään organisaation tärkeimpänä sidosryhmänä ja 

organisaatiomaailmassa rummutetaan paljon ”henkilöstö on tärkein 

resurssimme” -ajatuksen puolesta. Suurimmat haasteet lienevät siinä, miten 

toteuttaa tuo mantra ja jalkauttaa se käytäntöön, koska yritykset voivat selviytyä 

ja jopa kukoistaa ilman, että henkilöstö otetaan kunnolla huomioon. Yleensä 

kuitenkin ollaan yhtä mieltä siitä, että hyvien ulkoisten suhteiden ja käytäntöjen 

tulisi olla yhdenmukaiset sisäisen viestinnän kanssa, koska on 

todennäköisempää, että tällöin henkilöstö on motivoituneempi työssään. Tämä 

taas antaa yritykselle olemassaolon oikeutuksen ympäristössä, yhteisössä, jossa 

huomattava osa työntekijöistä todennäköisesti asuu. (Theaker 2001, 131.)  
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Sisäinen viestintä on kohdeorganisaation viestinnän pääohjeen mukaan ”[…] 

johtamisen ja jokapäiväisten tehtävien suorittamiseen liittyvää, pääosin suullista 

oman tehtaan sisäistä, avointa ja rehellistä tosiasioihin perustuvaa henkilöstön 

välistä tiedonkulkua.” Siitä vastaa tehtaan johto ja linjaorganisaation esimiehet 

ja heitä avustava viestintäpäällikkö, mutta ”viestinnän kaksisuuntaisuudesta ja 

aktiivisuudesta vastaa jokainen henkilöstön jäsen”. Tässä työssä rajaudutaan 

tarkastelemaan sisäistä viestintää intranetin perspektiivistä. Tällä tarkoitetaan 

informaationvaihtoa ja vuorovaikutusta, joita intranet mahdollistaa ja tukee. 

 

Intranet on Internet-tekniikalla toteutettu organisaation sisäinen, ulkopuolisilta 

tahoilta suljettu viestintäväline, joka helpottaa organisaatiossa olevan 

tietämyksen ja osaamisen tallettamista ja oppimista. Intranet tarjoaa tietotukea 

(Kasvi ja Vartiainen 2000). Samelan (1997, 4–5) mukaan se voidaan määritellä 

kolmella tasolla: 

 

 

1) Yleensä sen katsotaan olevan ”internet-tekniikan soveltamista yrityksen 

sisäiseen tietojenkäsittelyyn”.  

2) Intranet voidaan nähdä yrityksen sisäisenä tietoavaruutena, ”joka 

muodostuu tietoverkon kautta saavutettavista sähköisistä arkistoista ja 

kirjastoista”.  

3) Kolmanneksi intranet määritellään olevan kokonaisuus, ”joka syntyy 

niistä palvelimista, jotka ovat internet-tietoliikennekäytännön mukaan 

kytketty toisiinsa.” 
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Samelan näkemys on tietysti totta, mutta on lähtökohdiltaan ”insinöörimäinen” 

ja tekninen. Näin se nähdään useissa muissakin yhteyksissä, mutta teknologisen 

ajattelumallin ohella intranetistä on myös muita käsityksiä. Esimerkiksi Net 

Access (kaupallinen intranet-palveluita tuottava yritys) tuo esiin intranetin 

osuuden käyttäjälähtöisestä näkökulmasta: intranet on tapa ajatella ja 

organisoida työtä muiden ihmisten kanssa. Se on komponentti, jolla valjastetaan 

ihmiset ja heidän käyttämänsä työvälineet saavuttamaan jotain uutta ja 

parempaa ja joka on enemmän kuin pelkkä ryhmän osien summa. Intranetin on 

organisaation sisäisesti käyttämä verkosto, joka helpottaa paitsi viestintää myös 

yrityksen informaatioon käsiksi pääsemistä.  

 

Wikipedia näkee intranetissä kolme etua. Ensinnäkin se lisää työntekijöiden 

tuottavuutta, sillä informaatio on nopeasti saatavilla eikä ole paikkasidonnaista. 

Toisaalta intranet on informaatiolähteenä ajallisesti riippumaton. Kolmanneksi 

se on sekä vertikaalisessa että horisontaalisessa suunnassa tehokas viestinnän 

väline. Net Access puolestaan summaa intranetin kolmeen tekijään: aineelliset ja 

aineettomat resurssit, organisaatiossa olevien ihmisten kokemus ja tieto. 

Aineellisilla resursseilla viitataan fyysisiin tekijöihin kuten tietokoneet, joilla 

voidaan hallita aineettomia resursseja, jotka taasen viittaavat data-muotoisiin 

resursseihin. Net Access painottaa, että tärkein rooli tässä kolmen 

”symbioosissa” on ihmisillä: hyvin suunniteltu intranet on ihmisten välistä 

työntekoa tukeva teknologia. Onnistuneesti rakennettu intranet kokoaa yhteen 

ja jakaa organisaatiossa työskentelevien ihmisten kokemukset ja tiedot, mikä on 

intranetin tärkein tehtävä. Net Accessin mukaan hyvin suunniteltu ja toteutettu 

intranet on koko organisaation luova ja mahdollisuuksia tarjoava (empowering) 

työkalu, joka auttamaa yksilöä tekemään työnsä tehokkaammin, mikä 

puolestaan palvelee organisaation olemassaolon tarkoitusta. 
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Wikipediassa intranet on pitkälti samoilla linjoilla Net Accessin kanssa. Siinä 

missä ensin mainittu kertoo ”mitä”, Net Access kertoo myös ”miten”. 

Tarkastelut ovat siten tavallaan kolikon kaksi puolta. 

 

Intranetin hyödyistä ja sen mainoslauseista on myös esitetty kritiikkiä. White 

(2003) kirjoittaa, että intranet ei aina pysty edistämään informaation vaihtumista 

organisaatiossa. Syynä voi olla työkulttuuri, joka ei kannusta yhteistyöhön, ja 

pelkkänä foorumina se ei ole ideaali informaation vaihtumiselle. Jälkimmäisen 

argumenttinsa White perustelee sillä, että palautekanava ei useinkaan ole sama 

kuin alkuperäinen: kyselyn voi sijoittaa sähköisesti intranetiin, mutta vastaus 

voi tulla puhelimitse, sähköpostitse tai kasvotusten. Tällöin on mahdotonta 

jäljittää informaation kulun prosessia, joka itsessään voi olla hyödyllistä 

informaatiota. 

 

Intranetin merkitys 

Samela (1997, 20) listaa intranetin merkityksen seuraavista lähtökohdista: 

Ensinnäkin sähköiset dokumentit tulevat osaksi toimintaprosessia. Toiseksi, 

tieto siirtyy sähköisiin dokumentteihin. Samela kuitenkin kiinnittää huomiota 

samaan kuin Net Access kirjoittaen, että osaaminen on ihmisissä. Kolmanneksi 

nykyisten tietojärjestelmien tietoja hyödynnetään monipuolisemmin. Viimeisenä 

näkökulmana Samela esittää intranetin merkitsevän sitä, että yritysten välisiä 

toimintaprosesseja siirretään tietoverkkoon. 

 

Intranet ei ole pelkkä väline ja työkalu. Zeidner (2005) näkee sen olevan niin 

työntekijöiden välinen kuin työntekijän ja työnantajan välinen liitoskohta, joka 

helpottaa tiimien muodostumista ja informaation jakamista. Sitä voidaan siten 

myös käyttää HR:n (Human Resources) hallinnassa. Zeidnerin ajatuksissa on 
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siis koko työyhteisön kattava ulottuvuus. Tutkiessaan käytäntöyhteisöjen 

(Communities of Practice eli CoPs) linkittymistä uusien teknologioiden 

välityksellä Vaast (2004) esittää ajatuksia intranetistä rajapintana, joka helpottaa 

Zeidnerin viittaamaa informaation jakamista. Vaastin mukaan CoPsit syntyvät 

paikallisista, toistuvasti kasvotusten tapahtuvista, suorista 

vuorovaikutustilanteista, jotka tapahtuvat materiaalisesti ja historiallisesti 

rajoittuneessa sosiaalisessa kontekstissa (mm. Lave 1988, Vaastin, 2004, 6, 

mukaan). Kun CoPsit liittyvät esimerkiksi intranetin kautta toisiinsa, puhutaan 

tietoverkostotasoisista Networks of Practise (NoPs) -yhteisöistä. CoPsit ja 

NoPsit ovat luonteeltaan samanlaiset ja niiden peruselementit ovat samat. 

Intranetin tuoma hyöty on Vaastin (2004) esittämien ajatusten mukaan 

kollektiivisessa viisaudessa, kun toisistaan hajautetuissa organisaatioissa 

toimivat asiantuntijat pystyvät hyödyntämään toistensa käytäntöjä. 

 

Artikkelissa halutaan tuoda esille uuden teknologian ja erityisesti intranetin 

hyväksikäyttö tiedon, informaation ja ideoiden levittämiseen yli välittömän 

materiaalisen työympäristön. Intranet mahdollistaa laveammalla skaalalla 

tapahtuvan ongelmanratkomisen, mikä lisää tehokkuutta. Intranetin myötä 

myös yhteisöllisyyden tunne kasvaa, kun paikallisen yhteisön jäsen huomaa, 

että saman organisaation sisällä on teknologian välittämän yhteyden päässä 

muita, jotka tekevät samaa työtä ja jotka kohtaavat samoja ongelmia. Vaastin 

mukaan intranet lisää mahdollisuuksia oppia – sen myötä verkoston jäsenillä on 

mahdollista täydentää omaa ammattitaitoaan. (Vaast 2004.) 

 

Tämän pro gradu -työn kannalta syvällinen pureutuminen ilmiöihin CoPs ja 

NoPs tuntuu yhtäältä tarpeettomalta ja kuitenkaan ei. Nimittäin kokonaisuuden 

kannalta kohdeorganisaation IntraNet yhdistää ennemmin rajatumman 
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tietoverkkoyhteisön, sillä kaikki yksikön työntekijät eivät ole samalla 

ammatillisella tasolla tai työskentele samojen asioiden ääressä. Intranet on 

väline, joka on korvannut viikkotiedotteet ja joka on hyvää vauhtia korvaamassa 

henkilöstölehteä. Kuitenkin CoPseissa ja erityisesti yli maantieteellisien rajojen 

menevissä NoPseissa on mahdollisuus: sen sijaan, että yksiköt kilpailisivat 

keskenään, lisäämällä intranetin kautta läpinäkyvyyttä voitaisiin saavuttaa 

Vaastin esittelemät hyödyt, joita käytäntöyhteisöt tuovat tullessaan. Itse asiassa, 

kohdeorganisaatiossa on pyritty yhtenäistämään toimintoja, mutta prosessia ei 

ole jalkautettu tavalliseen työntekoon eikä etenkään intranetiä tässä 

kehitystyössä ole hyödynnetty. 

 

Pyrkimys yhtenäistää toimintoja kuitenkin osoittaa, että intranetien kehittäjillä 

on näkemys ja visio siitä, missä pitäisi olla vuonna se ja se; siinä missä 

organisaatioilla on tietty olemassaolon tarkoitus ja tavoite, jota varten 

määritellään strategia, niin samoin intranetillä on jokin tarkoitus ja tavoite, jota 

varten pitäisi olla strategiset linjaukset. Harvoin näin kuitenkin on, ja Whiten 

(2003) mukaan se merkitsee sitä, ettei intranetistä saada niin paljon irti kuin on 

mahdollista. Strategian puuttuminen on ongelmallisinta sisällön ylläpidon 

kannalta, kun ylläpitoon ei ole varattu aikaa eikä rahaa.  

 

IntraNetillä ei ole omaa strategiaa, mutta kuten jo aiemmin todettiin, sillä on 

oma roolinsa viestinnän strategiassa: tukea suullista viestintää ja välittää 

informaatiota. Se voitaisiin helposti nähdä pelkkänä tiedotusjärjestelmänä, 

mutta saman tiedotusjärjestelmän kautta on mahdollisuus suorittaa toimintoja. 

Paitsi informaatiota välittävänä ja tarjoavana järjestelmänä käyttäjien on 

mahdollisuus tehdä sähköisiä aloitteita, laittaa kauppapaikalle ilmoituksia, 

käyttää sähköpostiaan ja niin edelleen. IntraNet ei siis ole puhtaasti 
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yksisuuntainen akselilla ”tiedontuottajilta käyttäjille”, vaan eri työkalujen avulla 

vuorovaikutteisuutta mahdollistava väline. Olkoonkin, että sen 

vuorovaikutteiset mahdollisuudet eivät vielä ole täysin hyödynnetty. 

 

Intranetin kehittäminen 

Tekniikka on keskeinen muutosvoima, mutta intranetissä ja sen kehittämisessä 

sekä dokumenttien hallinnassa on kyse tekniikasta vain osittain. Kyse on 

”toiminnan ja henkilöstön kehittämisestä sekä tekniikan käyttöönoton 

hallitsemisesta. Tietotekniikka on työväline” (ja täten tietotekniikan 

kehittäminen ei ole itseisarvo). (Samela 1997, 1–2.) 

 

Kun intranetin kehittämisessä ei kerran ole kyse tekniikan kehittämisestä kuin 

vain osittain, niin on oikeutettua pohtia, miten sitä tulisi ja voi kehittää. 

Lähtökohtaisesti intranetiä koskee sama haaste kuten yhteisöviestintää 

yleensäkin: sen tulee tukea organisaation strategisia tavoitteita. Muun muassa 

The Business Communicator -lehden joulu–tammikuun 2004 numerossa 

perätään myös intranetien ylläpitäjiltä kykyä tehdä intranetistä organisaation 

strateginen työkalu, joka tukee organisaation tavoitteita.  Artikkelissa tuodaan 

esille, että intranetin tulee olla väline, jonka myötä ihmiset voivat työskennellä 

tehokkaammin – se ei siis saa olla pelkkä informaation välittäjä. Huomio tulee 

täten kiinnittää siihen, kuka huolehtii sisällön hallinnasta ja miten. 

 

Onnistunut kehittämistyö on osaksi kiinni hyvästä suunnittelutyöstä. 

Esimerkiksi Zeidnerin (2005) mukaan hyvin tehty suunnittelutyö takaa, että 

ihmiset käyttävät intranetiä, helpottaa sekä HR:n (Human Resources eli 

henkilöstöhallinta) toimintaa että yritysviestintää. Vaikka Zeidner ylipäätään 

kirjoittaa HR:n näkökulmasta, on ajatuksensa taustalla poimittavissa tämän työn 
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kannalta tärkeitä elementtejä: intranetiä tulisi kehittää yhteistyössä eri 

ammattikuntien kanssa eikä pelkästään viestintäfunktion ja johdon omista 

lähtökohdista.  

 

Intranet ei ole enää uusi keksintö, mutta oli alkuaan vain väline, joka otettiin 

käyttöön ottamatta huomioon käyttäjien tarpeita. Corcoran (2001) esittää listan 

kysymyksiä, joiden avulla huomio kiinnittyy käyttäjien tarpeisiin: tärkeää on 

keskittyä siihen, että sisällöstä on hyötyä käyttäjien työssä, että se on relevanttia 

ja osa työprosessia. Myös Basset (Zeidnerin 2005, mukaan) peräänkuuluttaa 

samaa: intranetin käyttäjiltä pitää selvittää, mitä he haluavat, mikä heidän 

mielestään olisi hyödyllistä ja mitä he todellisuudessa käyttäisivät, jos se olisi 

mahdollista. Tämä kaikki tulee olla linjassa organisaation strategisten 

päämäärien kanssa. Summa summarum: intranetin kehittämisessä on siis 

hyödynnettävä sekä sen käyttäjiä että kehittämistyöhön investoivaa puolta. 
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4      TIETO JA SEN ROOLI ORGANISAATIOSSA 
 

Moneen otteeseen intranet-palveluja tarjoavat mainostavat, että intranet 

tehostaa tiedon hyödyntämistä ja sen käsittelyä.  Jotta tiedettäisiin, miten tietoa 

voidaan hyödyntää, on myös paneuduttava siihen, mitä tieto on. Tällöin 

törmätään moniin erilaisiin termeihin, joista tässä työssä käsitellään loogisena 

jatkumona termit data, informaatio, tieto ja tiedonhallinta. 

 

Terminologiaa 

Tiedon määritystä voi lähteä purkamaan sen pienimmästä tekijästä, datasta. 

Data on Suomen kielen perussanakirjan (1990, 83) mukaan ”asian 

säännönmukainen esitys viestittävässä t. käsittelykelpoisessa muodossa”. Se on 

symboleja ja merkkejä, jotka ihminen on jotain säännönmukaisuutta käyttäen 

luonut merkitsemään jotain. Data-termi on varsinkin tietotekniikan alalla 

käytetty ja yhtenä esimerkkinä ovat binääriluvut, jotka voidaan tiettyä 

säännönmukaisuutta käyttäen muuntaa muihin lukujärjestelmiin. Yhtä hyvin 

morsetus on sarja dataa, joka voidaan purkaa kirjainten muotoon. Data on 

informaation kantaja ilman tulkintaa (Kuronen 1997) ja aivan yhtä hyvin ”jotain 

sellaista, johon ei välttämättä liity mitään merkitystä; joka ei ole ehkä millään 

tavalla tulkittavissa informaatioksi ja omaksuttavissa tiedoksi” 
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(Tiedonhankintataitojen oppimateriaali). 

 

Dataa voidaan pitää pienimpänä tiedon esityksen alkiona, joka voi kantaa 

informaatiota (Niiniluoto 1996, 30). Vastaavasti Huotari, Hurme ja Valkonen 

(2005, 38–39) pitävät dataa potentiaalisena informaationa, jota syntyy, kun data 

koodataan tulkittavaan muotoon. Esimerkiksi kolme lyhyttä, kolme pitkää ja 

kolme lyhyttä impulssia peräkkäin ovat morsetusta, joka koodattuna meille 

tutuiksi latinalaisiksi kirjaimiksi saa muodon SOS. On hyvä huomioida datan 

ehdollinen suhde informaatioon, sillä kaikki eivät välttämättä osaa koodata ja 

tulkita tiettyä dataa. Toisin sanoen vasta sitten, kun datan sisältämä raaka fakta 

merkitsee vastaanottajalle jotain, kyse on informaatiosta (Wilson 2002). Asia 

toisin esitettynä: 

  

”Informaatio on dataa, toisin sanoen merkkijono, jonka vastaanottaja voi 
ymmärtää, jos sillä on hänelle informaatioarvoa. Niinpä nuottivihon 
merkinnät, data, ovat informaatiota sille, joka osaa niitä lukea, muille ne 
voivat olla täysin merkityksettömiä” (Ståhle ja Gröönroos 1999, 49.) 

 

Informaatiota ja tietoa käytetään monissa yhteyksissä synonyymeinä, vaikka 

tieteen kannalta niillä on olemassa selvät merkityserot. Wilson (2002) toteaa 

artikkelissaan, että tieto on sitä, mitä tiedämme: se sisältää ymmärtämisen ja 

oppimisen henkiset prosessit, jotka eivät voi toimia muualla kuin ihmisen 

mielessä – olkoonkin, että siihen liittyy vuorovaikutusta muun, mielen 

ulkopuolella olevan maailman kanssa. Wilson painottaa, etteivät ihmisen 

tuottamat viestit ole tietoa, vaan informaatiota, jota viestin vastaanottaja 

tulkitsee. Tuon tulkinnan kautta informaatiosta voi syntyä vastaanottajan 

puolella tietoa. Samoin asiaa ovat tulkinneet Huotari, Hurme ja Valkonen (2005, 

39): kun vastaanottaja tulkitsee informaatiota ja kun tuo tulkinta siirtyy osaksi 
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ihmisen tietorakennetta, syntyy tietoa (ks. myös Tiedonhankintataitojen 

oppimateriaali).  

 

Jos sekaannuksia on jo tiedon ja informaation suhteessa, niin ei ole ihme, että 

yksistään sana ”tieto” on suomen kielessä monikäsitteinen. Esimerkiksi 

englannin kieleen käännettäessä sitä voivat vastata toisistaan eroavat sanat 

knowledge, information, data ja fact. Suomen kielen perussanakirja (1994, 300) 

tuo tiedon ulottuvuuksia esille viittaamalla muun muassa siihen, että tieto on 

samaa kuin tietäminen, olla selvillä jostakin, tosiasioiden tunnistamista ja 

tietoisuutta. Yhtä lailla se on myös tosiasioihin perustuva käsitys jostain. Sama 

ajatusmaailma tulee esille filosofisessa tietoteoriassa, jonka mukaan tietoa on 

perinteisen näkemyksen mukaan tosi, hyvin perusteltu uskomus (Kuronen 1997; 

Nonaka ja Takeuchi 1995). 

 

Kun ihmisellä on tietoa, joka auttaa häntä suoriutumaan tehtävästään 

paremmin, on tieto jalostunut osaamiseksi (Ståhle ja Grönroos 1999, 49). Tiedon 

käsitemaailmaan paneudutaan siksi, että alan kirjallisuudessa painotetaan sen 

merkitystä organisaation pärjäämisessä ja kehittymisessä – tuo näkökulma on 

tiedostettava, vaikka tiedon suhde osaamisen kehittämiseen ei olekaan tämän 

tutkimuksen pääasia. 

 

Intranet ja tieto 

Tiedon suhde sähköisiin välineisiin voidaan nähdä kuten Blackler (1995): tieto 

kehittyy jatkuvasti. Staattisuuden sijaan pitäisi keskittyä järjestelmiin, joiden 

kautta ihmisten on mahdollista saada tietoa; muutoksiin, joita näissä 

järjestelmissä tapahtuu; prosesseihin, joissa uutta tietoa syntyy. Nämä 

järjestelmät ovat kulttuuriin sidottuja, sillä järjestelmät linkittyvät vahvasti 
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kieleen ja kieli on puolestaan aina vahvasti kulttuurinen tekijä. Järjestelmät, 

jollaisena intranetitkin voidaan nähdä, ei siten ole irrallisia kulttuurisesta 

ulottuvuudesta. Esimerkiksi Ståhle ja Gröönroos (1999) peräävät uuden tiedon 

synnyttämisen oleellisuutta, sillä heidän mielestään nykyajan yritysten 

kilpailukyvyn ylläpitämisessä organisaation kyky innovoida on ensisijaisen 

tärkeää. Mentzas, Apostolou, Young ja Abecker (2001) peräävät, että 

järjestelmien tulee tukea piiloisen1 tiedon muuntamista eksplisiittiseen 

muotoon, mikä samalla merkitsee yksilöllisen tiedon muuntamista 

organisaation tiedoksi. Yhtä lailla on kuitenkin tärkeää, että yksilö saa 

organisaation muistissa olevaa informaatiota omien päätöksenteon ja 

ongelmanratkaisun tueksi. He katsovat, että järjestelmän, joka tukee 

informaation ja tiedon jakamista (sekä ihmisten että ihmisten ja järjestelmien 

kesken), tulee tukea kahta tekijää: yhteistyötä ja informaation löytämistä. 

Yhteistyö tietotyöntekijöiden kesken on ollut hyvällä menestyksellä 

ryhmätyökalujen, kuten Lotus Notes, varassa, koska ne tukevat monia erilaisien 

viestien vaihtamistapoja. Informaation löytäminen puolestaan on tärkeää, koska 

informaatio on tietotyöntekijöiden päätyökalu. 

 

Informaation löytämisen vuoksi on tärkeää, ettei intranetiä pidettäisi 

informaation ylijäämävarastona. Helposti se sellaiseksi kyllä muotoutuu, sillä 

kaikki eivät ole viestinnän ammattilaisia. Denton (2006) huomauttaa, että yhä 

nykyäänkin monen organisaation intranetiä käytetään informaation 

                                                 
1 Yksi mahdollinen, karkeahko tapa tyypitellä tietoa on Nonakan ja Takeuchin (1995) näkemys 
piiloisesta (tacit) ja eksplisiittisestä (explicit) tiedosta. Piiloinen ei ole helposti jaettavissa, koska 
se sisältää henkilökohtaisia tapoja, kokemuksia ja taitotietoa, joita henkilö ei välttämättä edes 
tiedosta ja joita ei siksi pystytä yksiselitteisesti muuntamaan kirjalliseen muotoon. 
Eksplisiittinen tieto on käsitteellistä tietoa, jota on helppo määritellä, tallentaa ja jakaa. Choo 
(1998) lisää tähän myös kulttuurisen tiedon, joka on yksinkertaistettuna tunnepohjaisia asenteita 
ja uskomuksia, jotka ohjaavat ihmisen toimintaa. 
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säilytyspaikkana aivan kuin se olisi yrityksen tietosanakirja. Intranetistä 

vastaavan pitäisikin viedä kehitystä sellaiseen suuntaan, että intranetiin 

sijoitettu tieto on käyttäjille hyödyksi eikä rasitteeksi. Tätä peräävät muun 

muassa Quinn et. al. (1992, DeSanctisin ja Fulkin 1999, 82 mukaan), jotka 

väittävät, että organisaation osaamisen ydin on tiedossa. Hurme (1999) 

kirjoittaa, että tieto tai tietämys on organisaatiolle keskeisen tärkeää: 

 

 

”Kyse on tiedon saatavuudesta, tiedon määrästä ja siihen ”kiinni” 
pääsemisen nopeudesta. Kyse on myös tiedon luotettavuudesta, 
paikkansapitämätön tieto ei ole arvokasta. Kyse on tiedon tuottamisesta ja 
saamisesta käyttöön.” 

 

 

Samat teesit pätevät intranetissä. Vaikka se usein on informaatiota välittävä 

väline, Dentonin (2006) mukaan suuntaus on kehittyneemmällä tasolla: 

huomisen intranet on työkalu, joka muotoilee organisaatioita ja edistää työn 

tarkoitusta ja merkitystä. Joka tapauksessa intranetin myötä organisaatioissa 

ollaan tilanteessa, jossa tarvittavaa tietoa on paljon, se on kaikkien saatavilla ja 

jakelu on nopeaa. Tämä luo edellytyksiä tietopääoman kertymiselle 

(Verkkojulkaisut Oy; Exacata; Net Access).  

 

Tietopääomasta tietämyksen- eli tiedonhallintaan 

Tietopääoma on Ståhlen ja Grönroosin (1999, 50) mukaan yrityksen aineetonta 

pääomaa sekä kykyä käyttää informaatiota ja osaamista uusien innovaatioiden 

jatkuvaan tuottamiseen. Innovointi on heille merkitsevä tekijä siksi, että se on 

yrityksen tärkein kilpailukeino. Vaikka intranet luokin hyvät puitteet 

tietopääoman kertymiselle, se ei kuitenkaan automaattisesti ja suoraviivaisesti 

merkitse, että tietopääoman tuomat edut ja hyödyt tipahtavat annettuna käteen. 
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Kuten aiemminkin on jo todettu, haasteellisinta on sisällönhallinta ja se, kuinka 

saada tarjolla oleva informaatio hyödynnettyä. 

 

Tutkimuskirjallisuudessa on esitetty kuvauksia siitä, miten tietopääomaa 

voitaisiin hallita. Tietämyksenhallinta on oppiala, joka kohtelee tiedollista 

pääomaa hallittavissa olevana valttina. Sen perusajatus ei ole yksioikoisesti 

sijoittaa työntekijöiden osaamista tietokantoihin, vaan tiedonhallinnalla haetaan 

sellaista integroitua järjestelmää, jonka avulla oikea informaatio saadaan oikeille 

ihmisille oikeaan aikaan ja jonka avulla organisaatio voi hallita, optimoida ja 

käyttää hyödykseen sen läpi kiertävää tietoa. (Honeycutt 2001, xii-xiii.) 

Tiedonhallinta onkin avainasemassa hajautetuissa työryhmissä. Ei ole 

samantekevää, miten hajautetusti työskentelevät ryhmän jäsenet (ja 

organisaatiossa yleensäkin) käsittelevät dataa, informaatiota ja tietoa. Huomiota 

tulisi kiinnittää siihen, miten näitä niin omassa kuin yhteisessä työssä tarvittuja 

elementtejä sijoitetaan, tallennetaan ja haetaan (DeSanctis ja Monge 1999, 

Hollingsheadin, Fulkin ja Mongen 2002, 336, mukaan). Kohdeorganisaatiossa on 

runsaasti hajautettuja työryhmiä, sillä teollisuusalue itsessään on laaja ja 

toisaalta vuorotyö pilkkoo työryhmiä ajallisesti erilleen. 

 

Ståhlen ja Gröönroosin (1999) mukaan tietämyksenhallinta on 

menetelmäkokonaisuus, jolla pyritään ohjaamaan ja hallitsemaan yrityksen 

inhimillistä ja aineetonta pääomaa.  Heille tietopääoman hallinta (ja siten 

tiedonhallinta) on strateginen työkalu, jonka merkitys on otettava huomioon 

tavoitteiden saavuttamisessa. Myös Honeycutt (2001, xiv) huomioi 

tiedonhallinnan strategisen ulottuvuuden, sillä ”tietämyksenhallinta samoin 

kuin innovointiprosessit ovat tapa säilyttää kilpailukyky […] nopeatempoisessa 

liiketoimintaympäristössä”. Hurme (2003) ei ole kaukana tästä kirjoittaessaan, 
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että tiedonhallinta on prosessi, jossa kartoitetaan sellainen tieto, joka voi 

hyödyttää tai tukea muita yrityksessä työskenteleviä. Pelkkä kartoitus ei hänen 

mukaansa riitä, vaan sen jälkeen on kehitettävä keinoja, jotka helpottavat tiedon 

saantia.  

 

Tiedonhallinnan ongelmat eivät ole pelkästään teknisiä: ei ole olemassakaan 

sellaista tietojärjestelmää, joka tallentaisi eksplisiittisen tiedon lisäksi luontevasti 

myös piiloista tietoa. Tieto voidaan toki nähdä staattisena, siirrettävissä olevana, 

teknisenä ongelmana ja tuotteena, mutta yhtä lailla tieto on ihmisten tulkinnasta 

ja vuorovaikutuksesta syntyvä dynaaminen prosessi. Siksi tiedon pukeminen 

konkreettiseksi dokumentiksi on vaikeaa ja siinä piilee tiedonhallinnan 

haasteellisuus. (Hurme 2003.) 

 

Wilson (2002) kiinnittää huomionsa juuri piiloiseen2 tietoon ja pitää sen 

taltioimista tietämyksenhallinnan heikkoutena, jopa utopistisena ideologiatason 

ilmentymänä. Jos ja kun piiloinen tieto merkitsee ymmärtämisen prosessia, (joka 

itsessään on vain vähän ymmärretty) niin seurauksena tästä sitä ei voida 

mitenkään taltioida tai hallita; piiloista tietoa voidaan osoittaa toteen vain 

toiminnalla ja ilmaistavissa olevalla tiedolla. Wilson puhuisikin ennemmin 

tiedon jakamisesta (knowledge sharing). Kritiikkiä on esittänyt myös White 

(2003), joka on suorastaan onnellinen huomatessaan, miten tiedonhallinta on 

terminä tippunut korkeuksistaan. Hän käyttäisi käsitettä tiedon vaihdanta 

(knowledge exchange).  

 

                                                 
2
 Wilsonin alkuperäinen termi on "implicit", ei "tacit". Näiden sanojen erot eivät ole tämän tutkielman 

kannalta niin oleelliset, että niitä pitäisi tässä yhteydessä tarkemmin selventää. 
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Tässä työssä käytetään termiä tiedonhallinta ottamatta kantaa siihen, onko tieto 

hallittavissa, jaettavissa tai vaihdettavissa. Pääasia on paitsi ymmärtää, että 

informaatiosta on mahdollista muotoutua tietoa ja osaamista, myös pohtia, 

millaisilla keinoilla IntraNet voi tätä prosessia tukea tai mitkä estävät sitä. 

Tärkeää se on siksi, että esimerkiksi Cheney, Christensen, Zorn ja Ganesh (2004, 

364) näkevät suoran yhteyden tiedonhallinnan ja intranetin välillä. He kuvaavat 

yhteyttä Harvard Management Updatissa (2000) määrittellyn intranetin 

kehityksen avulla ja siinä on neljä vaihetta: Ensimmäinen vaihe merkitsee 

dokumenttien sijoittamista verkkoon. Toisessa vaiheessa tarjotaan pääsyä 

henkilökohtaiseen informaatioon. Kolmannessa vaiheessa mahdollistetaan 

yksisuuntainen vaikuttaminen (esim. henkilöstön ilmoittautuminen yrityksen 

kustantamiin koulutusohjelmiin) ja neljännessä vaiheessa vaikuttaminen on 

kaksisuuntaista informaation jakamista. Cheney et. al. (2004) väittävät, että 

monetkaan organisaatiot eivät ole päässeet ensimmäistä vaihetta pitemmälle, 

kun neljäs vaihe olisi kaikkein hedelmällisin. Se kun lähestyy heidän mukaansa 

tiedonhallinnan sovelluksia rohkaisten henkilöstöä vuorovaikutukseen, jonka 

myötä tietoa saadaan liikkumaan ja saadaan avainpäättäjien tietoon. 
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5      HUNAJAKENNOMALLI 
 

Peter Morville on informaatioarkkitehtuurin asiantuntija, joka konsultoi 

käyttäjäkokemuksen (user experience) ja löydettävyyden (findability) saralla. 

User experience design on tuotteiden, palvelujen ja ympäristön muotoilun 

lähestymistapa, joka perustuu kokonaisvaltaiseen näkemykseen käyttäjien 

kokemuksesta (Wikipedia). 

 
Morville on kehittänyt kaavion (kuva 1), jonka avulla hän haluaa selventää, 

miten ja miksi jokaisessa projektissa pitää löytää tasapaino kolmen eri 

ulottuvuuden kesken: yrityksen tavoitteiden ja kontekstin, käyttäjän tarpeiden 

ja käyttäytymisen sekä saatavilla olevan sisällön kesken.  Kaavio rakentui 

Morvillen koulutuksen mukaisesti informaatioteknologisista lähtökohdista, 

mutta Morvillen mukaan sillä voidaan yhtä hyvin kuvata luonteeltaan 

kokonaisvaltaisempaa käyttäjäkokemusta. (Morville 2004.) 
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Käyttäjäkokemukseen perustuvalla ajattelutavalla on kilpaileva termi, 

käyttäjäkeskeinen malli (user-centered design). Web Style Guide (2006) 

määrittelee käyttäjäkeskeisen mallin siten, että sillä turvataan käyttäjien tarpeet 

ja odotukset ilman, että heidän tarvitsee mukautua käyttöliittymän turhiin 

polkuihin. Katz-Haas (1998) taasen selventää käyttäjäkeskeisen mallin olevan 

yhtäältä filosofia, joka asettaa ihmisen etusijalle ennen asiaa, ja toisaalta se on 

prosessi, joka keskittyy kognitiivisiin tekijöihin kuten havainnointiin, muistiin, 

oppimiseen, ongelmanratkaisuun jne., jotka ovat vuorovaikutuksen mukana 

kontekstissa. Malleissa on yhtäläisyytensä ja monesti niitä käytetään 

synonyymeinä toisilleen, mutta Morvillelle (2004) mallit eroavat toisistaan: 

hänen mielestään käyttäjäkeskeinen malli elää vain teorioissa ja käyttää juuri 

kolmen ympyrän kaaviota sen selventämiseen. Hän kyseenalaistaa ajatuksen, 

Kuva 1 Morvillen Informaatioteknologian kolme ympyrää  
-malli, jonka mukaan jokaisessa projektissa tulisi yrityksen 
tavoitteet ja konteksti, käyttäjien tarpeet ja käyttäytyminen 
sekä saatavilla oleva sisältö olla tasapainossa keskenään. 
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että sisällön houkuttelevuus olisi tärkeämpi kuin helppokäyttöisyys tai että 

käyttökelpoisuus ajaisi luotettavuuden edelle. Kyse on tasapainosta kaikkien 

kolmen ulottuvuuden kesken, mikä ei merkitse Morvillelle sitä, että kaikki 

olisivat tasavertaisesti edustettuna. Sen sijaan kyse on ennemminkin 

yksilöllisestä ja tilanteenmukaisesta tasapainosta. 

 

Kun Morville laajensi repertuaariaan löydettävyydestä käyttäjäkokemukseen, 

hän koki tarpeelliseksi päivittää Informaatioarkkitehtuurin kolme ympyrää -

mallia. Seurauksena oli heksagon, jonka Morville nimesi Honeycomb- eli 

hunajakennomalliksi (kuva 2). Siinä on seitsemän ulottuvuutta, joiden avulla 

Morville selittää käyttäjäkokemuksen luonnetta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosi sen jälkeen, kun Morville esitteli hunajakennomallinsa, Melzer esitteli 

oman, modifioidun versionsa, jota hän pitää ”viimeisteltynä 

hunajakennomallina” (kuva 3). Siinä missä Morville tarkoituksenmukaisesti 

Kuva 2 Morvillen käyttäjäkokemuksen 
hunajakennomalli 
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sijoitti ulottuvuudet kennon ulkokehille mielivaltaiseen järjestykseen, Melzer 

muutti ulottuvuuksien järjestystä. Morvillelle sattumanvarainen järjestys 

kuvasti ulottuvuuksien sopeutumista erilaisiin tilanteisiin; Melzer näki 

korkeamman järjestyksen tekevän mallista entistäkin helppotajuisemman ja 

selkeämmän. (Melzer 2005.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melzerin hunajakenno eroaa kahdella tavalla alkuperäisestä versiosta. 

Ensinnäkin hän vaihtoi luotettavuus- ja helppokäyttöisyysulottuvuuksien 

paikkaa keskenään. Vaihto puolestaan mahdollisti ulkokennojen ryhmittelyn 

kahdeksi kokonaisuudeksi: hyöty (utility) ja affordanssi (affordance). Kennon 

keskellä sijaitseva arvo-alue määrittyy näiden kahden kokonaisuuden 

summana.  

 
Tässä työssä sovelletaan Melzerin modifioitua hunajakennoa. 
 

Kuva 3 Melzerin modifioitu hunajakennomalli 
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5.1 Hyöty (utility) 

 

Hyöty vastaa Melzerin (2005) mukaan siihen, täyttääkö sisältö käyttäjän toiveet 

ja tarpeet. Kokonaisuuden muodostavat hyödyllisyys (useful), houkuttelevuus 

(desirable) ja luotettavuus (credible). 

 

Hyödyllisyys ja houkuttelevuus 

Sitä, mikä intranetissä on hyödyllistä ja mikä houkuttelevaa, ei ole mahdollista 

määrittää irrallaan kontekstistaan. Kyse on toisaalta subjektiivisista ja 

henkilökohtaisista mieltymyksistä ja tarpeista, toisaalta 

organisaatiosidonnaisista tekijöistä. Spesifejä ohjeita hyödyllisyydestä ja 

houkuttelevuudesta ei siten voida tarjota. 

  

Hyödyllisyydellä Morville (2004) hakee tässä yhteydessä kuitenkin sitä, että 

sisällön tulee olla hyödyllinen käyttäjien eli kohderyhmän tarpeita vastaten.  

Lopputuloshan on – ei niinkään organisaation johdon – vaan käyttäjien työn 

tuottavuuden kannalta olennaista. Tämä merkitsee kyseenalaistamista sekä sitä, 

että kehittämisessä huomio kohdentuu innovatiivisten ratkaisujen löytämiseen, 

jotta niistä on aiempaa enemmän hyötyä. Hyödyllisyyttä on tarkasteltava myös 

välineen näkökulmasta. 

 

Visuaalisuuden merkitystä on helppo aliarvioida, vaikka sen arvo ja 

vaikutusvalta voivat olla hyvinkin merkityksellisiä. Morville (2004) uskoo 

houkuttelevuuden parantavan sisällön arvoa siksi, että uskoo tunteisiin 

vetoavan designin lisäävän tehokkuutta. Siksi ei ole samantekevää, minkälaista 

näyttöpäätenäkymää katsoo. Näkymää ja sen sisältöä tulisi pystyä arvostamaan. 

Kehitystyössä onkin kysyttävä, välittyykö sisällön kautta imagon, identiteetin ja 
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muiden emotionaalisten elementtien muoto ja konstruktio – brandin 

esiintuominen on oltava johdonmukaista.  

 

Luotettavuus 

Houkuttelevuudella on se puoli, että kun sisältö on sen osalta kohdallaan, se voi 

lisätä luotettavuutta (Morville 2004). Fogg, Sohoo, Danielson, Marable, Stanford 

ja Tauber (2002) raportoivat laajassa tutkimuksessaan, että arviot 

luotettavuudesta pohjaavat osittain visuaalisiin tekijöihin varsinaisen sisällön 

kustannuksella. Näitä visuaalisia tekijöitä olivat tutkimuksen mukaan 

esimerkiksi layout ja typografia. Luotettavuudella on merkitystä sikäli, että 

esimerkiksi sisällön ollessa epäluotettava saattaa työn tuottavuus kärsiä.  

 

Luotettavuus voidaan nähdä uskottavuutena (believability): luotettava 

informaatio on uskottavaa informaatiota. Luotettavuus on havaittua laatua, joka 

ei itsessään sisälly mihinkään objektiiin, henkilöön tai informaatioon. 

Pikemminkin se voidaan – tietokoneväliteisessä kontekstissa – nähdä henkilön 

objektista kokemana havaintona tai arviona. Kirjallisuudessa on vaihtelevia 

näkemyksiä siitä, kuinka monta ulottuvuutta luotettavuudella on, mutta laajasti 

hyväksyttyjä ovat luottamus ja asiantuntemus. Luottamuksen on määritelty 

olevan totuudenmukaisuutta, puolueettomuutta ja hyväntahtoisuutta: ”The 

trustworhtiness dimension of credibility captures the perceived goodness or 

morality of the source”. Asiantuntemus puolestaan merkitsee tiedostettavuutta, 

kokeneisuutta ja pätevyyttä, ja tämä luotettavuuden ulottuvuus käsittää 

käyttäjän tuntemukset lähteen tiedoista ja taidoista.  (Tseng ja Fogg 1999.) 

 

Fogg (2003) esittelee prominence-interpretation-teoriaa, joka selittää sitä, miten 

ihmiset arvioivat luotettavuutta verkkoympäristössä. Ensinnä käyttäjä huomaa 
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sivustolta jonkin pääelementin (prominent), minkä jälkeen käyttäjä tekee siitä 

arvioita (interpretation). Prominentin elementin rooli merkitsee eniten 

luotettavuutta arvioitaessa, mutta Foggin mukaan asiaan vaikuttavat muun 

muassa käyttäjän motivaation aste, sivujen aihe, tehtävän luonne, kokemukset ja 

yksilölliset tekijät. Tulkintaa puolestaan säätelevät kulloisetkin kulttuurilliset 

tekijät, yksilön taidot ja konteksti. Prominentti-tulkinta-teoria selittää sen, miksi 

virheet ja puutteellisuudet visuaalisessa ilmeessä ovat merkityksellisiä: mitä 

enemmän käyttäjä on sitoutunut kullakin hetkellä olevaan tehtäväänsä, sitä 

vähemmän hän sietää esimerkiksi typografisia virheitä. (Fogg 2003.) 

 

Kirjallisuudessa on esillä runsaasti informaatiota siitä, miten lisätä sivustojen 

luotettavuutta. Trustworthiness in Web Design -sivustoilla listataan neljä 

tekijää, joilla viestiä luotettavuutta ja joista (niiden kaupallisuudesta johtuen) on 

tämän työn kannalta sovellettavissa kaksi tekijää. Ensinnä mainitaan ulkoiset 

tekijät eli designin laatu: se voidaan nähdä yhtenäisenä ilmeenä ja selkeänä 

navigointina, jotka kielivät, että asiakasta (käyttäjää) arvostetaan. Toiseksi 

luotettavuutta lisäävät myös ymmärrettävyys, oikea ja paikkansapitävä sisältö. 

Yhtä lailla on tärkeää, että sisällössä on tiettyä säännöllisyyttä noudattaen 

esitettynä kaikki, mitä siellä oletetaan olevan. (Nielsen 1999.)  

 

Jos puhutaan luotettavuuden viestimisestä ja visuaalisten elementtien 

tärkeydestä osana sitä, pitää tällöin myös pohtia, mitä merkitystä sillä on, miten 

todellista verkkosivustojen luotettavuus on. Tähän liittyen Nielsen (1999) 

kirjoittaa, että luottamus syntyy pitkällä aikavälillä ja että se on helpompi 

menettää kuin ansaita. Näkökulma on helppo ymmärtää kaupallisten sivustojen 

näkökulmasta, koska kaupallisilla sivustoilla luotettavuus merkitsee paljon 

myynnin kannalta. Kohteena oleva intranet-sivusto ei ole siinä mielessä 
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kaupallinen, mutta yhtä hyvin henkilöstökin voidaan nähdä asiakkaana, jonka 

luotettavuus pitää ansaita. Siksi monia nyt esille tuotuja luotettavuuden 

indikaattoreita on mahdollistaa soveltaa. Samoin on lupa käyttää maalaisjärkeä: 

luotettavuus syntyy myös siitä, että teknologiset puitteet ovat kunnossa, ettei 

samaa informaatiota ole ripoteltuna moneen paikkaan, sekä siitä, ettei 

informaatio ole vanhaa tai ristiriitaista. 

 

5.2 Affordanssi (affordance) 

 
Affordanssi kertoo Melzerin (2005) mukaan sen, löytääkö käyttäjä sitä, mitä hän 

hakee ja voiko hän hyödyntää sisältöä. Affordance-käsitteelle ei ole suoraa 

suomennosta. Itse asiassa, käsite ei ole vanha englannin kielessäkään. Sen toi 

esille ensimmäistä kertaa Gibson vuonna 1979. Hän keksi sanan merkitsemään 

jotain sellaista, mitä ympäristö tarjoaa, miten se varustaa ympäristön objektin 

ympärillä: ”It implies the complementarity of the animal and environment…” 

(Human-Computer Interaction Resource Network 2006.) 

 

Jonkin verran Gibsonin näkökulmasta poiketen myös Norman on yrittänyt 

valaista affordance-sanan määritelmää. Hänellä se viittaa kohteen havaittuihin 

ja todellisiin ominaisuuksiin, jotka määrittelevät, miten kohdetta voidaan 

mahdollisesti käyttää. Norman perustelee näkemyksensä sillä, että 

”affordanssit” ovat seurausta henkisistä tulkinnoista. Ne perustuvat aiempiin 

kokemuksiin ja tietoihin, joita sovellamme havaintoihin. (Human-Computer 

Interaction Resource Network 2006.) Toisin sanoen affordanssi voidaan nähdä 

kohteen ominaisuutena, joka on merkkinä sille, miten kohteen kanssa voi 

toimia. Esimerkiksi avoin ovi kertoo, että tyhjä tila sallii liikkumisen kynnyksen 

yli. Sohva merkitsee, että siihen on mahdollista istua.  
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Intranet-tutkimuksen suhteen taasen tämä hunajakennomallin toinen 

kokonaisuus merkitsee kaikkia niitä asioita, joita intranet mahdollistaa ja sallii. 

Ratkaistavaksi tulevat täten esteettömyyden (accessible), löydettävyyden 

(findable) ja käytettävyyden (usable) indikaattorit, joista affordanssi rakentuu. 

 

Esteettömyys 

Sisällön kehittämisen näkökulmasta esteettömyys intranetissä merkitsee 

Morvillelle (2004) sitä, että sisältö on helposti haettavissa ja katsottavissa. 

Huomiota on kiinnitettävä siihen, että käyttäjillä on erilaisia näyttöpäätteitä 

(pöytäkoneet, kannettavat, matkapuhelimet jne.). Tekniset erilaisuudet eivät saa 

olla käytön este, kuten eivät käyttäjien mahdolliset terveydelliset rajoitteetkaan.  

 

Kirjallisuudessa verkon esteettömyydellä tarkoitetaan pääsääntöisesti sitä, että 

verkon käyttäminen ei saisi olla kiinni fyysisistä rajoitteista. Esteettömillä 

sivustoilla on otettu huomioon fyysisten rajoitteiden tuomat hankaluudet muun 

muassa lukea, ymmärtää ja navigoida. Fyysiset rajoitteet huomioivat sivustot ja 

ohjelmistot joustavat erilaisten käyttäjien tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin, ja on 

tärkeää esimerkiksi siksi, että jokaisella olisi tasavertaiset mahdollisuudet 

vaikuttaa. (Web Accessibility Initiative 11/2005.) Nielsenin (2005) mukaan 

esteettömyys-tekijöiden poistaminen ei riitä, vaan hän palauttaa ongelmat 

käytettävyyden tasolle. Käytön helppous on avainasemassa, oli kyseessä 

minkälainen ongelma tahansa, koska vain tällöin pystytään varmistamaan, että 

ihmiset todella käyttävät sivustoja. 

 

Esteettömyystekijöitä kartoitettaessa on hyvä huomioida paitsi yleiset 

esteettömyysstandardit myös käyttäjien näkökulma. Kun mukana on erilaisista 

lähtökohdista työskentelevät henkilöt, on helpompi ymmärtää esteettömyyden 
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syitä ja siten rakentaa tehokkaampia ratkaisuja. (Web Accessibility Initiative 

9/2005.) 

 

Löydettävyys 

Löydettävyys on ulottuvuus, joka kuvaa sisällön organisointia ja sen toteutusta. 

Onnistuneen sisällön rakenne on looginen ja lähestulkoon ”itsestään selvä”, 

jotta käyttäjien energia ja aika eivät tuhlaannu, vaan etsitty asia löytyy helposti. 

(Morville 2004.) 

 

Morvillen (2004) mukaan löydettävyys linkittyy vahvasti käytettävyyteen: pahin 

käytettävyysongelma on se, ettei henkilö löydä sitä mitä haluaa. ”Findability is 

about designing systems that help people find what they need” (Morville 2002). 

Tarjolla olevan information määrä kasvaa, ja Hickmanin (2004) mukaan 

ongelma on siinä, että ihmiset joutuvat yhä tekemään turhaa työtä sen eteen, 

että löytävät haluamansa. Hickman puhuu truly relevant -lähestymistavasta, 

joka merkitsee toisaalta sitä, että valtavasta tietomäärästä tuodaan esiin tehtävän 

kannalta olennainen tieto (relevancy), ja toisaalta sitä, että käyttäjillä on 

mahdollisuus valita, miten informaatiota etsitään ja haetaan (delivery). 

 

Morvillen löydettävyys ja Hickmanin truly relevance -lähestymistapa 

molemmat tähtäävät siihen, että sisältö auttaa käyttäjiä selviytymään työstään 

paremmin. Löydettävyyden voidaankin tulkita viittaavan paikallistettavuuden 

ja navigoitavuuden laatuun, eli systeemitasolla sitä, miten fyysinen ja 

digitaalinen ympäristö tukevat navigoinnin jäljitettävyyttä, koska vain tällöin 

työn tuottavuus on hyvä, mikä puolestaan edistää organisaation tavoitteita.  
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Käytettävyys 

Valtava tietomäärä ei pelasta, jos sisältöä ei voida helpolla tavalla käyttää. 

Käyttökelpoisuudella tai käytettävyydellä Morville (2004) viittaa käytön 

helppouteen, mikä on välttämätön, mutta ei riittävä kriteeri. 

 

Käytettävyys on termi, jolla painotetaan tapaa, jolla ihmiset käyttävät tiettyä 

työkalua saavuttaakseen tietyn tavoitteen. Tietokonevälitteisessä ympäristössä 

taasen käytettävyyttä käytetään merkitsemään tapaa ja selkeyttä, joiden avulla 

tietokoneohjelman tai www-sivujen käyttöliittymä on suunniteltu. 

Synonyymina käytettävyydelle on tarjottu termiä ”käyttäjäystävällisyys” ilman 

laajempaa hyväksyntää. (Wikipedia.) 

 

Käsite sallii sen alle sijoitettavan useita asioita. Se on yhdistelmä tekijöitä, jotka 

vaikuttavat käyttäjän kokemukseen tuotteesta tai systeemeistä. Intranetin 

käytettävyyttä voidaan esimerkiksi arvioida kysymällä, miten helposti ja 

nopeasti kohde on opittavissa tai kuinka hyvin se mahdollistaa tehokkaan 

työskentelyn ja missä mittakaavassa se sallii työnteon. Tai millaisia 

virhetilanteita käyttäjä kohtaa, kuinka usein ja miten vakavia ne ovat. 

Käytettävyys kuvaa myös subjektiivista tyytyväisyyttä. Kaiken kaikkiaan 

voidaan nähdä kohteen käytön helppoutena ja tarkoitukseensa sopivuutena. 

(Nomensa; Usability.gov; Nielsen 2005.)   

 

Käytettävyys on tärkeää, koska hyvä käytettävyys säästää aikaa; huono 

käytettävyys puolestaan vähentää tuottavuutta ja kasvattaa tyytymättömyyttä 

(Usability.gov 2006). Nielsen (2005) painottaa juuri tuottavuuden näkökulmaa: 

”Time users waste being lost on your intranet or pondering difficult instructions 
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is money you waste by paying them to be at work without getting work done”.3 

 

5.3 Arvo (value) 

 
Kun edellä mainitut kuusi ulottuvuutta on kartoitettu, voidaan yhteenvetona 

määritellä, millä konseptilla sisältö tuottaa yritykselle arvoa. Morvillelle (2004) 

arvo merkitsee, että sivustot tukevat organisaation missiota. Intranetissä tämä 

merkitsee, että sivustojen tulee olla yhteydessä yrityksen menestyksen 

avaintekijöihin – jo tietoa käsittelevässä osuudessa korostui tiedonhallinnan 

strateginen puoli. Dentonin (2006) mukaan intranetin on oltava sellainen, että se 

auttaa tekemään oikeita ratkaisuja ja kannustaa toimintaan, joka on samassa 

linjassa yrityksen tarkoituksen ja tavoitteiden kanssa. On hyvä vielä muistuttaa, 

että Morville ei tarkoittanut mallillaan sitä, että sisällön tai kohteen arvo 

mitattaisiin suorasta yhteenlaskukaavasta (hyödyllisyys + houkuttelevuus + 

luotettavuus + esteettömyys + löydettävyys + käytettävyys). Hänelle tämä 

hunajakennomallin keskeinen ulottuvuus on tärkeä tavoite, joka syntyy, kun 

ulottuvuudet on sovitettu kulloinenkin konteksti huomioiden tasapainoon 

keskenään. 

 

                                                 
3 Morville viittaa muun muassa artikkelissaan the Age of Findability, että siinä missä Nielsen 
puhuu käytettävyydestä, Morvillelle ongelma onkin löydettävyydessä. 
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6      TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -METODIT 
 

Kun intranetiä kehitetään, tulee kehitystyön – kuten aiemmin on esitetty – 

pohjautua käyttäjien tarpeisiin. Jos tuntuu hankalalta määritellä mitä haluaa, 

niin helpompaa ei ole määritellä, mitä ei halua. Näistä lähtökohdista määriteltiin 

seuraavat tutkimuskysymykset: 

 

1. Miten IntraNetiä voitaisiin kehittää toimivammaksi? 

3. Miten IntraNetin sisällön arvoa voitaisiin hunajakennomallin mukaan parantaa? 

 

Kysymyksillä haetaan hyviä ja huonoja kokemuksia, joiden pohjalta kehittää 

intranetiä toimivammaksi ja paremmin käyttäjiään palvelevaksi välineeksi. 

Mutta, koska intranetien tulisi olla strateginen väline, otettiin kysymykseksi 

myös IntraNetin vaikutus henkilöstön työhön. Saatujen vastausten perusteella 

voidaan määritellä, mihin hunajakennomallin alueisiin pitäisi kiinnittää 

huomiota ja miten niitä pitäisi kehittää, jotta sisällön arvoa voitaisiin kasvattaa 

siten kuin se hunajakennomallissa nähdään. 
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6.1 Metodit 

 
”Menetelmän valintaa ohjaa yleensä se, minkälaista tietoa etsitään ja keneltä tai 

mistä sitä etsitään. Eri tutkimusstrategiat eroavat toisistaan siinä suhteessa, 

miten paljon ne sallivat joustavuutta menetelmien valinnassa.” (Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara 2004, 172.) 

 

Usein mielipidettä mitataan. Jonkin asian mittaaminen viittaa kvantitatiiviseen 

eli määrälliseen tutkimusotteeseen, joka on jokseenkin looginen ja perusteltu 

valinta, kun halutaan selvittää, kuinka yleinen jokin tietty ilmiö on. Tässä työssä 

päämetodiksi valittiin kvalitatiivinen eli laadullinen ote sen perusteella, että ei 

niinkään haluttu tietää, kuinka moni prosentti työntekijöistä on mitäkin mieltä. 

Sen sijaan haluttiin löytää uusia asioita ja pureutua pintaa syvemmälle: 

”Yleisesti todetaan, että kvalitatiivisessa tutkimuksessa on pyrkimyksenä 

pikemmin löytää tai paljastaa tosiasioita kuin todentaa jo olemassa olevia 

(totuus)väittämiä” (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 152). Samoissa kansissa 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 152) viittaavat lisäksi laadullisen 

tutkimuksen perimmäiseen ajatukseen: ”Lähtökohtana kvalitatiivisessa eli 

laadullisessa tutkimuksessa on todellisen elämän kuvaaminen […]” ja siinä ”[…] 

pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti.” Myös tässä 

työssä halutaan tutkia IntraNetiä mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Lisäksi 

arvo – joka on subjektiivinen käsitys – ei ole helposti mitattavissa määrällisin 

menetelmin.  

 

On todettava, että tutkimusotteen valintaa puoltavat myös tutkijan 

henkilökohtaiset mieltymykset sekä tuntuma siitä, että henkilöstö on kyllästynyt 

kynä ja paperi -kyselyihin. Määrällisiä tutkimuksia teetetään paperitehtaalla 
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lähes vuosittain ja usein kuulee sanottavan, ettei niillä olevan muuta merkitystä 

kuin se julkisuuteen heitetty todistusarvo, että tutkimuksia on tehty. Jos näin on, 

henkilöstön vastaamismotivaation kohottaminen olisi saattanut osoittautua 

työlääksi. Laadullisessa tutkimuksessa vastaajien motivoiminen ei yleensä jää 

pelkästään saatekirjeen varaan. 

 

Laadullinen tutkimusmetodi 

Erilaisia laadullisia tutkimusmenetelmiä on lukematon määrä. Tesch (1991, 17–

25) on päätynyt näkemykseen, että niillä on kuitenkin yhdistävä tekijä: 

viestinnälliset ilmiöt ovat luonteeltaan sosiaalisia. Täten tutkijan, joka on 

tiedonkeruun väline, pitää ottaa tämä huomioon, kun kuvataan, tulkitaan tai 

selitetään viestintää, kulttuuria tai sosiaalista toimintaa. (vrt. Keyton 2001, 78.) 

 

Myös intranet voidaan nähdä ihmisiä yhdistävänä sosiaalisuuden ilmentymänä. 

DeSanctisin ja Fulkin (1999, 87) mukaan ”the breadth and reach of electronic 

communication also can help to foster the sense of community and shared 

goals”. Jotta ilmiön – eli intranetin – sosiaalinen luonne tulisi mahdollisimman 

hyvin esille, metodeiksi valittiin osallistuva havainnointi sekä 

sähköpostihaastattelu, jota täydennettiin jatkohaastatteluilla. Lisäksi 

hyödynnettiin vertailupohjana vuonna 2002 tehtyä lukijatutkimusta 

kohdeorganisaation intranetistä ja henkilöstölehdestä. 

 

6.1.1 Sähköpostikysely haastatteluna 
 

Haastattelu on pääpiirteissään keskustelua, jossa haastattelijalla on ohjat. Jos 

tavallisessa keskustelussa jokainen keskusteluun osallistuva on tasa-arvoisessa 

asemassa suhteessa toisiinsa, tutkimustarkoituksia palvelevassa haastattelussa 
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se on ymmärrettävä systemaattisena tiedonkeruun muotona. ”Sillä on tavoitteet, 

ja sen avulla pyritään saamaan mahdollisimman luotettavia ja päteviä tietoja. 

Sen takia puhummekin nimenomaan tutkimushaastattelusta”. (Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaara 2004, 196-197.) 

 

Tutkimushaastatteluja erotellaan kirjallisuudessa tavallisesti sen mukaan, miten 

strukturoitu ja muodollinen haastattelutilanne on. Strukturoidussa 

haastattelussa ennalta laadittu kysymyssarja esitetään tietyssä järjestyksessä. 

Toisessa ääripäässä, strukturoimattomassa haastattelussa haastattelija on 

valinnut vain tietyn aiheen, jonka ympärillä keskustelu käy täysin omalla 

painollaan. 

 

Tässä tutkielmassa käytettiin metodia, joka oli lähimpänä strukturoimatonta 

haastattelua. Toisin kuin strukturoidussa haastattelussa, tutkija ei voinut 

määrätä vastausjärjestystä, vaan vastaaja saattoi vapaasti poukkoilla 

kysymyksestä toiseen ja palata lopusta alkuun. On oikeutettua kysyä, mikä teki 

tästä kyselystä haastattelun eikä kyselylomaketutkimusta. Perusteluna 

käytettiin sitä, että kyseessä on dialoginen haastattelu, joka käytti hyväkseen 

sähköistä viestintävälinettä. Vastaajiin pystyttiin ottamaan jälkeenpäin yhteyttä 

jatkokysymysten tekoon ja näin voitiin ”keskustelua” jatkaa. 

 

Haastattelun edut ja haitat 

Haastattelun etuna IntraNet-haastattelussa oli ensinnäkin se, että aineiston 

keruuta pystyttiin joustavasti säätelemään tilanteen mukaan. Sähköinen 

haastattelu oli joustava, että kun suurin osa henkilöstöstä on vuorotyössä – 

tämän kohderyhmän tavoittaminen olisi ollut ongelmallinen etenkin ajallisesta 

perspektiivistä katsottuna. Haastattelemalla sähköpostitse henkilöt pääsivät itse 
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säätelemään, milloin on paras hetki vastata. Myös se, että haastatteluun sai 

vastata työajalla, oli ehdoton etu.  

 

Toiseksi, tutkimushaastattelussa vastaaja nähtiin yksilönä. Kuten Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara (2004, 194) kirjoittavat, vastaajalle on annettava 

mahdollisuus tuoda esille itseään koskevia asioita mahdollisimman vapaasti, 

koska ”Ihminen on tutkimuksessa merkityksiä luova ja aktiivinen osapuoli.” 

Vastaajan motivoinnissa onkin olennaista, että tämä kokee olevansa yksilö, 

jonka vastauksella on väliä. 

 

Normaalisti haastattelun etuna on, että siinä voidaan nähdä vastaajan ilmeet ja 

eleet. Tämä etu menetettiin sähköisen haastattelun myötä. Tehdaskulttuuri on 

kuitenkin sellainen, että moni tehtaalla työskentelevä haluaa pitää matalaa 

profiilia. Joukosta vain ei haluta erottautua. Tämä huomioiden sellaista 

haastattelupaikkaa, joka olisi soveltunut myös vuorotyöntekijöille, ei ilman 

hankalia järjestelyitä löytynyt. Sähköpostihaastattelu antoi henkilöstölle 

mahdollisuuden huomaamattomaan vaikuttamiseen ilman, että työtoverit 

antavat ”rakentavaa palautetta” jälkeenpäin. Ryhmähaastattelu suljettiin pois 

samasta syystä, mutta myös siksi, että tasavertaisen ja edustavan ryhmän 

kokoaminen olisi ollut hankalaa, koska kaikilla henkilöillä ei ole mahdollista 

irtautua työpisteistään. Lisäksi ryhmähaastattelussa on mukana ryhmän 

toimintaan liittyvä dynamiikka: mahdollisten jännitteiden vuoksi edellytykset 

ryhmähaastattelun toimimiselle eivät ole tutkittavassa organisaatiossa otolliset. 

 

Sähköisen haastattelun myötä poistuvat sellaiset tyypilliset normihaastattelun 

ongelmat, että tutkittavat kertoisivat jotain toisin kuin jossakin toisessa 

tilanteessa. Samoin vastaajan ei tarvitse tuntea oloaan epämiellyttäväksi, kun 
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vastaaminen voi tapahtua omassa turvallisessa työympäristössään ja omalla 

ajallaan. 

 

Kysymysten asettaminen 

Kysymykset tehtiin monipuolisesti kartoittamaan IntraNetin nykytilaa. Jokainen 

haastattelukysymys tukee tavalla tai toisella ensimmäistä tutkimuskysymystä, 

koska kertomalla mielipiteitä intranetistä monelta kantilta, antaa se 

informaatiota tulkita, mikä intranetissä toimii. Käänteiseltä kantilta vastaukset 

kertovat myös sen, mikä ei toimi. Vastaukset esitettyihin kysymyksiin antavat 

eväitä tehdä ehdotuksia intranetin toiminnallisuuden kehittämiseksi, sillä kun 

tiedetään, mikä toimii, niin sen suuntaista toimintaa kannattaa vahvistaa. Ja kun 

tiedetään, mikä ei toimi, voidaan sellaisia asioita kehittää paremmaksi.  

 

Toinen tutkimuskysymys koski hunajakennomallin mukaista sisällön arvon 

parantamista. Kaikkia haastattelukysymyksiä ei muotoiltu suoranaisesti 

koskemaan kutakin ulottuvuutta, mutta jokainen ulottuvuus on luettavissa 

kysymyksistä. Esimerkiksi kun kysytään, mitä hyvää intranetissä on, 

vastauksesta riippuen se voi kuulua hyödyn tai affordanssin alueelle – tai 

molempiin. Käyttökieltä ja ongelmia koskevat kysymykset (no 8) ovat suoraan 

käytettävyyskysymys ja ulkonäköä koskeva kysymys (no 7) on houkuttelevuus- 

ja luotettavuuskysymys. Viimeiseksi haluttiin jättää avoin kysymys, joka antaa 

mahdollisuuden kertoa jotain, joka ei kysymysten laatijalle ollut tullut mieleen.   

 

Haastattelukysymykset olisi voitu muotoilla hunajakennomallin mukaisiin 

ulottuvuuksiin, mikä olisikin ollut yksinkertainen ja toimiva ratkaisu. Mutta 

rehellisesti sanottuna mahdollisuus tuli mieleen vasta paljon myöhemmin. 

Pääpaino haastattelukysymyksiä laadittaessa oli nykyisen toimivuuden 
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kartoittaminen ja tulevaisuuden tahtotilan määritteleminen käyttäjien 

näkökulmasta. Siksi kehitysnäkökulma oli myös tutkimuskysymyksenä. Mutta 

koska intranet on myös johdon strateginen työkalu, oli olennaista sisällyttää 

toiseksi tutkimuskysymys, joka koski sisällön arvon parantamista. 

Haastattelukysymysistä jokainen antoi aineistoa sisällön arvon analysoimiseksi. 

Yhteensä kysymyksiä oli yksitoista ja sähköisen haastattelun runko on liitteessä 

1. Lomake on runko siksi, että myöhemmin otettiin joihinkin vastaajiin yhteyttä 

tarkentavien jatkokysymysten tähden. 

 

6.1.2 Havainnointi  
 
Haastattelut ja kyselyt tuottavat aineistoa, josta tutkijat voivat saada päätellä 

vastaajien ajatuksia, tuntemuksia ja uskomuksia. Ne voivat kuitenkin kertoa 

vain tiettyyn rajaan asti ihmisten ajatusmaailmasta, mikä voi johtaa eroavuuteen 

todellisesta käyttäytymisestä. Havainnoinnin avulla on mahdollista saada tietoa 

siitä, mitä ihmiset todella tekevät, sillä Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran 

(2004, 201) mukaan ”Puheiden ja asennoitumisen tasolla ollaan yhden 

arvomaailman kannattajia ja elämänkäytännön tasolla toisen arvomaailman 

vankeja”. (vrt. Patton 2002, 21; Dey 1993, 98.) 

 

Havainnointimenetelmää käytettäessä on tärkeää ja haasteellista se, että samalla, 

kun tutkija on osa ryhmää, hänen tulee tulkita havaintojaan kuin ulkopuolinen. 

Tutkijan on siis pidettävä havaintonsa ja niistä tekemät tulkintansa erillään. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 206; Patton 2002, 268.) 

 

Havainnoinnin eri lajeja erottaa lähinnä tutkijan rooli havainnoinnin tilanteessa. 

Lajit voidaan asettaa janalle, jonka toisessa ääripäässä on systemaattinen ja 
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tarkasti jäsennelty havainnointi, jossa havainnoija on ulkopuolinen katsoja. 

Toisessa ääripäässä on osallistuva havainnointi: tilanne muotoutuu vapaasti ja 

havainnoija osallistuu ryhmän toimintaan. (Patton 2002, 265; Hirsjärvi, Remes ja 

Sajavaara 2004, 206.) Ääripäiden väliin mahtuu variaatioita, ja Dey (1993, 14) 

kirjoittaa, että havainnointi voi olla enemmän tai vähemmän strukturoitu ilman, 

että se on selvästi lokeroitavissa kummaksikaan.  

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 203) vetävät karkeat rajat havainnoinnin 

lajeille: yleistäen systemaattista havainnointia käytetään kvantitatiivisesti 

painottuneessa tutkimuksessa, kun taas osallistuva havainnointi on enemmän 

kvalitatiivisen tutkimuksen menetelmä. Usein esiintyy paljon näiden ääripäiden 

välimuotoja, ja kummassakin voidaan tehdä sekä laadullisia että määrällisiä 

päätelmiä. 

 

Tässä pro gradu -työssä hyödynnettiin osallistuvaa havainnointia, koska se oli 

luonteva tapa toteuttaa muun työn ohessa. 

 

Osallistuva havainnointi  

Osallistuvassa havainnoinnissa on tyypillistä, että tutkija osallistuu tutkittavien 

ehdoilla heidän toimintaansa. Tutkimukset ovat yleensä kenttätutkimuksia. 

Usein tutkija pyrkii pääsemään havainnoitavan ryhmän jäseneksi. Tämä ei 

tarkoita vain fyysistä puolta, vaan tutkija pyrkii jakamaan elämänkokemuksia 

ryhmän jäsenten kanssa, ”astuu heidän kulttuuriseen ja symboliseen 

maailmaansa”, heidän kielenkäyttöönsä jne. Usein havainnoijalle muodostuukin 

näissä tilanteissa jokin rooli ryhmässä. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 205–

206.) 
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Pattonin (2002, 265) mukaan osallistuvaa havainnointia voi erotella sen mukaan, 

missä määrin tutkija osallistuu tutkittavien toimintaan. Täydellisessä 

osallistumisessa tutkija pyrkii olemaan luonnollinen osa ryhmää, vaikka onkin 

keräämässä aineistoa tieteellisiä tarkoituksia varten. Osallistuja havainnoijana -

menetelmässä tutkittaville tehdään heti selväksi, että tutkija on ryhmässä 

mukana tehdäkseen havaintoja. Ajan saatossa osallistumisen aste voi myös 

vaihdella. IntraNet-tutkimuksessa tutkija ei kertonut tekevänsä havaintoja. 

 

Havainnoinnin edut ja haitat 

Havainnoinnilla on useita hyviä puolia. Kun aineisto kootaan luonnollisissa, 

todellisissa tilanteissa, voidaan luottaa sen välittömyyteen ja aitouteen. 

Havainnointi myös suosii ihmistä tiedonkeruun instrumenttina: tutkittavien 

näkökulmat ja ”ääni” pääsevät esille. Menetelmän haittoina voidaan pitää muun 

muassa sitä, että toisinaan havainnointitilanne tulee eteen odottamatta, jolloin 

aineistoa voi olla vaikea tallentaa välittömästi. Näin tallennettu informaatio on 

tutkijan muistin varassa. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 203.) 

 

Havainnointimenetelmää voidaan kritisoida eettisyyden perspektiivistä: 

kertoako havainnoitaville, että he ovat tarkkailun kohteina? Tämä ongelma 

eliminoitui käsillä olevassa pro gradu -työssä oikeastaan itsestään: tutkittava 

kohde, intranet, ei kuulu kenenkään arkaluontoisiin, yksityisiin asioihin. Tällöin 

esille tuodut ajatukset ja niistä tehdyt johtopäätökset eivät ole eettisesti 

loukkaavia. 
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6.1.3 Valmiit aineistot 
 

Muun muassa edellä kuvatut menetelmät tuottavat empiiristä eli itse kerättyä 

aineistoa tutkimuskohteesta. Siksi niitä kutsutaan primaariaineistoksi, kun taas 

muiden keräämä aineisto on sekundaariaineistoa. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 

2004, 175) 

 

Kaikkea materiaalia ei kuitenkaan tarvitse koota itse, vaan ekonomisuus ja 

tarkoituksenmukaisuus ovat tutkimusaineistojen keruussa perusteltua: 

tutkimuksen arvo ei nouse tai laske aineiston hankintatavan perusteella. 

Merkittävämpää kuitenkin on ymmärtää, että vaikka osaan ongelmasta voi 

löytää vastauksen olemassa olevista aineistoista, ne soveltuvat vain harvoin 

sellaisenaan tieteellisissä tutkimuksissa käytettäväksi. Muiden kokoamat 

aineistot on kyettävä kytkemään omaan tutkimusintressiin ja sovittamaan omiin 

aineistoihin. Kaikkiin aineistoihin – niin primaari- kuin sekundaariaineistoihin – 

on myös suhtauduttava kriittisesti ja niiden luotettavuus pitää punnita. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 178.) 

 

Tässä työssä käytetään hyväksi vuoden 2002 tehdyn lukijatutkimuksessa 

tuotettua materiaalia vertailupohjana siinä määrin kuin se tarpeellista ja 

oleellista on. 

 

6.2 Aineiston koko 

 

Kvalitatiivista tutkimusta käsittelevässä kirjallisuudessa ollaan hyvin pitkälle 

yhtä mieltä siitä, ettei ole olemassa yksiselitteistä vastausta siihen, kuinka paljon 
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on riittävästi. Toiselle vähän on toiselle paljon – sääntöä ei yksinkertaisesti ole 

olemassa. Yksi peruskysymys koskee kuitenkin olemassa olevia resursseja eli 

kuinka paljon aikaa ja rahaa on käytettävissä.  

 

Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 170) antavat joukon aineiston kokoa 

määritteleviä suuntaviivoja. Koska kvalitatiivisen tutkimuksen tavoitteena on 

ymmärtää tutkimuskohdetta, aineisto voi olla joukko yksilöhaastatteluja. 

Periaatteessa aineistoksi voi kuitenkin riittää vaikkapa vain yksi tapaus tai 

yhden henkilön haastattelu. ”Koska tarkoituksena ei ole etsiä keskimääräisiä 

yhteyksiä eikä tilastollisia säännönmukaisuuksia, aineiston koko ei määräydy 

näihin perustuen.” Toisaalta, jokainen kertomus on todellinen tapaus. Se 

edustaa sellaisenaan laadullista tutkimusta, jossa aineistosta ei tehdä päätelmiä 

yleistettävyyttä ajatellen.  

 

 

”Ajatuksena on kuitenkin alun perin aristoteelinen ajatus, että yksityisessä 
toistuu yleinen. Tutkimalla yksityistä tapausta kyllin tarkasti saadaan 
näkyviin myös se, mikä ilmiössä on merkittävää ja mikä toistuu usein 
tarkasteltaessa ilmiötä yleisemmällä tasolla”. (Hirsjärvi, Remes ja 
Sajavaara 2004, 171.) 

 

 

Yksi aineiston riittävyyttä ja kylläisyyttä kuvaava käsite on saturaatio. Termillä 

viitataan tutkijan tapaan alkaa kerätä aineistoa sitoutumatta tarkkaan 

lukumäärään, kuinka monta tapausta hän tutkii. Kun samat asiat alkavat 

kertautua haastatteluissa, tapahtuu saturaatio, jota kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa voidaan pitää riittävänä osoituksena siitä, että tulos on 

teoreettisesti merkittävä. (Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 171.) 
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Saturaatio-ajattelu ei ole ongelmaton. Kirjallisuudessa nostetaan esiin 

ensinnäkin tutkijan rooli ja hänen oppineisuutensa taso: miten löytää jatkuvasti 

uusia ja merkityksellisiä näkemyksiä? Toisekseen ajattelutapa on ristiriidassa 

kvalitatiiviseen tutkimukseen liitetyn piirteen kanssa – kaikkien tapaustenhan 

sanottiin olevan yksilöllisiä. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara (2004, 171) 

oikeutetusti kysyvätkin, milloin tutkija voi olla varma, että kohde ei missään 

tapauksessa tuota enää uutta informaatiota. Vaikka ajattelutavalla on pulmansa, 

saturaatio on yksi mahdollinen tapa jollain keinoin määrittää kerättävän 

aineiston määrää, mikä muuten on kvalitatiivisessa tutkimuksessa hankalaa. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 171.) 

 

6.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Reliabiliteetti tarkoittaa tutkimuksen tai mittauksen toistettavuutta. Kun 

samasta aineistosta eri tavoilla saadut tulokset ovat samanlaisia, on 

mittaustulosten reliabiliteetti kohdallaan – tulokset eivät ole sattumanvaraisia. 

Reliabiliteettia voidaan tarkistaa esimerkiksi työstämällä aineisto kahdella eri 

arvioijalla tai tutkimalla samaa kohdetta eri tutkimuskerroilla. Määrällisissä 

tutkimuksissa on mahdollista käyttää tilastollisia menettelytapoja. 

 

Siinä missä reliabiliteetti viittaa analysoitavaan aineistoon ja sen 

todenperäisyyteen, validiteetti puolestaan viittaa mittariin tai 

tutkimusmenetelmään ja sen kykyyn mitata oikeaa asiaa. Validiutta voidaan 

arvioida eri näkökulmista, jolloin puhutaan ennustevalidiudesta, 

tutkimusasetelmavalidiudesta ja rakennevalidiudesta. (vrt. Hirsjärvi ja Hurme 

2000, 186–187.) 
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Määrällisissä tutkimuksissa reliabiliteetti ja validiteetti ovat ehkä 

yksinkertaisemmin määriteltävissä. Kvalitatiivisessä lähestymistavassa käsitteet 

ovat saaneet vaihtelevia kommentteja puolesta ja vastaan. Ristiriidat ovat 

kummunneet lähinnä siitä, että laadullisen tutkimusmetodin perusajatus on se, 

että jokainen tutkittava on ainutlaatuinen, jolloin perinteiset menetelmät 

luotettavuuden ja pätevyyden arvioimiseksi eivät ole mielekkäitä. (Wolcott 

1995; Holstein ja Gubrium 1995, 9.)  

 

Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa reliabiliteetin ja validiteetin todentaminen 

on katsottu tärkeäksi. Ydinasioita laadullisissa tutkimuksissa ovat henkilöiden, 

paikkojen ja tapahtumien tarkat kuvaukset. Validiteetilla haetaan kuvausten ja 

siihen liitettyjen selitysten ja tulkintojen yhteensopivuutta. Luotettavuutta 

puolestaan voidaan parantaa selostamalla yksityiskohtaisesti tutkimuksen 

toteuttamista sen kaikissa vaiheissa. Se tarkoittaa myös perusteluja tehdyille 

tulkinnoille, joiden perusteella itse tutkija ja muut voivat arvioida tutkimuksen 

reliabiliteettia ja validiteettia. (Janesick 2000; Hirsjärvi, Remes ja Hurme, 2004, 

217–218.) 

 

6.4 Aineiston kerääminen ja käsittely 

 

Kvalitatiivisessa haastattelututkimuksessa näyte on aina harkinnanvarainen – 

kohdejoukko valitaan tarkoituksenmukaisesti, ei käyttämällä satunnaisotoksen 

menetelmää. Näin ollen sähköpostihaastattelu päätettiin lähettää esimiehille ja 

sihteereille, sekä osalle vuorotyöntekijöistä ja toimihenkilöstöstä, joista osa oli 

sattumanvaraisesti henkilögalleriasta4 valittuja nimiä ja osa henkilöitä, joilla 

                                                 
4
 Henkilögalleria on organisaation henkilöstöstä koottu sähköinen ”puhelinluettelo”, jossa löytyy 

sukunimen mukaan järjestettynä henkilö, hänen yhteystietonsa ja taustansa sekä mahdollisesti valokuva. 
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tiedettiin olevan vastaushalukkuutta ja ”jotain sanomista”. Haastattelulomake 

testattiin kymmenellä ihmisellä, ja lopullinen versio lähetettiin yhteensä 263 

ihmiselle, joista esimiehiä oli 140, sihteerejä 19 ja muita loput 104. Haastattelut 

suoritettiin 26.1.–10.2.2006. 

 

Vastauksia sähköpostihaastatteluun tuli sähköpostitse 31 ja kolme 

paperiversiota postitse, eli yhteensä vastaajia oli 34. Näistä neljä haastattelua oli 

huonolaatuisia: kun yhdellä vastaajalla oli moneen kysymykseen vastauksena 

pelkkä viiva, päätettiin hylätä koko haastattelu. Näin kerätty aineisto koostui 

siis 30 haastattelusta, joista viittä jatkettiin lisäkysymyksillä. 

 

Järjestettyjä tilanteita osallistuvalle havainnoinnille ei luotu. Tilanteet tulivat 

haastattelulajille tyypilliseen tapaan sattumanvaraisesti eteen yhdessä 

puhelinkeskustelussa, neljässä muussa tilanteessa sekä useamman kuukauden 

käytäväkeskustelujen seurannalla. Menettely oli ajallisten resurssien vuoksi 

käytännöllisin. Keskusteltaville ei tuotu tietoon sitä, että keskustelu tallennettiin 

jälkikäteen. Ote voi tuntua hennolta, mutta tilanteet itsessään olivat työn 

kannalta hyödyllisiä ja tuloksiltaan aineisto oli laadukas: keskusteltavat eivät 

varoneet sanojaan, vaan antoivat mielipiteidensä tulla vapaasti. Havainnoinnin 

pätevyyttä lisäsi myös se, että kun havainnoidut eivät tienneet olevansa 

tarkkailun kohteena, he eivät yrittäneet osoittaa ”oikeita” ja ”korrekteja” tapoja 

ajatella. Aitoja, tarkkaan harkittuja mielipiteitä ja näyttöpäätekäyttäytymistä ei 

olisi pystynyt vedenpitävästi muulla tavoin todentamaan. Kaikki 

havainnoitavat kommentit on koottu ja esitetään tuloksissa kahtena 

”vastaajana”, joista toinen on työntekijä ja toinen toimihenkilö. Nämä vastaajat 

on sattumanvaraisesti numeroitu muiden haastateltujen joukkoon. Eli yhteensä 

aineisto koostuu 32 haastattelusta. 
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Aineistosta ei siis ole eroteltavissa osallistuvan havainnoinnin ja 

sähköpostihaastatteluissa kerättyä aineistoa. Alkuperäiset aineistot koottiin 

ensin vastauksittain yhdeksi dokumentiksi. Koska aineiston analysoinnissa oli 

tarkoitus hyödyntää kaksitahoista lähestymistapaa, dokumentti tulostettiin 

kahdesti. 

 

Ensimmäisellä analyysikerralla vastaukset koodattiin värikynien avulla, jonka 

jälkeen tulosteet leikattiin ja samoista asioista kertovat vastaukset saatiin siten 

ryhmiteltyä omiksi kokonaisuuksikseen. Aineistosta nousi näin ollen 

kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypilliseen tapaan esiin ne asiat, joista aineistossa 

puhuttiin. 

 

Kun tämä työ oli tehty, aineisto järjestettiin uudelleen, siten, että vastaukset 

koodattiin hunajakennomallin mukaisten ulottuvuuksien mukaan. Aineisto 

pelkistettiin myös siten, että analyysin kannalta epäolennaiset asiat rajattiin 

pois. Tämä kaksijakoinen menettely mahdollistaa aineiston monipuolisemman 

tarkastelun ja antaa mahdollisuuden katsoa, onko hunajakennomallilla todella 

käytännönläheistä merkitystä sisällön arvon määrittämisessä. 
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7      TULOKSET 
 

Tulokset esitellään kahdella tapaa. Aineisto järjestettiin analyysin 

ensimmäisessä vaiheessa induktiivisesti: kappaleessa 7.1 ja sen alakappaleissa 

esitellään ne viisi pääteemaa, jotka oli selkeästi nostettavissa aineistosta. Lisäksi 

alakappaleeseen 7.1.6 ovat koottuna muut, yksittäiset ja kokonaisuudesta 

irralliset vastaukset.  

 

Toisessa vaiheessa käytettiin abduktiivista analyysiä, eli aineisto pakotettiin 

kehikkoon, joka tässä tutkimuksessa oli hunajakennomalli. Tulokset tästä 

analyysistä on esitetty kappaleessa 7.2 kunkin hunajakennomallin ulottuvuuden 

mukaan. Viimeisenä kappaleena 7.3 on analyysien tiivistelmät, jotka toimivat 

pohjana luvun 8 keskustelulle. 

 

7.1 Tutkimusaineisto induktiivisen analyysin mukaan 

 

Tutkimuksessa kerätty aineisto pystyttiin jaottelemaan viiteen pääteemaan, 

jotka olivat intranet välineenä, informaation hyödyllisyys, rakenteelliset ja 

tekniset ratkaisut, intranet strategisena välineenä ja kehittämisen kohteet. 

Kappale 7.1.6 on niin sanottu kaatoluokka, johon on sijoitettu ne vastaukset, 
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jotka olivat yksittäisiä ja kokonaiskuvasta irrallisia tapauksia. 

 

7.1.1. IntraNet välineenä 
 
Ensinnäkin IntraNet oli välineenä pidetty ja suosittu. Sitä pidettiin nopeana, 

ajan tasalla olevana hyvänä työkaluna, joka ei rajoittanut käyttäjäänsä tiettyyn 

työpisteeseen:  

 

 

”Hyvä olemassa tällainen kaikkien ulottuvilla oleva tiedonvälityskanava. 
Saa paljonkin tietoa, mikäli on aikaa ”surffailla” sivuilla. Vähentää 
”kierrossa olevia” paperitiedotteita”. (H4) 
 
”[IntraNet on] nopea tiedonvälityskanava, mahdollistaa pysymään 
tapahtumista ajantasalla, vaikka oleilisi hieman sivummallakin.” (H12) 
 
”Laaja, nopea, helppokäyttöinen ja kaikilla nähtävissä oleva järjestelmä”. 
(H30) 
 
”Välineenä ei mitään moitittavaa. Tosin siellä oleva tieto on aina kiinni 
aktiivisista ihmisistä ja siten joidenkin osastojen tiedot ovat aina vähän 
jäljessä tai tyhjiä”. (H16) 
 

 

 

IntraNetiä pidettiin myös hyvänä ja helppokäyttöisenä tietopankkina, joka on 

informaation antajana yleispätevä kokonaisuus. ”Sen avulla voidaan välittää 

monenlaista informaatiota koko henkilökunnalle. Sieltä löytää suhteellisen helposti 

puhelinnumeroita ja muuta yleistä informaatiota. Myös erilaisten pöytäkirjojen 

laittaminen nettiin helpottaa tiedonkulkua” (H1). Sen sanottiin tarjoavan sisäisenä 

viestintävälineenä monipuolista, kaikkea mahdollista informaatiota koko 

henkilöstölle, sekä toimivan ”yhteyshenkilönä” vuorotyötä tekeville – IntraNetin 
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avulla tiedettiin, missä tehtaalla mennään.  Hajamainintoina annettiin 

myönteistä palautetta selkeydestä ja suomenkielisyydestä ennen kuin 

kielikysymystä kysyttiin suoraan.  

 

Välinenäkökulmasta myönteisenä nähtiin se, että IntraNet tavoittaa laajan 

kohderyhmän. Esimerkiksi H7:n mukaan IntraNetin myötä ”...Kaikkien 

ulottuvilla on paljon tietoa ja  sen jakelu = päivittäminen  kaikille samanaikaisesti on 

helppoa.” IntraNetin toivottiin kuitenkin olevan paremmin hyödynnettävissä 

esimerkiksi arkistointimuotona. 

 

 

”Jotenkin outoa, et miksei IntraNet vois samalla muka olla arkisto. Mitä 
haittaa siitä nyt olis, vaikka siellä olis kahden vuoden vanhoja 
pöytäkirjoja? Pääsis ainakin eroon noista mapeista, kun tietää, et ainakin 
jossain ne samat asiat on tallessa.” (H9) 

 
 

7.1.2 Informaation hyödyllisyys 
 

Vastaajat kuvasivat IntraNetiin sijoitettua informaatiota sanoilla monipuolinen, 

oman työn kannalta hyödyllinen, aina ja nopeasti saatavilla oleva, 

ajankohtainen ja että ”sitä on paljon”. Uutisten tuoreus sai plussaa sekä se, että 

IntraNetissä julkaistu informaatio oli tarpeellista:  

 

 

”IntraNetissä on paljon hyvää. Tulee paljon selailtua ja montakin kertaa 
päivässä. Löytyy ohjeita, lomakkeita, tiedotteita, uutisia jne. Kiinnostavat 
muistiot voi lukea. Saa monenlaista tietoa jota ei ehkä muuten saisikaan.” 
(H17) 
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”IntraNet on erinomainen viestintäkanava, josta on helppo hakea uusimpia 
kuulumisia muiden osastojen ja tehtaan asioista.” (H2) 
 
”[IntraNetissä on hyvää] informaation saanti, yleispätevä kokonaisuus 
tehtaan asioista. eli yleiset asiat mitä tapahtunu tai mitä tulee 
tapahtumaan, kokouksien pöytäkirjat. ruokalan ruokalistat, ei tarvii lähtee 
kattoon ruokalaan asti. sähköposti ,esim tätä vastailuu varten. ja tietenki 
viimeisimmät linkki nii näkee heti uudet ja muokatut jutut.”  (H20) 
 
 

 

Informaation paljous aiheutti myös päinvastaisia kommentteja. Informaatiota on 

kuulemma liikaa – ihmiset ovat kiireisiä, jolloin mahdollisesti kiinnostava 

informaatio hukkuu. IntraNetiä kuvattiin ”tiedon hautausmaana”, [jonka] ”sisällön 

jäsentämisessä on paljon parantamisen varaa” (H3). Selvästi eniten kritisoitiin 

informaation löytämisen vaikeutta. Haku-toiminto ei toimi ja oikean 

informaation löytämiseen menee liikaa aikaa, jos ei tarkkaan ottaen tiedä, mistä 

se löytyy.  Jotkut perustelivat informaation haun vaikeutta rakenteen 

sekavuudella. 

 

IntraNetissä olevan informaation hyödyllisyyttä nakersi sekin, että samoja 

asioita oli monessa paikassa, mutta eri tavoin toteutettuna:  

 

 

”[...] tietotulvassa on paljon turhaakin asiaa, joka ei itseä kiinnosta. Ja kun 
osa asioista on samoja kuin Notesin tietokannassa, esim kalenteri ym. 
toteutettu IntraNetissä kuitenkin aivan eri tavalla, käytettävyys heikkenee, 
kun täytyy hallita useita ohjelmia”. (H15) 

 

 

Muutamissa vastauksissa mainittiin kielteisessä mielessä myös vanhoista, 

käyttämättömistä sivuista. Samoin arkistoinnin vaikeus, joka liittyy osittain 
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välineen strategiseen rooliin, voidaan nähdä informaation hyödyllisyyttä 

rajoittavana ilmiönä, sillä arkistoinnin vaikeus tuntui rasittavan vastaajia, kun 

he eivät päässeet haluamaansa informaatioon enää käsiksi. 

 

7.1.3 Rakenteelliset ja tekniset ratkaisut 
 
IntraNetin selvästi onnistunein ratkaisu on Viimeiset-linkki, jonka takaa löytyy 

julkaisemisajankohdan mukaisessa järjestyksessä uusimmat uutiset ja tiedotteet. 

Siihen viitattiin lähes tulkoon jokaisessa vastauksessa, kun vastaajia pyydettin 

kuvailemaan asia, joka on onnistuneesti hoidettu IntraNetissä. Sitä kautta 

”pääsee ajan tasalle” ja ”saadaan kiinni pitkien vuorovapaiden vuoksi uutispimennossa 

vietetyt päivät”.  Hyviä ratkaisuja olivat myös linkitykset, jotka nopeuttivat 

informaation hakua sekä etusivu, josta oli helppo mennä haluamalleen sivulle. 

 

Vaikka hakemiston selkeydestä annettiin pyyhkeitä, huomattavan monessa 

vastauksessa sitä myös kiiteltiin. Osakseen tätä perusteltiin ulkoasuun, osaksi 

rakenteellisuuteen liittyen: 

 

 

”Yleinen ulkoasu on selkeä ja riittävän yksinkertainen meille taukeillekin” 
(H20)  
 
”Rakenne on hyvä. Se noudattelee aika pitkälti meidän 
organisaatiorakennetta ja siten on suht helppo löytää itseä kiinnostavat 
asiat. Toinen hyvä asia on tämä toiminto ”Viimeisimmät ” ja sen alla 
muokatut.” (H25) 
 
”Asiat jaettu selkeisiin kokonaisuuksiin. Uusimmat ja tärkeimmät jutut on 
kivasti siinä keskellä. Ylhäällä olevaa kuvaa voisi vähän muutella joskus, 
edes muutaman kerran vuodessa, eikä kuvan välttämättä tarvitse olla  
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paperiradasta. Esimerkiksi [---] netissä on samassa kohtaa hieno kuva 
joutsenesta.” (H8) 

 

 

Rakenteellisesta näkökulmasta katsottuna myös yksityisten, ei varsinaisesti 

työhön liittyvien, asioiden sisällyttäminen IntraNetiin on ollut hyvä ratkaisu. 

Ruokalista ja kauppapaikka ovat suosittuja. Henkilögalleriaa kiitettiin, koska 

siellä sai ”kasvot nimille”. Tämä oli hyödyllistä niin työn kuin henkilökohtaisten 

intressienkin kannalta. 

 

Eniten kritiikkiä rakenteessa aiheutti IntraNetin päänäkymän kehysten (frame) 

koko. Keski-ikkuna on ”liian pieni”, ”siihen mahtuu liian vähän uutisia”, jolloin ne 

myös tippuvat turhan nopeasti pois etusivulta. Toiveena oli, että kuvaruudun 

keskialue voisi olla käytettävissä yläreunasta alareunaan tiedon esittämiseen. 

Sama asia toisin sanoin: sivun ulommat kehykset ovat liian leveät, mikä 

pakottaa avaamaan linkin uuteen ikkunaan, mikä taas on turhaa ”kliksuttelua”. 

 

Informaation esittämistä moitittiin viittaamalla hakemistorakenteeseen, joka ei 

ole selkeä. Samat asiat löytyivät kahdesta paikasta, mikä hankaloitti tiedon 

löytymistä ja aiheutti turhaa selailua. Toisinaan dokumentit päivittyivät hitaasti 

ja ”IntraNetissä on paljon vanhentuneita, poistamattomia dokumentteja”, jotka 

haluttiin pois tieltä, koska ”[…] silloin huomaa paremmin uuden oleellisen tiedon”. 

Sama asian toinen kääntöpuoli oli arkistointi, jota pidettiin huonona kuten jo 

aiemmin tuli esille. Rakenteellisena ja teknisenä ongelma se koettiin siksi, ettei 

hakutoiminto toimi: 
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”Se harmittaa, kun muistaa lukeneensa asiasta joskus IntraNetistä, mutta 
kun sitten vähän ajan päästä yrittää hakea sitä uudelleen, mahdollisesti 
sitä ei löydy enää mistään. Eli jutut vanhentuvat, jonka jälkeen niitä ei 
sieltä enää löydä. Usein esimerkiksi nimitysten suhteen olisi tarvetta 
myöhemminkin vilkaista kukas se olikaan joka nimitettiin. Jonkinlainen 
vanhentuneiden juttujen arkistoa joskus kaipailee.” (H2)  
 
”Asioita on vaikea löytää. Jonkinverran on päällekkäisyyksiä. Aivan en 
ymmärrä tuota arkistoinnin vaikeutta eli kun IntraNettiin kirjoittaa 
jotakin niin sen tallentamisen yhteensopivuutta kovalevylle ja päinvastoin 
tarttis kehittää.” (H7) 

 

 

Hajanaisia mainintoja annettiin myös puhelinluettelosta ja ryhmäkalenterista, 

joiden nykyiset versiot ovat huonompia ja epäkäytännöllisempiä kuin aiemmat. 

 

7.1.4 IntraNet strategisena välineenä 
 
Vaikka vastaajilta ei suoraan kysytty, miten IntraNet on vaikuttanut esimies-

viestintään, samoja huomionarvoisia viittauksia tuli useammalta vastaajalta. 

Monet olivat sitä mieltä (joko itse suoraan tai viittasivat jonkun muun sanoihin), 

että IntraNet on heikentänyt paikallista johtamisen tasoa. Siihen luotetaan liikaa 

kasvokkaisviestinnän kustannuksella.  

 

 

”Se on hyvä apuväline, mutta siihen ei kannata luottaa liikaa. Jos asioita 
halutaan tehdä hyvin, niin asioista on kommunikoitava myös 
henkilökohtaisella tasolla. […] Monet asiat, kuten toimintaohjeet, voivat 
jäädä vain IntraNetin sivuille ilman, että oikeat henkilöt tietävät niistä 
mitään. Kun uudet ohjeet pannaan IntraNetiin, niin niiden valvonta jää 
liian usein tasolle ”sehän lukee IntaNetissä”. (H1)  
 
”IntraNet on hyvä asia, mutta kaikkea tiedottamista ei voi hoitaa netin 
välityksellä, vaikka osa niin luuleekin.” (H3) 
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Eräässä vastauksessa huomioitiin IntraNetin rooli informaation välittämisen 

kannalta. Sitä pidettiin myönteisenä asiana ”tässä yleisessä kaaoksessa mikä täällä 

vallitsee. Mietinpähän vain kuin huonosti täällä tieto kulkisi ilman IntraNetiä...” (H20) 

Toisaalta huomioitiin myös se, että IntraNet on oikeastaan välttämätön työkalu, 

koska ”toimintajärjestelmän ylläpito on mahdotonta hoitaa paperilla” (H32). 

 

Strategiseen, tehtaan tavoitteita tukevaan näkökulmaan voidaan katsoa 

sisältyvän myös ne esille tulleet ajatukset, joiden mukaan IntraNetin käyttö on 

joillakin ihmisillä ”yllättävän vähäistä”. Yhdessä vastauksessa huomio 

kohdistui nimenomaan toimihenkilöihin, mikä oli vasten ennakkokäsitystä. 

Esimerkiksi vuoden 2002 lukijatutkimuksessa viitteitä vastaavasta ei ollut. 

Vastauksista oli poimittavissa myös viitteitä ajan käyttöön liittyen. Joko 

ihmisillä on liikaa aikaa viettää sitä netissä taikka sitten heillä ei ole aikaa 

tuhlata sitä turhaan surffailuun. Kommentteja ajankäytöstä oli useita:  

 

 

”Mielestäni IntraNetiä hyödynnetään jo nyt todella hyvin. Sen käyttöön 
kuluu jo nyt melkoisesti aikaa, ja mikäli IntraNetin käyttöä vielä kovin 
paljon lisätään, niin on vaara, että oikeat työt jäävät tekemättä.” (H1) 
 
”Harvoin tarvitsemaansa tietoa löytää tai ainakin tiedon etsimiseen kuluu 
liikaa aikaa.” (H8) 
 
”[…]Viimeisimmät-haussa ei ilmeisestikään näy kaikki uudet dokumentit, 
joutuu kuluttamaan turhaa aikaa hakiessa tietoja monesta paikasta.” 
(H12) 
 
”...ärsyttää kun oletetaan että aina on aikaa lukea IntraNetia...” (H29) 
 
”Joidenkin lomakkeiden löytäminen on välillä vienyt turhan paljon aikaa.” 
(H5) 
 
”Ajankäyttö on suurin ongelma. Toisaaltaan joskus arveluttaa ihmisten 



71 (117) 

 

 

 

liika surffailu IntraNetissä, jos aikaa on, sinne on helppo uppoutua 
muutamaksi tunniksi.” (H23) 

 
 

Samaan asiaan viitattiin, kun kysyttiin tuntemuksia IntraNetin mahdollisesta 

englanninkielisyydestä. 

 

 
”[Englanninkielisyys] romuttuisi lähes kaikki hyvät ominaisuudet, enää 
ei löytyisi apua työasioihin ja moni käyttäjä lopettaisi koko intranetin 
käytön. Hyvänä puolena olisi tietysti se, että ne henkilöt, jotka nyt 
kuluttavat liikaa aikaa IntraNetissä voisivat keskittyä työhonsä...”.  (H21) 

 

7.1.5 Kehittämisen kohteita 
 
Vaikka pääsääntöisesti IntraNetiin oltiin tyytyväisiä, esitettiin myös 

monipuolisesti ajatuksia sen toimivuuden parantamiseksi. Kokonaisuudessaan 

kehittämisen kohteena olevia asioita voidaan niputtaa ajatukseen ”kuinka 

kehittää sisällön hallintaa”. 

 

Ehdoton ykkönen toivelistalla oli toive parantaa Haku-toimintoa. Ehdotettiin 

haun kehitystä ”mallia google”, koska informaatiota on toisinaan mahdotonta 

löytää, ellei tiedä, mistä sitä hakee. Osa tosin epäili itseironisesti omia taitojaan 

tyyliin ”liekö vika käyttäjässä”. Informaatiohakua helpottamaan ehdotettiin myös 

hierarkiapuuta, sisällön tarkempaa (ja loogisempaa) ryhmittelyä, rakenteen 

yksinkertaistamista sekä otsikoiden parempaa nimeämistä. Informaation 

löytymistä hankaloitti huono arkistointi: esitettiin, että ”Wanhat ilmoitukset ja 

sivut pois heti kun asia on mennyt ohi” (H28). 
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Muutamissa vastauksissa viitattiin tiedontuottajiin ja heidän rooliinsa. Jotkut 

kokivat hankaluuksia tiedontuottamisen osalta. Tiedontuottajia on kuulemma 

liian vähän ja heitä toivottiin lisää. Toisaalta kynnys kirjoittaa IntraNetiin on 

korkea, kun on IntraNetin alkuaikoina saanut ”palautetta” kirjoitus- ja 

muotovirheistä. Tiedontuottajille kaivattiin kertauskoulutusta, josta saada 

varmempaa otetta dokumenttien julkaisuun. Eräässä vastauksessa tosin 

tiedostettiin ajalliset resurssit:  

 

 

”Moni varmaan tarjoaa ratkaisuksi koulutusta, mutta kursseja ja 
koulutustilaisuuksia on muutenkin yllin kyllin. Ehkä parempi tapa olisi 
muuttaa se sellaiseksi, että Nettiin kertyvää uutta tietoa tarjottaisiin 
tehokkaammin ja helpommin käyttäjille. Siis paremmat hakutoiminnot, 
käyttäjäkohtaiset suodattimet, näytön keskialueen tehokkaampi käyttö 
haettujen tietojen esilletuontiin jne.” (H13) 

 

 

Tiedontuottajien ohella pohdittiin käyttäjien aktivointia, koska oli pelko, että 

tieto jäisi pelkästään IntraNetin varaan. Toisaalta osa perusteli aktivoinnin 

tärkeyttä sillä, että osa henkilöstöstä ei juuri käytä sitä, jolloin vaarana oli, ettei 

informaatio tavoita kaikkia. Eräässä vastauksessa mietittiin käyttökoulutusta 

”kuinka käyttää nettiä”, koska se voisi helpottaa informaation hakua, mutta 

kiinnostusta mennä IntraNetiin voisi lisätä, ”jos olisi haastattelu netissä jostakin 

henkilöstä esim. viikoittain”. Ylipäätään tiedon tuottamiseen kaivattiin selkeitä 

perusperiaatteita: ”Suuntana tulee olla uutisointi ja viestintä – ei siis pöytäkirjojen 

arkisto.” (H25). 

 

Kehittämisideana ehdotettiin, että dokumentit voisivat saman tien aueta omaan 

ikkunaansa, eikä keskelle oletusikkunaan. ”Kun tilaa siinä on vähän, teksti jää 
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hieman piiloon, niin sitten uusi haku ”Avaa uuteen ikkunaan”. Turhaa, kun voisi 

saman tien antaa enemmän tilaa” (H12). Samainen vastaaja kaipasi myös 

muutosvahtiominaisuutta: ”jos on joitain dokumentteja joiden sisältö erityisesti 

kiinnostaa ja niitä muokataan, niin olisi hyvä, jos siitä tulisi heti tieto. Aiemmassa 

järjestelmässä oli tämä ominaisuus.” Seikkaan kiinnitettiin huomiota muissakin 

vastauksissa, ja perusteluiksi kerrottiin muun muassa, että se on tärkeää työn 

kannalta: ”tiedon muuttaminen voi vaikuttaa siihen, miten omaa työtä pitäisi tehdä. 

Jonkun kerran olisi voinut välttyä tekemästä virheitä” (H21). 

 

Yksittäisenä toiveena esitettiin etusivulle esitettäväksi säätiedot sekä 

kamerakuvaa ulkoa, koska ”useimmat ovat paperitehtaan sisuksissa siten, ettei oikein 

tiedä mitä ulkona on. Voisi varautua ruokatunnille / pois lähtiessä vaatetuksen osalta 

helpommin” (H21). Samoin kaivattiin muutosvahtiominaisuutta, joka ilmoittaisi, 

jos jotain oman työn kannalta olennaista dokumenttia muutetaan. 

 

7.1.6 Muita huomioita 
 
Muut kommentit koskivat lähinnä ulkonäköä ja kieltä. IntraNetin ulkonäköön ja 

visuaalisuuteen oltiin suurimmaksi osaksi tyytyväisiä. Kommentit voidaan 

kiteyttää seuraaviin lausumiin: 

 

 

”[…] pääsääntöisesti hyvä ja asiallinen, mutta tylsähkö ja väritön”.  
 
”Ihan hyvä, kuvia lisää”.  
 
”Enemmän väriä”.  
 
”Näyttää selkeältä, riittää minulle”.  
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”Muuten looginen ja hyvä, mutta ehkä liian rönsyinen. Mä tykkään 
askeettisuudesta. Mersu näyttää ihan perusautolta ja karvalakkiversiolta, 
mutta siinä on kuitenkin (tarpeen vaatiessa) kaikki herkut. Siksi se on 
kaunis. Samoin voisi olla Nettikin”.  

 

 

Etusivun pikkukuviin toivottiin myös useassa vastauksessa vaihtelua. 

 

Kielikysymykseen palattaessa linja oli yhtenäinen. Kun kysyttiin, miltä tuntuisi, 

jos IntraNet olisi englannin kielellä, olisi se ollut kahdelle sopinut, mutta muut 

vastustavat tai halusivat vähintään, että rinnalla olisi suomalainen vaihtoehto. 

Asiaa perusteltiin niin käyttäjien kuin tiedon tuottajienkin puolelta:  

 

 

”Mielestäni tässä ei olisi mitään järkeä. Yhtiön [kaikista] työntekijöistä 
englantia puhuu äidinkielenään vain murto-osa. Mikseivät sivut saman 
tien olisi vaikka saksaksi tai kiinaksi? Henkilöstöllä on oikeus saada tietoa 
omalla äidinkielellään. 
 
Jos tehdasnetit olisivat englanninkielisiä, niin tämä suurentaisi kynnystä 
laittaa tietoa nettiin. Dokumenttien kirjoitukseen ja lukemiseen kuluisi 
enemmän aikaa ja väärinymmärrysten määrä kasvaisi.” (H1) 
 
”Minulle siitä ei olisi haittaa, koska hallitsen kieliä. Mutta vähemmän 
kielitaitoisten mielenkiinto IntraNetiä kohtaan voisi hiipua.” (H13) 
 
”Ei kuulosta hyvältä. Varmaan söisi aika paljon kuulijakuntaa meidän 
”tärkeimmältä” viestintävälineeltä” (H14) 
 
”Kaippa se tulevaisuutta olisi, mutta onko meistä siihen tiedontuottajina 
ja tarkan tiedon tarvitsijana... Utopiaa, käyttö lopahtaisi todella paljon.”  
(H30) 
 
”Vaikealta - ei käyttökelpoiselta. Kukaan meidän tehtaassa ei osaa 
englantia niin hyvin, että lukisi sujuvasti ja ymmärrettävästi kaikkien 
alojen asiat. Saati sitten omasta laadinnasta.” (H25) 
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Vastauksissa tuotiin esille myös lainsäädännölliset tekijät: 

  

 

”[…] Kun vielä ruokalistat muutetaan englanniksi niin ollaan lähes 
samassa tilanteessa. Ehkä ei nyt ihan nälkään kuole mutta 
välinpitämättömyys ikä- ihmisistä  olisi todella iso. Eihän (konsernin) 
keskushallinnon sivutkaan ilmeisesti ole tarkoitettu kaikille. EU 
määräyksistäkin löytyy tekstejä, että dokumentaatio täytyy olla kotimaan 
kielellä (mm. Laitteiden käyttö- ja huolto-ohjeet).” (H12) 

 

 

Englanninkielisessä versiossa osattiin ironisesti nähdä myös hyvänä puolena se, 

että IntraNetin käytön lopahtaessa ”[…] henkilöt, jotka nyt kuluttavat liikaa aikaa 

IntraNetissä, voisivat keskittyä työhonsä”. 

 

7.2 Aineisto hunajakennomallin mukaan järjestettynä 

 
Hunajakennomalli esittelee sisällön arvoa ja käyttäjäkokemusta kahden 

kokonaisuuden, hyödyn ja affordanssin, avulla.  

 

7.2.1 Hyöty 
 

Hyöty syntyi sisällön hyödyllisyyden, houkuttelevuuden ja luotettavuuden 

myötä. Mainitut kolme ulottuvuutta määrittelevät, vastaako sisältö käyttäjien 

toiveita ja tarpeita. 

 

Hyödyllisyys 

Hyödyllisyydessä huomio kohdentuu siihen, vastaako sisältö käyttäjien 

tarpeita. Saatujen vastausten perusteella IntraNetissä olevaa informaatiota 
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pidettiin pääsääntöisesti monipuolisena, hyödyllisenä, ajantasaisena ja oman 

työn kannalta tarpeellisena.  

 

 

”Sieltä löytyy kaikki mahdollinen tieto, mitä voi kuvitella tarvitsevansa.” 
(H8) 
 
”Tarvittavan tiedon löytää miltä päätteeltä tahansa esim osoitekirjan.” 
(H22)     
 
”Paljon hyödyllistä ja tarpeellista tietoa, tieto aina ja nopeasti saatavilla 
yhdestä paikasta.” (H21) 
 
”IntraNet on erinomainen tiedon välityskanava ja työkalu, josta löytää 
tietoa laidasta laitaan.” (H27) 
 
”Siellä löytyy tuoreimmat UPM-Rauman uutiset sekä tietysti paljon 
työhän liittyvää tietoa.” (H32) 
 
”Paljon tietoa kaikesta mahdollisesta. Yleensä päivitetään nopeasti.” (H24) 
 
”Sieltä löytää kaiken oleellisen mitä esim. tehtaalla on tapahtunut. 
”Pitkän” vapaan jälkeenkin on helppo selata Viimeisimmät kohdasta 
oleellisimmat tapahtumat.” (H5)   

 

 

Mihin H5:n kommentti jo viittasi, ajantasaisuus korostui myös muissakin 

vastauksissa. Hyödyllisyyden kannalta se korostui kenties olennaisimpana 

elementtinä, sillä mikä on onnistuneesti hoidettu IntraNetissä, vastauksissa 

kiiteltiin muun muassa Viimeisimmät-linkkiä.  

 

 

”[...] Kohta viimeisimmät on hyvä, näkee heti uusimmat uutiset / 
ilmoitukset jne.” (H17) 
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”Kohta ”viimeisimmät”=ajankohtaista tietoa!” (H18)  
 
”Itse aina katson töihin tulessa viimeisimmät osion. Tällöin löyttää 
helposti uusimmat asiat, joita on tullut nettiin esim kuuden vapaiden 
aikana.” (H22) 

 

”tuo viimeisimmät linkki on todella kätevä. tarvitsee vain aamuisin ja 
päivän aikana katsoa yhtä lokeroa ja ne luetut tulevat ”harmaiksi” niin 
todella hyvä ominaisuus.” (H30) 

 

 

Käyttäjät kokivat, että IntraNet on hyödyllinen myös siksi, että se esittää 

informaatiota, jota ei muutoin törmäisi. 

 

 

”Satunnaisessa tiedonhaussa yritän pysyä IntraNetin tapahtumien ja 
informaatiovirran mukana käyttämällä viimeisimmät-hakukriteeriä. Sitä 
kautta löydän monia itseäni kiinnostavia uutisia ja tiedotteita, joita en 
muuten huomaisi tai edes keksisi etsiä. Edellyttää IntraNetin aktiivista 
käyttöä.” (H13) 

 

”[IntraNetissä on...] Paljon hyvää. Tulee paljon selailtua ja montakin 
kertaa päivässä. Löytyy ohjeita, lomakkeita, tiedotteita, uutisia jne. 
Kiinnostavat muistiot voi lukea. Saa monenlaista tietoa jota ei ehkä 
muuten saisikaan.” (H17) 

 

 

Sisältö vastasi käyttäjien tarpeita myös sosiaalisella ja henkilökohtaisella tasolla. 

Tähän viittaa ensinnäkin edellä esitetyt vastaukset, joissa viitattiin vuorotyöhön 

ja pitkiin vapaisiin. IntraNet auttoi heitä pääsemään samalle viivalle muun 

henkilöstön kanssa, mutta sitäkin suoremmin asian ilmaisi H6 vastaamalla, että 

se on yhteyshenkilö työntekijöiden välillä. Toisaalta henkilökohtaisia tarpeita 
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vastaa se, että IntraNetissä on henkilögalleria, osto- ja myyntipaikka sekä se, että 

siellä esitellään vapaa-ajan harrastusmahdollisuuksia.  

 

 

”Esim. kauppapaikka on hyvä ja helppokäyttöinen [...].” (H21) 
 
”Henkilögalleria. Löytyy kuvat melkein kaikista.” (H24) 
 
”[IntraNet...] on monipuolinen ja nopea. Monipuolinen tarkoittaa, että 
siellä on tehtaan virallinen tiedotus, mutta myös kaikenlainen työhön 
liittyvä harrastetoiminta ja kauppapaikka yms. Nopea tarkoittaa, että 
esitysmateriaalin valmistamisen jölkeen se on jo kaikkien ulottuvilla.” 
(H25) 
”[IntraNetissä on hyvää...] Kauppapaikka. Löysin sen jonkun opastuksella, 
ja siinä tulee käytyä säännöllisen epäsäännöllisesti.”  (H26) 

 
”No vaikka se henkilögalleria. [...]Tottakai puhelinluettelo ja 
henkilögalleria kuvineen on hyvä.” (H28) 

 

 

Hyödyllisyyden näkökulmasta kritiikkiä sai informaation paljous ja saman 

ilmiön toinen puoli eli se, että kaikki IntraNetissä oleva informaatio ei ole 

kiinnostavaa:  

 

 

”Mielestäni kaikkia asioita ei tarvitsisi julkaista intranetissä. esin kuitu ja 
energiaosaston luvatut poissaolot tuskin kiinnostaa kaikkia.” (H22)  
 
”[...] tietotulvassa paljon turhaakin asiaa, joka ei itseä kiinnosta.” (H15) 
 

 

 

Erityiseksi ongelmaksi tiedon paljous muodostui siksi, että se hankaloitti tiedon 

etsimistä. Ajatus kiteytyy H19 kommenttiin ”Tietoa on niin paljon, että sen 
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löytäminen on välillä vaikeaa. ”Hakukone” ei aina oikein toimi.”. Hyödyllisyyden 

kannalta kielteinen asia oli myös moneen otteeseen mainittu arkistoinnin 

vaikeus. Kun informaatiota ei aina tahtonut löytyä eikä haku-toiminto toiminut, 

olisi vanhentuneiden dokumenttien arkisto helpottanut informaation 

löytämistä. Siten sisällön arvo myös kärsi – tai ehkä oikeammin ilmaistuna se ei 

ollut niin maksimaalinen kuin mitä se voisi olla, jos sekä haku toimisi että olisi 

olemassa arkisto, jota käyttäjät osaisivat ja voisivat hyödyntää työssään. Vaikka 

haku-toiminto kuuluu osittain affordanssin alaisuuteen, on se myös nähtävä 

osana hyödyllisyyttä, sillä jos ei saa käsiinsä tarvittavaa, käyttäjän tarpeita 

vastaavaa informaatiota, ei siitä voi olla hyötyä. 

 

Hyödyllisyyttä tuli katsoa myös välineen kannalta ja tällöin sisältö sai kiitosta 

aikariippumattomuutensa vuoksi, kuten H7 esittää: ”Kuukausi- ja 

tilannekatsaukset ovat hyviä. Myös hiljaiset saavat tietoa ja jokainen voi etsiä omaan 

tahtiinsa sitä.” Samalla kuitenkin kritisoitiin myös sitä, että toisinaan 

ajankohtainen tieto menee ohi. 

 

 

”Nykypäivän kiireinen ihminen ei päivittäin ehdi käydä kurkkimassa on 
tullut jotain itseä koskevaa/kiinnostavaa postia.  Eli pitäis saada 
tiettyjä/haluttuja paikkkoja ”hälytykselle” eli Notes antais viestin jos 
alueella on jotain päivitetty.” (H23) 

 

”Kun IntraNettiin tulee jokin uusi uutinen, ei siitä saa tietoa tai sitä 
huomaa muuten kuin viimeisimmät-hakukriteerillä ja onnekkaalla 
ajoituksella. Ilmoitus uusista uutisista ja infoista tavoittaisi minut paljon 
helpommin siten, että siitä tulisi samalla myös sähköposti. Tosin sekin on 
teoreettinen ratkaisu, koska silloin sähköpostini määrä varmaankin 
kasvaisi entisestään. Kehittyneempi hakulaite tai uudet uutiset pidempään 
säilyttävä koontilista voisi helpottaa asiaa.” (H13) 
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Houkuttelevuus 

Houkuttelevuus-akselilla tuli pohtia, vetoaako näkymä tunteisiin ja välittyykö 

sisällön kautta imagon, identiteetin ja muiden emotionaalisten elementtien 

muoto ja konstruktio – brandin esiintuominen tuli olla johdonmukaista 

(Morville 2004). Mielipiteet jakautuivat tässä suhteessa kahteen kastiin. 

Monelle IntraNet näytti visuaalisesti ”ihan ok:lta” ja ”ihan hyvältä”. Taikka 

sitten siihen ei kiinnitetä huomiota. Pyyntönä jopa oli, ettei IntraNetin 

ulkonäköä muutettaisi niin usein. Vaikka perusnäkymän kasvokuviin kaivattiin 

vaihtelua kärkkäin kommentein, yleisesti kuvien sisällyttämistä uutisiin 

pidettiin hyvänä käytäntönä: ”Hyvin esillä olevat valokuvat pistävät usein silmään ja 

herättävät kiinnostuksen tutustua myös siihen liittyvään tekstiin. Siksi näyttöruutu ja 

sen koko olisi hyvä hyödyntää nykyistä tehokkaammin” (H13). Yleisilmeeseen 

toivottiin kuitenkin monessa vastauksessa lisää eloa ja väriä. ”Onhan se ihan 

hyvännäköinen […] Eihän siitä mitään kiksejä saa, niin että ehkä vois keksiä 

mukavempaakin, koska se on nykyisellään aika näkymätön. Olen kyllä ehkä vähän 

sokeutunutkin sille” (H2). 

 

Houkuttelevuutta tuli tarkastella myös sisällön säännöllisellä johdonmukaisella 

rakenteella, ja tästä perspektiivistä katsottuna IntraNet nähtiin samalla tapaa 

kahtia jakautuneena joko loogisena taikka epäloogisena. Toiset pitivät jakoa 

vasemman ja oikean puoleisien kehyksien välillä selkeänä, kun taas toisia 

ärsytti, että niissä oli päällekkäisyyksiä. Esimerkiksi H2:n mielestä hyvää oli 

”Selkeä rakenne, kaiken löytää helposti ja se on helppo käyttöinen”  ja H25:n mukaan 

”Rakenne on hyvä. Se noudattelee aika pitkälti meidän organisaatiorakennetta ja siten 

on suht helppo löytää itseä kiinnostavat asiat.”, kun taas H1:n mukaan  

 
”Yksi syy tietojen vaikeaan löytämiseen on IntraNetin rakenne. 
Esimerkiksi työturvallisuus- ja käyttöturvallisuustietoja löytyy sekä 
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vasemmalta puolelta henkilöstöhallinnon ja K&E-osaston valikoista että 
oikealta puolelta omista valikoistaan. Tämä aiheuttaa turhaa selailua.[...] 
Valikkojen rakennetta voitaisiin yksinkertaistaa. Valikot vievät nyt suuren 
osan näytön pinta-alasta ja tiedot saattavat olla sellaisen valikon alla, josta 
sitä ei heti kuvittelisi löytävänsä.” 
 

 

Luotettavuus 

Luotettavuutta arvioitaessa tuli kiinnittää huomiota muun muassa sisältöön 

sekä informaation sijoittamisen logiikkaan, teknologisten puitteiden 

toimivuuteen ja ajankohtaisuuteen. Yhdeltä kantilta katsottuna kerätyssä 

aineistossa luotettavuus korostui ehkä liikaa, mutta ei oikeastaan sillä tavalla 

kuin mitä Morville ja Melzer luotettavuudella hakevat. Esimiehet luottavat 

siihen, että IntraNet välittää informaatiota. Eli liika luottamus kohdistui 

välineeseen, ei sisältöön. Sisällön luotettavuus itse asiassa oli heikkoa, pääosin 

toimihenkilöiden mielestä. Asiaan viittaavat muun muassa seuraavat 

mielipiteet. 

 

 

”[...] siellä oleva tieto on aina kiinni aktiivisista ihmisistä ja siten joidenkin 
osastojen tiedot ovat aina vähän jäljessä tai tyhjiä.” (H2) 
 
”Wanhat ilmoitukset ja sivut pois heti kun asia on mennyt ohi” (H28) 
 
”[IntraNet on] tiedon hautausmaa” (H3) 
 
”Yksi syy tietojen vaikeaan löytämiseen on IntraNetin rakenne. 
Esimerkiksi työturvallisuus- ja käyttöturvallisuustietoja löytyy sekä 
vasemmalta puolelta henkilöstöhallinnon ja K&E-osaston valikoista että 
oikealta puolelta omista valikoistaan.” (H1) 
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Jälkimmäinen kommentti on tulkittavissa heikkona luotettavuutena siksi, että, 

kun samoja tietoja on kahdessa paikassa päällekkäin, tullaan jossain vaiheessa 

väistämättä sen tosiasian eteen, ettei käyttäjä voi tietää, jos toista onkin 

päivitetty. Kaikki eivät välttämättä edes tiedä, että samoja asioita on esitetty 

kahdessa eri paikassa, eikä siten sisällön luotettavuutta edes osata 

kyseenalaistaa. 

 

Luotettavuutta söivät myös ajoittaiset ongelmat yhteyksissä eli teknologisissa 

puitteissa: 

 

 

”Koneeni yhteiskäytössä toisen henkilön kanssa, ja pitää muistaa erikseen 
kirjautua,  mikäli haluaa nähdä kaikki julkaistut tekstit.” (H4) 

 

”Oikeastaan minulla ei ole ollut [ongelmia] vaan IntraNetillä, kun se 
joskus takkuilee.” (H14) 
 
”Ei tu ny mieleen mitään negatiivista, paitsi välillä aika hidas mikä ehkäpä 
johtuu kumminkin käyttäjän koneesta.” (H20) 

 

 

Toisaalta kaikki ne maininnat siitä, että IntraNet on hyvä tietopankki (H29) ja 

että siellä on paljon hyödyllistä ja tarpeellista tietoa, joka on aina ja nopeasti 

saatavilla yhdestä paikasta (H21) viittaavat siihen, että sisältöön myös luotetaan. 

Vastaavia kommentteja oli määrällisesti enemmän kuin luotettavuutta 

kyseenalaistavia, kielteisiä vastauksia. 

 

Luotettavuutta kyseenalaistettiin lähteen näkökulmasta tavalla, jossa näkyi 

henkilöstön jaottelu työntekijöihin ja toimihenkilöihin. Varsinkin 
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tiedontuottajina olevien toimihenkilöiden – jotka edustavat työnantajaa – piti 

tarkkaan pohtia tapaa, jolla asioita esittää, etteivät työntekijät tulkitsisi viestejä 

kielteisesti. 

 

”Joskus on niin hankala miettiä, miten päin jokin pitäis esittää, kun sitten 
tulee kuitenkin sanomista, että toi on taas jotain työnantajan kohkotuksia. 
Kun kyl sen huomaa heti, et kuka jutun on tehny ja mistä lähtökohdistä”.  
(H9) 

 

7.2.2 Affordanssi 
 

Affordanssi merkitsi sitä, että löytääkö käyttäjä sitä mitä hakee ja voiko hän 

hyödyntää sisältöä (Melzer 2005). Se kertoo kohteen havaituista 

ominaisuuksista, jotka määrittelevät, miten sitä voidaan käyttää (Gibson) ja 

miten toimia kohteen kanssa (Wikipedia). Affordanssi muodostui 

esteettömyydestä, löydettävyydestä ja käyttökelpoisuudesta. Se nähdään 

ominaisuuksina, jotka määrittelevät, miten kohdetta voidaan käyttää.  

 

Esteettömyys 

Esteettömyydellä tarkoitetaan teknisiä ominaisuuksia, siis sitä, onko käytöllä 

esteitä, miten helposti sisältö on haettavissa ja käytettävissä. Pääsääntöisesti 

vastaajilla ei ole ollut vaikeuksia käyttää IntraNetiä, mutta usealla oli 

satunnaisia teknisiä ongelmia, jotka jakautuivat joko itse IntraNetiin 

pääsemiseen/pääsemättömyyteen tai sisällön käyttövaikeuksiin: 

 

 

”[Teknisiä ongelmia on] viime aikoina ollut enemmän, IntraNet ei ole siis 
ollut käytettävissä”. (H2) 
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”Oikeastaan minulla ei ole ollut vaan IntraNetillä, kun se joskus 
takkuilee”. (H14) 
 
”[...] aika usein yhteys serveriin pätkii tai Intranet ei vaan toimi”. (H15) 
 
”Jotkut asiakirjat joutuu tallentamaan ennenkuin niitä voi tulostaa esim 
jotkut kaaviot.” (H7) 
 
”Tiedontuojan kannalta: joskus ongelmia erilaisten valmiiden 
dokumenttien siirtämisessä IntraNetiin, fonttia ei ole saanut vaihdetuksi 
tai taulokot eivät ole mahtuneet näkymään tms.” (H29) 
 
”Dokumentti aukeaa ensin oletusikkunaan. Kun teksti jää hieman piiloon 
niin sitten uusi haku ”Avaa uuteen ikkunaan”. Raameissa on useinmiten 
varaa antaa teksille heti enemmän tilaa.” (H12) 

 

 

Jälkimmäinen vastaus viittasi samaan asiaan, joka tuli esiin seuraavassa 

vastauksessa: 

 

 
”Hidasta kantapäänkautta tapahtuvaa opettelua. Tärkeät asiat on oppinut 
etsimään hieman sekavasta sovelluksesta, mutta jos se olisi 
helppokäyttöisempi tai hallitsisi kaikki mahdolliset niksit ja temput niin 
silloin siitä olisi varmaan nykyistä enemmän hyötyä.” (H13) 

 
 

 

Eli tiedontuottajat eivät osaa omalta osaltaan tehdä IntraNetin sisällöstä 

esteettömämpää (tai helppokäyttöisempää), vaikka se teknisesti olisi helposti 

toteutettavissa. Samaisesta vastauksesta on ymmärrettävissä, että (kun 

esteettömyytenä nähdään sisällön helppoa luettavuutta, ymmärrettävyyttä ja 

navigointia) rajoitteet sisällön esteettömyydelle vähenevät ajan myötä. Juuri 

vastauksissa, joissa rakenteen selkeyttä kiiteltiin, vastaaja oli ollut kauemmin 
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töissä kuin ne henkilöt, jotka olivat olleet vuoden tai enemmän. 

 

Käyttöä rajoittivat myös yhteiskäyttökoneet tai muut informaation hakemista 

rajoittavat tekijät. 

 

 

”Koneeni yhteiskäytössä toisen henkilön kanssa, ja pitää muistaa erikseen 
kirjautua,  mikäli haluaa nähdä kaikki julkaistut tekstit”. (H4) 

 

”Internettiin pääsy vain tunnuksilla. Jos tietoturvan takia, niin sitten 
ymmärrän, muuten en.” H10 

 

 

Kommentit heikosta käytettävyydestä eivät olleet koko totuus, sillä monessa 

vastauksessa IntraNetin helppokäyttöisyyttä korostettiin. Asiaa edisti 

esimerkiksi se, että ”riittää, kun muistaa tunnukset” (H18). Samoin esiintyi 

kommentteja siitä, ettei oltu kohdattu toiminnallisia ongelmia. Osa vastaajista 

jopa kiitteli, että IntraNetiä pystyttiin seuraamaan silloinkin, kun oltiin poissa 

tehtaalta.  

 

Löydettävyys 

Löydettävyydeksi oli hunajakennomallissa määritelty olevan se, miten helposti 

pääsee käsiksi tarvitsemaansa informaatioon. Onnistunut sisältörakenne oli 

Morvillen (2004) mukaan looginen ja itsestään selvä eikä vie käyttäjänsä 

energiaa. Näistä lähtökohdista katsottuna vastaajien tuomio oli lähes ehdoton: 

informaatiota ei tahtonut löytää, jos ei tarkalleen tiennyt, mistä etsiä sitä. Kun 

kysyttiin, mitä huonoa IntraNetissä on, 19 vastauksessa viitattiin tiedonhaun 

vaikeuteen, informaation epäloogiseen sijoittamiseen ja huonoon haku-
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toimintoon. 

 

”Saisi olla selkeämmin asioita esillä niitä joutuu kaivamalla kaivamaan 
että löytää!!” (H6) 

 

”Harvoin tarvitsemaansa tietoa ei aina tahdo löytää tai ainakin tiedon 
etsimiseen kuluu liikaa aikaa.” (H8) 
 
”Joskus jonkun ”asian” haku voi olla vaikeaa. Ei tiedä mistä sitä hakisi, 
kuuluuko se hallinnon alle, henkilöstön alle tai mihin. Joskus haku toimii 
joskus ei löydy.” (H17) 

 
”Tietoa on vaikea löytää. Toi hakukone on aivan surkea. Hakee mitä vaan 
mistä vaan, vaikka valitsee pelkästään oman tehtaan intran, tai sitten mä 
en osaa käyttää sitä.” (H24) 

 
”Tiedon löytäminen vaikeaa. Ihmiset tallettavat erilaisesti ja eripaikkoihin 
lomakkeita, ohjeita, yms... hakua pitää kehittää, jos saisi kuten netin 
puolella ”googlaus”?” (H30) 
 
”Tietoa paljon, mutta jos jotakin luulee löytävänsä, niin tarvitsee melkein 
tietää mistä hakea. IntraNet saisi olla helppokäyttöisempi. ” (H32) 

 

 

H32 vastauksen mukaisesti löydettävyyttä voitiin katsoa myös kuten Hickman 

(2004) eli informaation määrän ja laadun mukaan. Kyse oli siten siitä, onko 

esitetty informaatio olennaista ja miten henkilö saattoi valita tapansa hakea 

informaatiota. Jo aiemmin, hyödyllisyys-perspektiivistä katsottuna monissa 

vastauksissa kritisoitiin IntraNetiin sijoitetusta liiasta ja epäolennaisesta 

informaatiosta, kun taas monissa vastauksissa informaation paljous ja 

monipuolisuus nähtiin hyvänä. Hyvänä puolena löydettävyyden kannalta moni 

näki myös sen jo aiemmin mainitun Viimeisimmät-toiminnon, jonka alta monet 

löysivät kaipaamansa ajankohtaisen informaation tehtaan tapahtumista. 
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Käytettävyys 

Käytettävyys on käytön helppoutta ja merkitsee paitsi sitä, miten työkalu 

käytetään tavoitteen saavuttamiseksi, myös tapaa ja selkeyttä, jolla 

käyttöliittymä on suunniteltu. Toisaalta käytettävyys nähtiin myös 

synonyyminä käyttäjäystävällisyydelle ja kuvaa Nomensan (vuosi) mukaan 

muun muassa subjektiivista tyytyväisyyttä sekä kohteen sopivuutta 

tarkoitukseen. Ongelmat löydettävyydessä heijastuvat käytettävyyteen. Tällöin 

vastaus kysymykseen onko sisältöä helppo käyttää on yksiselitteisesti ja 

suurimmaksi osaksi ei.  

 

Muutamien mielestä (kuten H2:n, H10:n) rakenne on selkeä, IntraNet on 

helppokäyttöinen ja kaiken löytää helposti ja H30 kirjoitti IntraNetin olevan 

”laaja, nopea, helppokäyttöinen ja kaikilla nähtävissä oleva järjestelmä.” 

Enemmistön puolesta eli niiden 19 käyttäjän, jotka viittasivat informaation 

hankalaan löytämiseen ja huonoon haku-toimintoon, kuitenkin myös seuraava 

vastaus tukee näkemystä siitä, ettei Intranet ole käyttäjäystävällinen: 

 

 

”[IntraNetissä on...] samoja asioita kuin Notesin tietokannassa , esim 
kalenterit ym. toteutettu IntraNetissä kuitenkin aivan eri tavalla, 
käytettävyys heikkenee, kun tätyy hallita useita ohjelmia.” (H15) 

 

 

IntraNet voisi myös tukea ja helpottaa joidenkin työtä nykyistä paremmin. 

 

 

”Ainakin itse kaipaisin suoria linkkejä konsernin kantoihin joita työssä 
joudun käyttämään melkeen useammin kun IntraNettiä (Sourcing tool ja 
muutamia muitakin ohjeita Accounting Manual ym)” (H23). 
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Pääsääntöisesti linkitykset tosin saivat kiitosta. Kun kysyttiin, mitä hyvää 

IntraNetissä on, vastauksissa esitettiin seuraavia näkökulmia:  

 
 

”Linkitykset dokuista toiseen. Nopeuttaa tietojen hakua.” (H12) 
 
”Valikko, josta löytyy KonserniNet, Osoitekirja, Työkalut ja Sähköposti on 
hyvin esillä pääkuvassa. Siitä pääsee nopeasti katsomaan muiden tehtaiden 
intranettejä, Rondoon, MOT-sanakirjaan jne. Valikko on niin hyvä 
seuraavista syistä johtuen: Vaikka olisi kaivanut IntraNetistä esille mitä 
tahansa tietoa, niin tämä valikko on aina esillä sopivasti silmien 
korkeudella ja miellyttävän värisenä vihreänä suorakaiteena. Valikkoon voi 
siten siirtyä salamannopeasti ja milloin tahansa, eikä sitä tosiaankaan 
tarvitse lähteä etsimään jonkin toisen valikon alavalikoista tms. 
muistinvaraisen polun takaa.” (H13) 
 
”tuo viimeisimmät linkki on todella kätevä. tarvitsee vain aamuisin ja 
päivän aikana katsoa yhtä lokeroa ja ne luetut tulevat ”harmaiksi” niin 
todella hyvä ominaisuus.” (H30) 
 

”Linkkien avulla IntraNetistä saa hyödyllistä tietoa, esim. KnowPap on 
loistava sovellus, mutta nämähän eivät ole IntraNetin osia vaan omia 
ohjelmiaan.” (H1) 

 

 

Käytettävyyden kannalta huonoa oli monelle rakenteellinen ratkaisu, jonka 

vuoksi tilaa pääinformaation esittämiselle oli liian vähän. Esimerkiksi H15 

kirjoitti, että reunapalkit ovat liian leveitä, jolloin keskellä oleva tieto-osa jää 

liian kapeaksi. Toisaalta IntraNet ei myöskään ole helposti opittavissa, koska 

sen loogisuus ei ole kaikille helposti hahmotettavissa. 

 

 

”Hidasta kantapäänkautta tapahtuvaa opettelua. Tärkeät asia on oppinut 
etsimään hieman sekavasta sovelluksesta, mutta jos se olisi 
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helppokäyttöisempi tai hallitsisi kaikki mahdolliset niksit ja temput niin 
silloin siitä olisi varmaan nykyistä enemmän hyötyä.” (H13) 
 
”Tietoa paljon, mutta jos jotakin luulee löytävänsä, niin tarvitsee melkein 
tietää mistä hakea. IntraNet saisi olla helppokäyttöisempi.” (H32) 
 

 

7.3 Yhteenveto tuloksista 

 
Vastausten perusteella alkuoletukset olivat paikkansapitäviä: IntraNetissä on 

paljon hyviä ominaisuuksia ja monet niistä tukevat kirjallisuudessa eläviä 

ajatuksia intranetin tuomista eduista. Eli IntraNet on nopea, paikka- ja 

aikasitoutumaton ja ajantasainen väline, joka tarjoaa paljon olennaista ja 

monipuolista informaatiota koko henkilöstölle. IntraNet on tietopankki, jossa 

viimeisimmät uutiset löytyvät kätevästi yhden linkin takaa.  

 

Kokonaisuudessaan tyytymättömyys sisällön rakenteeseen korostui 

huomattavasti enemmän kuin neljän vuoden takaisessa lukijatutkimuksessa, 

jossa kolme neljäsosaa uskoi löytävänsä heille tarpeellisen tiedon järjestelmästä. 

Tuota tyytymättömyyttä kuvastivat kommentit siitä, miten hankala on löytää 

informaatiota sen tähden, että sama informaatio saattoi löytyä monesta kohtaa ja 

että jotkut sivut päivittyvät huonosti. Rakenteellinen ongelma on myös kehysten 

huono tilanjako näytöllä. 

 
IntraNetiä kuvasi kenties kaikkein parhaiten vastaus, jossa sanottiin, että ”ensin 

sitä inhoaa (tiedon haun vaikeus), sitten siihen tottuu ja seuraavaksi kai tulee vaihe jossa 

sitä suorastaan vaatii (vaikka se pysyisi ennallaankin)”. (H13) 

 

Abduktiivisen aineistokäsittelyn yhteenvetona voidaan todeta, että hyödyllisyys 

korostui huomattavasti muita ulottuvuuksia enemmän. Pääosin Intranet vastasi 
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tarpeita hyvin, mutta siinä oli myös korjattavissa olevia puutteita, kuten haku-

toiminnon kehittäminen. Houkuttelevuus – siis visuaalinen vetovoima – oli 

heikohkoa, sillä kommentit olivat akselilla ok-tylsä. Erinomaisia arvosanoja ei 

annettu. Tästä syystä myös luotettavuutta on kirjallisuudessa esitettyjen 

ajatusten mukaan mahdollista vahvistaa ja kannattaakin vahvistaa, sillä 

aineiston perusteella luottamus IntraNetin sisältöön ei ole niin hyvä kuin se voi 

olla. Edellä mainitut ulottuvuudet vastasivat hunajakennomallin hyöty-

näkökulmaa.  

 

Affordanssi-näkökulman mukaan aineistosta käsiteltiin ulottuvuudet 

esteettömyys, löydettävyys ja käytettävyys. Esteettömyys oli IntraNetissä 

suurelle osalle vastaajista kohdallaan. Ongelmat olivat ajoittainen totaalisen 

yhteyden puuttuminen, mutta myös kirjautumiset, jotka hankaloittivat 

informaatioon käsiksi pääsemistä. Lisäksi koettiin hankaloittavana tekijänä se, 

ettei dokumenttien julkaisussa aina informaatiota tuoda esiin 

käyttäjäystävällisessä muodossa, vaan esimerkiksi liitetiedostona. 

Löydettävyydessä on osittain samasta syystä kehittämistä, mutta sitäkin 

selkeämmin löydettävyyttä on parannettavissa kiinnittämällä huomiota 

tiedonhaun helpottamiseen ja informaation loogisempaan sijoitteluun. 

Käytettävyydessä oli kaikkein eniten kehitettävää, koska löydettävyys ongelmat 

heijastuvat käytettävyydessä. Onnistunut ratkaisu käytettävyyden kannalta on 

linkitykset, jotka helpottavat työntekoa. 
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8      TARKASTELU 
 

”Päätelmien teolle on tyypillistä, että havaintoja ei oteta sellaisinaan, vaan 

havaintoja punnitaan kriittisesti, niitä analysoidaan, niiden pohjalta luodaan 

kokoavia näkemyksiä asioihin eli kehitellään synteesejä pääasioista.” (Hirsjärvi, 

Remes ja Sajavaara 2004, 172.) Kuten kvalitatiiviseen tutkimukseen tyypillisesti 

kuuluu, käytetään tässäkin työssä induktiivistä analyysiä, eli tutkija pyrkii 

paljastamaan odottamattomia seikkoja – sitä, mikä on tärkeää, ei määrää tutkija. 

Tutkijan on myös osattava tulkita vastauksia kulttuuristen merkitysten valossa. 

(Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara 2004, 196.) 

 

Seuraavissa kappaleissa tuloksia on tarkasteltu kahden analyysimallin 

mukaisesti. Kappaleessa 8.1 induktiivisesti käsitelty aineisto on lajiteltu 

kehittämistoimenpiteiden mukaan, koska tutkimuksen lähtökohdat olivat siinä, 

miten IntraNetiä pitäisi kehittää, jotta se palvelisi henkilöstön tarpeita parhaiten. 

Kappaleessa 8.2 keskustellaan siitä, millaisessa tasapainossa hunajakennomallin 

kuusi ulottuvuutta tulisi olla, jotta sisällön arvo olisi optimaalinen. 
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8.1 IntraNetin kehittäminen induktiivisesti käsitellyn aineiston 
mukaan 

 

Kuten jo johdannossa esitettiin, tässä pro gradu -työn tarkoitus oli hakea 

vastauksia siihen, mitä IntraNet-viestinnässä toimii, miten sitä voisi kehittää 

toimivammaksi. Tästä lähtökohdasta aineistosta oli nostettavissa kaksi asiaa, 

joihin IntraNetin kehitystyössä on kiinnittää huomiota: tiedonhallinta ja 

IntraNet strategisena työkaluna. 

 

8.1.1 Tiedonhallinta 
 

Samat asiat saattoivat olla toiselle kielteisiä ja toisille myönteisiä. Eli kun yhdelle 

tietoa on liikaa ja olennainen tieto hukkuu IntraNetiin, niin toiset taas kokivat 

tiedon paljouden myönteisenä asiana. Huomautettavaa oli informaation 

laadussa sekä haku-toiminnossa, jonka toimimattomuus vie aikaa ja 

hankaloittaa työtä. Tältä kantilta katsottuna IntraNet ei ole niin toimiva työkalu, 

että sen voitaisiin sanoa tarjoavan tietotukea siinä mielessä, kuten Kasvi ja 

Vartiainen (2000) kirjoittavat. 

 

Tiedon luomisen ja hallinnan kannalta taasen pitää kiinnittää huomiota 

IntraNetin rakenteellisiin ratkaisuihin. Asiaan viitattiin jo aiemmin, eli 

tiedontuottajilla pitäisi olla selkeä linja siitä, millä logiikalla dokumentteja 

sijoitetaan ja miten dokumentteja nimetään: jos informaatio on hukassa, tietoa ei 

ole mahdollista syntyä. DeSanctis ja Monge (1999) ovatkin tämän tutkimuksen 

perusteella täysin oikeassa vaatiessaan loogisuutta nimeämiskäytäntöihin ja 

sijoitteluun, koska kuten vastauksista on tulkittavissa, pahimmillaan 

informaation huono hallinta ärsyttää, kun sen esiin kaivaminen kestää liian 
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kauan ja vaatii turhaa selailua. Tiedonhallinnan näkökulmastahan ei 

kirjallisuuden mukaan ollut samantekevää, miten organisaatioissa sijoitetaan ja 

hakevat dataa, informaatiota ja tietoa, joita tarvitaan yksilöllisessä ja 

kollektiivisessa työssä. Siten tiedonhallintaan tulisi tutkimustulosten perusteella 

kiinnittää aiempaa enemmän huomiota. Siitä on hyötyä, sillä Honeycutt (2001) 

esitti, hyvä tiedonhallinta edistää kilpailukykyä. Nykyistä IntraNetiä 

tarkastellessa ei olla parhaimmalla tasolla, kun kysytään, hallitaanko, 

optimoidaanko ja käytetäänkö hyväksi organisaatiossa läpikiertävää tietoa. 

 

Kehitystyössä Corcoran (2001) kehoitti esittämään listan kysymyksiä, joiden 

avulla huomio kiinnittyy käyttäjien tarpeisiin. Tärkeää hänen mukaansa oli 

keskittyä siihen, että sisällöstä on hyötyä käyttäjien työssä, että se on relevanttia 

ja osa työprosessia. Vaikka IntraNet nähdään tältä kantilta kahtia jakautuneena 

joko hyödyllisenä tai liian rönsyilevänä, Corcoranin esittämiin kysymyksiin 

voisi paneutua paremmin. Kaikki IntraNetissä esitetty informaatio ei ole 

hyödyllistä, mikä rasittaa osaa henkilöstöstä. Vaikka kaikkia ei voi miellyttää, 

tulisi näiden käyttäjien tarpeisiin kuitenkin jollain tapaa vastata ja kiinnittää 

huomiota, koska kuten The Business Communicatorin (2004) artikkelissa 

esitettiin, että intranetin tulee olla väline, jonka myötä ihmiset voivat 

työskennellä tehokkaammin. Pelkkänä informaation välittäjänä intranetista ei 

ole niin paljoa hyötyä. Artikkelissa kehoitettiin kiinnittämään huomiota siihen, 

kuka huolehtii sisällön hallinnasta ja miten, joten tutkimusaineiston mukaan 

näin pitäisi myös tehdä. Toisin sanoen myös IntraNetin kohdalla pitäisi osoittaa 

selkeät resurssit sen ”huoltoon” ja ylläpitoon. 
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8.1.2 IntraNet strategisena työkaluna 
 

Panostaminen tiedonhallintaan edesauttaa myös IntraNetin roolia tehtaan 

strategisessa toiminnassa. Työkalu on strateginen silloin, kun se palvelee 

organisaation tavoitteiden toteutumista. Intranet nähdään kirjallisuudessa 

johtamisen välineenä, ja sähköisen viestinnän tulevaisuus näyttää vahvistavan 

intranetin roolia entisestään. Tutkimusaineiston perusteella IntraNetin 

kehittämisessä on kaksi huomionarvoista painopistealuetta, joita vahvistaa ja 

kehittää: IntraNet esimiestoiminnassa ja IntraNet yhteyshenkilönä. 

 

Esimiestoiminta strategisena tekijänä 

Kenties mielenkiintoisin tutkimusaineistosta noussut teema oli IntraNetin 

vaikutus esimiestoimintaan. Vastaajien mielestä IntraNetin voimaan luotetaan 

liikaa. Tehtaan viestinnän pääohjeen mukaan kohdeorganisaation tärkein tapa 

viestiä on suullinen viestintä, jota IntraNet tukee. Kuitenkin tutkimustulokset 

viittaavat selkeästi siihen, että pahimmillaan se on suullinen viestintä, joka 

tukee IntraNetiä. Tällöin myös IntraNet on pahimmassa tapauksessa juuri se 

Dentonin (2006) mainitsema informaation säilytyspaikkana ja tietosanakirja. 

 

Kokonaisuudessaan huomio on häiritsevä, sillä intranetien kuuluisi tukea 

työntekoa, mutta mainittujen kommenttien vuoksi teknologia tuntuisi 

korostuvan ihmisen kustannuksella. Osaaminen on tutkimustulosten mukaan 

enemmän teknologissa kuin ihmisissä, ja Samela (1997) peräänkuulutti juuri 

päinvastaista asetelmaa. IntraNet on hyvä tiedonvälitysväline, mutta ollakseen 

työkalu, jonka ansiosta ihminen työskentelee tehokkaammin, (mikä palvelee 

organisaation tavoitteita,) paljon on vielä tekemistä.  
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Jos ja kun osa henkilöstöstä luottaa IntraNetiin liikaa (suullisen viestinnän 

kustannuksella), niin siinä vaiheessa, kun kehitystyötä aletaan toteuttaa, 

kannattaa kysyä, miksi IntraNetiin luotetaan liikaa. Onko esimiehillä liian 

paljon työtä ja liian vähän aikaa alaisilleen? Onko kyse vääristä 

henkilökemioista? Välinpitämättömyydestä? Voihan olla, että joillekin 

IntraNetistä on tullut niin itsestäänselvä ja jokapäiväinen informaation välittäjä, 

ettei ymmärrystä enää riitä tajuamaan, etteivät kaikki käytä IntraNetiä 

päivittäin. Ja kuitenkin sellaisia henkilöitä on – syystä tai toisesta. IntraNetin 

kuuluisi olla työntekoa tukeva työkalu ja liitoskohta, mutta tutkimusaineiston 

perusteella IntraNet onkin vain ja pelkästään väline ja työkalu, eikä se Zeidnerin 

(2005) näkemyksen mukainen niin työntekijöiden välinen kuin työntekijän ja 

työnantajan välinen liitoskohta, joka helpottaa tiimien muodostumista ja 

informaation jakamista 

 

Liika luottamus IntraNetiin informaation välittäjänä ei voi olla heijastumatta 

tietopääoman kerryttämiseen. Jos tieto on organisaation tärkein resurssi, matto 

vedetään alta jo alkuvaiheessa, kun ihmiset eivät alun alkaenkaan pääse käsiksi 

informaatioon, josta voi muotoutua tietoa ja osaamista. Tällainen menettelytapa 

taasen ei voi tukea innovointia, jota Ståhle ja Gröönroos (1999) pitävät tärkeänä 

yritykselle, joka aikoo pärjätä mukana kovassa kilpailussa. 

 

On toki tiedostettava, että innovointi business-to-business teollisuusyrityksessä 

ei ole välttämättä niinkään kiinni siitä, millaista informaatiota IntraNetissä on ja 

miten tuota informaatiota hyödynnetään. Kirjallisuudessakin itse asiassa 

annetaan huonosti konkreettisia esimerkkejä siitä, millaista intraneteissä olevan 

informaation pitäisi olla, jotta se jalostuisi tiedoksi ja osaksi ihmisen 

tietorakennetta, jolloin innovoinnille olisi tilaa.  
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Todennäköisesti innovoinnin yhteys intraneteihin on siinä, että intranetien – ja 

siten myös IntraNetin – tulee luoda sellaista kulttuuria ja ilmapiiriä, jotka 

kannustavat ihmisiä keskustelemaan toistensa kesken. Tätähän White (2003) 

peräsi, joten tällöin osa esimiehistä on ainakin tämän tutkimuksen tulosten 

perusteella väärillä jäljillä.  

 

Esimies-näkökulmasta on myös kiinnitettävä huomio siihen, että joidenkin 

mielestä IntraNetissä pystyy viettämään ”liikaa aikaa”. Mikä on liikaa? 

Vastauksista oli tulkittavissa, että surffailu intranetissä söi aikaa oikealta 

työnteolta, mutta yhtä lailla pitää tällöin kysyä, mitä sellaista turhaa 

informaatiota IntraNetissä on, ettei siellä vietetty aika ole työn tuottavuuden 

kannalta hyödyllistä. Asenne saattaa heijastaa pinttynyttä käsitystä siitä, että 

vain konkreettinen kädenjälki on oikeaa työtä, vaikka tiedon ja osaamisen 

kartuttamisen kannalta ”surffailusta” voisi olla hyötyä.  

 

Esimiestyöskentelyn vaikutus intranetiin nähdään tässä työssä tärkeänä siksi, 

että sen on kirjallisuudessa esitetty olevan vahva linkki yhtiön strategisten 

tavoitteiden saavuttamisessa. Jokaisella organisaatiolla on olemassaolon 

tarkoitus ja tavoite ja esimiesten tehtävä on jalkauttaa johdon haluamat 

periaatteet käytäntöön. IntraNet on siinä kohtaa välittäjänä ja jo aiemmin 

mainittu liitoskohta (Zeidner 2005). Strategisia suuntaviivoja luo organisaation 

johto, joka voidaan nähdä esimiespyramidin huippuna. Koska IntraNetin tulisi 

olla johdon strateginen työkalu, pitäisi esimiesten johto mukaan lukien olla 

sitoutunut IntraNetiin ja sen kehittämiseen. On jokaisen itse pääteltävissä, mitä 

se kertoo, että IntraNet-haastatteluun vastasi vain yksi johtoryhmän jäsen, kun 

kuitenkaan kysymyksiä ei ollut monta eikä siihen vastaaminen vienyt 

keskimäärin kuin kymmenisen minuuttia. Van Riel (1995) katsoi 
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yritysviestinnän (ja siten myös intranetin) olevan johdon instrumenttina ja 

ensimmäinen askel onnistuneessa hyödyntämisessä olisi sen merkityksen 

tunnustaminen. Esimiesten sitoutumisen myötä myös organisaatiokulttuuria 

saataisiin paremmin tukemaan informaation vaihdantaa. Informaation 

vaihtuminen edesauttaa ongelmanratkaisussa kollektiivisessa mielessä (Vaast 

2005) ja on toisaalta innovoivan organisaation perustekijä, koska informaatio voi 

muodostua tiedoksi ja samalla yksilöllinen tieto organisaation tiedoksi Mentzas 

et. al. (2001). Tiedon myötä ihminen suoriutuu työstään paremmin, jolloin tieto 

on jalostunut osaamiseksi (Ståhle ja Gröönroos 1999). Muun muassa näistä 

syistä esimiesten rooli on tärkeä johdosta alkaen. 

 
IntraNet yhteyshenkilönä ja siten strategisena tekijänä 

Olkoonkin niin, että IntraNetiin luotetaan joissain tapauksissa liikaa, on 

kiistaton tosiasia, että se on henkilöstölle tärkeä informaation lähde. Se oli 

tiedossa jo tutkimusta aloitettaessa. Erityisen korostunut merkitys IntraNetillä 

oli osalle vuorotyöntekijöistä. He pitivät intranetiä ”yhteyshenkilönä”, jonka 

avulla he tavallaan kommunikoivat muun henkilöstön kanssa ja pääsivät ajan 

tasalle. Näin ollen on perusteltua väittää, että IntraNet tukee tehtaan sisäistä 

viestintää ja että IntraNet on onnistunut omassa strategisessa roolissaan sen 

suhteen. Samalla se on vuorovaikutteinen väline, joka omalta osaltaan lisää 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. IntraNetiä voidaan myös perustellusti pitää 

muunakin kuin pelkästään välineenä. Se on järjestelmänä kulttuurinen tekijä, 

joka parhaimmillaan edesauttaa tietotyöntekijöitä suoriutumaan työstään 

paremmin ja joka kieleen pohjautuen kohtaa samoja ongelmia kuin mikä 

tahansa muu kulttuurinen asia. Täten ei ole sama, miten asioita esitetään. Pitää 

pystyä olemaan lähteenä luotettava, ja tiedontuottajien näkökulmasta huomiota 

pitää kiinnittää kohdeyleisön heterogeenisyyteen. IntraNetin kulttuurista ja 
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sosiaalista ulottuvuutta kannattaa ylläpitää ja vahvistaa, koska 

yhteenkuuluvuudentunne on tärkeää silloin, kun henkilöstöä halutaan 

kannustaa informaation vaihdantaan, mikä on tiedon syntymisen kannalta 

tärkeää. 

 

Yhteyshenkilö-näkökulma voidaan linkittää myös Kasvin ja Vartiaisen (2000) 

viittaamiin viestinnän peruskysymyksiin. Eli aivan kuten viestintä voidaan 

nähdä merkkien siirtona, sosiaalisena ja merkityksiä välittävänä 

vuorovaikutuksena sekä yhteisyyttä tuottavana sosiaalisena ja kulttuurisena 

ilmiönä, niin kerätyn aineiston mukaan IntraNetkin uppoaa kaikkiin näihin 

näkökulmiin rajauksesta riippuen.  

 

Yhteenveto 

Henkilöstö suhtautuu IntraNetiin myönteisesti, mutta kun kysytään, mikä 

merkitys IntraNetillä on tehtaalle ja miten hyvin se tukee tehtaan tavoitteita, ei 

IntraNet olekaan niin hyvin hyödynnetty väline, kuin se millaisena 

kirjallisuudessa parhaimmillaan nähdään. Tilanteen parantamiseksi vaaditaan 

johdon sitoutumista kehitystyöhön, halua tehdä muutoksia nykyiseen 

IntraNetiin ja halua osoittaa resursseja sen tehokkaampaan ylläpitoon. Ja vaikka 

tiedonhallinta on aiemmin esitetty omana kokonaisuutenaan, se voidaan nähdä 

– kuten jo kappaleen alussa viitattiin – myös strategisesti merkittävänä tekijä, 

koska yhtä hyvin voidaan kysyä, mitä IntraNet merkitsee tehtaalle. 

Tutkimustulosten perusteella IntraNet merkitsee henkilöstölle paljon, mutta sen 

tuki henkilöstön työn kannalta ei ole läheskään optimaalinen. Siksi IntraNetiä 

pitäisi kehittää sellaiseen suuntaan, että intranetiin sijoitettu tieto on käyttäjille 

hyödyksi eikä rasitteeksi. Organisaation osaamisen ydinhän oli tiedossa (Quinn 

et. al. 1992, DeSanctisin ja Fulkin 1999, 82 mukaan). 
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8.2 Sisällön arvon lisääminen hunajakennomallin mukaan 

 

Hunajakennomalli – Melzerin (2005) mukaan – jakautuu kahteen ulottuvuuteen, 

sisällön hyötyyn ja affordanssiin, jotka yhdessä muodostavat sisällön arvon. 

Arvo on toisaalta subjektiivinen käsitys jonkin asian merkityksestä, mutta tässä 

pro gradu -työssä intranetin arvon nähdään linkittyvän yrityksen menestyksen 

avaintekijöihin, ja esimerkiksi Denton (2006) peräsi intranetiltä kykyä auttaa 

tekemään oikeita ratkaisuja ja kannustaa toimintaan, joka on linjassa yrityksen 

tavoitteiden kanssa. Morvillelle (2004) arvo ei syntynyt hunajakennomallin 

ulottuvuuksien tasapuolisesta painottamisesta, vaan siitä, että kukin ulottuvuus 

sovitetaan konteksti huomioiden tasapainoon keskenään. 

 

Saadun aineiston perusteella hyödyllisyys korostui yli muiden ulottuvuuksien. 

IntraNetin sisältö oli pääsääntöisesti hyödyllistä silloin, kun se oli ajan tasalla 

olevaa ja paikkariippumatonta. Toisaalta, kun plussat ja miinukset vedetään 

yhteen, on todettava, ettei sisältö tuota niin suurta arvoa kuin mikä on sen 

potentiaalinen kyky. Tämä on kuitenkin ristiriidassa sen tosiasian kanssa, että 

henkilöstö suurimmaksi osaksi pitää IntraNetiä hyvänä ja arvostaa sen roolia 

tehtaan informaation välittäjänä. Yksikin vastaajista soitti huolestuneena, että 

haastattelu oli lähetty väärälle ihmiselle, koska hänellä ei ollut mitään kielteistä 

sanottavaa IntraNetistä. On kuitenkin huomioitava, että Morville nimenomaan 

oli tarkoittanut, että sisältöä arvotetaan kontekstin, sisällön ja käyttäjän 

näkökulmien välisellä tasapainolla. Hän ei esimerkiksi viitannut siihen, että 

jokaisen tulisi olla tasavertaisesti balanssissa keskenään. Tällöin, vaikka 

luotettavuus, löydettävyys ja käyttökelpoisuus kärsivät, voi lopputulos olla 

kontekstia vasten hyvä. 
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Moni esille tuleva asia tuntui kuuluvan useampaan kuin selkeärajaisesti vain 

yhteen ulottuvuuteen. Mutta jotta IntraNetin sisällön arvoa saataisiin 

kasvatettua, on ulottuvuuksia joka tapauksessa saatava parempaan tasapainoon 

keskenään. Hyödyllisyysperspektiivistä olisi hyvä pohtia arkistointia, haku-

toimintoa ja julkaistavan informaation tarpeellisuutta. Koska informaatiota on 

tarjolla paljon, pitäisi tärkeimmät ja oleellisimmat asiat pystyä nostamaan esiin 

nykyistä tehokkaammalla tavalla. Tällöin myös informaation haku helpottuu. 

 

Houkuttelevuuden kannalta Intranet tuntui olevan mitäänsanomaton, eikä 

kovinkaan tunteisiin miellyttävällä tavalla vetoava. Nykyinen ratkaisu on 

loogisuudessa ja visuaalisen ilmeen yhtenevyydessä hyvä (ja välittää siten 

organisaation identiteettiä säännönmukaisesti), mutta voidakseen tuottaa 

lisäarvoa, olisi ensinnäkin hyvä pohtia vaihtelevuutta kuviin, jotka näkyvät 

päävalikossa. Kuvia kierrättämällä voitaisiin estää mahdollinen ”tylsistyminen” 

ja herätettäisiin mielenkiintoa, minkä myötä tuotaisiin esiin ajantasaisuutta. 

Teknisenä ratkaisuna se on kuitenkin vähällä vaivalla toteutettavissa. 

Ylipäätään kuvat kasvattivat mielenkiintoa tarttua uutiseen ja siksi niitä 

kannattaa jatkossakin käyttää uutisten mukana aina, kun se vain on 

mahdollista. Varsinkin, jos niissä näkyy ihmisiä, koska samalla tapaa kuin 

henkilögalleriaa, jossa useimmille nimille saatiin myös kasvot, pidettiin hyvänä 

ratkaisuna, saadaan lisättyä houkuttelevuutta myös uutistyyppisissä intranet-

julkaisuissa. Ihmiset kiinnostavat ihmisiä, ja sisällyttämällä kuvia saadaan 

yksinkertaisella tavalla kiinnostusta kohoamaan ja vedottua tunteisiin pelkkiä 

sanoja paremmin. 

 

Luotettavuus koostui osaksi houkuttelevuudesta: onnistunut visuaalinen ilme 

lisää luotettavuutta (Morville 2004). Luotettavuutta arvioitaessa visuaalisuus 
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saattoi jopa olla merkityksellisempi tekijä kuin itse sisältö (Fogg et. al. 2002). 

Tässä suhteessa siis luotettavuutta olisi mahdollista lisätä panostamalla 

visuaalisiin tekijöihin. Kuviin kannattaa myös tästä syystä panostaa ja 

hyödyntää Foggin (2003) esittelemää prominence-intrepretatioin-teoriaa. 

Haastatteluista ei tullut ilmi lähestymistavan mukaista prominenttia 

pääelementtiä (johon käyttäjien huomio ensimmäisenä kiinnittyy, minkä jälkeen 

käyttäjä tekee siitä arvioita), mutta muutamien vastausten perusteella voisi 

ajatella, että pääsivun – joka aukeaa jokaiselle ensimmäisenä näkymänä – ja 

pääjutun kuva olisi Foggin prominentti. Siksi houkutteleva kuva myös lisäisi 

luotettavuutta. Visuaalisuuden lisäksi pitää tietysti myös kiinnittää huomiota 

itse sisällön luotettavuuteen, koska sisällön ollessa epäluotettava, työn 

tuottavuus saattaa kärsiä (Fogg et. al. 2002). Kommentit vanhentuneista 

dokumenteista antavat siten syyn olettaa, että työn tehokkuus ei ole niin 

optimaalinen kuin se voisi olla. Toisaalta, koska luotettavuuden tulkintaa 

säätelevät kulloisetkin kulttuuriset tekijät, yksilön taidot ja konteksti (Fogg 2003) 

sekä sisällön puolueettomuus ja lähteen asiantuntemus (Tseng ja Fogg 1999), on 

luotettavuuden lisäämiseksi tiedontuottajan voitava esittää asioita ilman, että 

pelkää leimautuvansa jomman kumman osapuolen – työntekijöiden tai 

työnantajan – edustajaksi. Tämä vaatii viestintäkulttuurin työstämistä suuntaan, 

jossa kaikille on selvää, että työtä tehdään samojen päämäärien ja tavoitteiden 

vuoksi. Samoin typografisten virheiden korjaaminen pääkäyttäjän toimesta 

täytyisi pystyä tekemään ilman, että sisällön alkuperäinen tuottaja kokee 

tulleensa nöyryytetyksi tai että korjaajan pitää pelätä reaktiota, joka 

mahdollisesti syntyy, kun kirjoitusvirheen korjanneen nimi tulee dokumentin 

alalaitaan. Luotettavuutta pystyttäisiin lisäämään myös selkeyttämällä 

navigointia, kuten Nielsen  (1999) sanoo. 
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Kaiken kaikkiaan kun IntraNetiä tulkitaan hunajakennomallin hyötypuolelta, 

sisällössä on työstämistä, mutta ei niin paljoa kuin affordanssipuolella. Käyttäjä 

ei löydä vaivattomasti sitä mitä hakee, vaikka pystyykin hyödyntämään 

kaipaamaansa informaatiota pitkän hakureissunsa päätteeksi. 

Esteettömyystekijät ovat pääsääntöisesti hallussa, vaikka näytössä olevien 

kolmen kehyksen koot suhteessa toisiin kannattaa kyseenalaistaa. Tärkeille 

asioille, kuten keskimmäiselle framelle voisi antaa monen vastauksen 

perusteella enemmän tilaa, koska se helpottaisi dokumenttien lukemista 

vähentämällä "kliksuttelua".  

 

Hyvä löydettävyys edistää organisaation tavoitteita ja siksi siihen tulee 

panostaa. IntraNetissä löydettävyys on erittäin heikkoa: informaation 

löytäminen vie käyttäjien energiaa, tuhlaa aikaa eikä siten helpota työn 

tehokkuutta kuten Morville (2004) perää. Hakutoimintoa pitää kehittää, tämä 

lienee tulleen jo hyvin selväksi, mutta yhtä lailla kehittämistyössä pitää 

kiinnittää huomiota sisältörakenteen loogisuuteen ja tiedontuottajien jatkuvaan 

opastamiseen dokumenttien sijoittamisessa. Informaatiota on paljon, ja 

olennaisimmat tulisi nostaa myös päällimmäiseksi esille. Hankaluutena tässä 

suhteessa luonnollisesti on se, että organisaatio ei ole homogeeninen ja yhdelle 

ihmiselle tärkeät asiat eivät ole tärkeitä toiselle. Kuitenkin voisi esimerkiksi 

miettiä, onko mahdollista rajoittaa Viimeisimmät-linkin alta löytyvien 

dokumenttien määrää esimerkiksi siten, että julkaisuhetkellä olisi mahdollista 

määritellä, meneekö dokumentti Viimeisimmät-listalle. Esimerkiksi se rajattu 

määrä henkilöstöä, joille ne "kuitu- ja energiaosaston sovitut poissaolot" ovat 

merkityksellistä tietoa, tietävät todennäköisesti myös etsiä niitä oman osaston 

sivuilta. Koska hyvä löydettävyys auttaa selviytymään työstä paremmin ja siten 

edistää organisaation tavoitteita (Morville 2004; Hickman 2004), eikä se 
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IntraNetissä ole hyvä, on siten kyseenalaistettava nykyinen sisällön organisointi 

ja toteutus, ja kehitettävä sitä vastaamaan käyttäjien tarpeita paremmin. Tässä 

työssä on kuitenkin suhteutettava yksilön tarpeet organisaation tavoitteisiin. 

Jokainen yksilö haluaa helposti ja mahdollisimman vähällä vaivalla itselleen 

tärkeät tai muuten vain kiinnostavat asiat esille, ja kaikkia näitä toiveita ei ole 

mahdollista toteuttaa. Siksi esimerkiksi pyynnöt joidenkin asioiden 

esittämisestä pääsivustolla eivät ole järkeviä. Asioiden priorisointi organisaation 

tuottavuuden kannalta merkitsee sitä, että esimerkiksi vapaa-ajan asiat tai 

lomalistat ovat alavalikossa eivätkä päänäkymässä. 

 

Pahimmillaanhan löydettävyysongelma on käytettävyysongelma (Morville 

2004) ja jos intranetiä ei ole helppo käyttää, on siihen investoitu raha vailla 

täyttä vastinettaan. IntraNet ei ole tällä hetkellä niin käyttäjäystävällinen kuin se 

voisi olla, koska löydettävyys on iso ongelma. IntraNet ei saisi olla se kuuluisa 

tiedon hautausmaa, kuten se monen mielestä nyt on. Siksi pitäisi kiinnittää 

huomiota dokumenttien ”aikakestävyyteen”: huuto wanhojen dokumenttien 

poistosta on lyhyt, ytimekäs ja iskee asian ytimeen. Sisällöntuotannossa se ehkä 

merkitsee yhteisten pelisääntöjen laatimista tai kertaamista, mutta myös näiden 

pelisääntöjen noudattamista sekä yhteistyötä viestintäfunktion ja 

tiedontuottajien välillä. Jos tiedontuottajilta tulee toiveita kertauskoulutuksesta, 

tarve on todellinen. Yhteistyön lisääminen voisi edistää myös 

viestintäkulttuuria informaation tuottamista tukevaksi.  

 

Hyvä käytettävyys merkitsi Nomensan mukaan myös sitä, että kohde on helppo 

oppia, se mahdollistaa tehokkaan työskentelyn eikä siinä ole vakavia 

virhetilanteita. Vakavin virhetilanne on tietysti se, ettei IntraNetiin ole päässyt 

ollenkaan. On kuitenkin mahdotonta olettaa, että tekniikka olisi pettämätön, ja 
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siinä suhteessa vastaavien kommenttien vähäisyys kuitenkin antaa ymmärtää, 

että käytettävyys on tältä osin hyvä. IntraNet voisi tehostaa työskentelyä 

paremmin kuitenkin esimerkiksi antamalla mahdollisuuden modifioida 

päänäkymää osittain itselleen sopivaksi – että yksilölle tärkeät työkalut olisivat 

heti esillä, mikä säästäisi pitemmällä tähtäimellä aikaa ja tehostaisi työtä. Mitä 

IntraNetin helppoon oppimiseen taasen tulee, vastauksista on tulkittavissa, että 

IntraNet saisi olla helpommin ja ennen kaikkea nopeammi opittavissa. Tällöin 

palaudutaan samoihin lainalaisuuksiin, joita jo edellä on moneen otteeseen 

esitetty. Eli huomiota pitäisi kiinnittää entistä selkeämmin rakenteen 

loogisuuteen ja säännönmukaiseen dokumenttien sijoittamislogiikkaan. 

Käyttöliittymän visuaalinen selkeys on pääosin kunnossa, sillä päänäkymä 

koettiin pääsääntöisesti kolmen selkeän kehyksen kokonaisuutena. Olkoonkin, 

että osa näytön tilasta menee monen mielestä hukkaan. 
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9      POHDINTAA JA JATKOTUTKIMUKSET 
 
Kerätyn aineiston analyyseillä haettiin vastauksia siihen, mikä IntraNetissä 

toimii, miten sitä voidaan kehittää ja strategisena ulottuvuutena sen, miten 

hyödyllinen se on henkilöstön työn kannalta ja miten lisätä IntraNetin sisällön 

arvoa. 

 

Kokonaisuudessaan – tutkimuskysymysten valossa – IntraNet toimii vastaajien 

mukaan välineenä tehokkaasti ja antaa vastinetta sille, mitä siltä odotetaan. Sitä 

ilman ei voi kuvitella olevansa, koska vastaavaa informaatiolähdettä ei tarjolla. 

Huonoja puolia IntraNetissä on, mutta niistäkin huolimatta sitä arvostetaan. 

Vajavaisuuksien ymmärretään liittyvän ihmisiin, ei niinkään itse välineeseen. 

Välineperspektiivistä katsottuna parannusta voitaisiin saada aikaan 

kiinnittämällä huomiota inhimilliseen toimintaan: tiedontuottajien aktivoinnilla 

saataisiin osastojen sivuille tuoretta ja ajantasaista informaatiota. Samalla 

vanhentuneet dokumentit eivät jäisi ”roikkumaan”. Teknisestä näkökulmasta 

tiedonhaku on huonoa. 

 

Entä miten hyödyllinen IntraNet on henkilöstön työn kannalta? Se koettiin 

ehdottoman tärkeäksi työvälineeksi ja hyödylliseksi informaation välittäjäksi, 

jonka kautta henkilöstö saa tietoa, missä mennään. Näin oli joskus jopa suullisen 
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viestinnän kustannuksella. Siihen viittasi vastaukset, joissa sanottiin, ettei 

kaikkea informaatiota saisi jättää pelkästään intranetin varaan. IntraNet on 

kuitenkin tärkeä työkalu, kun esimerkiksi toimintajärjestelmän ylläpito on tehty 

mahdottomaksi hoitaa paperilla. Toimintajärjestelmä on tehtaan tapa toimia ja 

sen painopistealueet määritellään tehtaan johtoryhmässä. Näin ollen IntraNet 

on tärkeä työkalu myös strategisesta näkökulmasta. 

 

Yhtä lailla kuin kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkoituksena on antaa aineiston 

puhua puolestaan, on myös huomioitava ne seikat, joista aineisto vaikenee. 

Saatu aineisto ei loppujen lopuksi merkittävässä määrin esimerkiksi painottanut 

IntraNetin merkitystä sellaisissa asioissa, jotka eivät varsinaisesti liittyneet 

työhön, vaikka niiden muutamissa vastauksissa sanottiin olevan hyviä 

(esimerkiksi ruokalista, kauppapaikka jne.). Tämä poikkesi aiemmasta 

lukijatutkimuksesta (2003), jossa henkilökohtaisten tarpeiden täyttyminen oli 

korostuneempaa. Ehkä syy oli kysymysten asettelussa? 

 

IntraNet voisi kuitenkin olla huomattavast nykyistäkin hyödyllisempi, jos haku-

toiminto olisi parempi ja jos tiedontuottajilla olisi selkeä logiikka ja ohjeistus, 

miten nimetä dokumentteja ja sijoittaa informaatiota. Hunajakennomallin 

mukaisesti sisällön arvoa voitaisiin reilusti parantaa panostamalla 

löydettävyyteen ja käytettävyyteen, mutta myös kiinnittämällä huomiota 

visuaalisiin tekijöihin, jotka samalla lisäävät luotettavuutta. Melzerin (2005) 

paranneltu hunajakennomalli toimi tässä mielessä huonommin, koska 

kehitystyötä ei voida perustaa pelkästään jommankumman puoliskon 

kehittämisen varaan: parannettavaa löytyi sekä hyödyn että affordanssin 

alueella. 
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Kulttuuriset tekijät eivät olleet tämän pro gradu -työn tutkittava "muuttuja", 

mutta kuten Blacler (1995) kirjoitti, järjestelmät, jollaisena intranetitkin voidaan 

nähdä, eivät ole irrallisia kulttuurisesta ulottuvuudesta. Ja aineistosta oli 

tulkittavissa ongelmia, jotka ovat sidottu kulttuuriin. Esimerkiksi jos IntraNet ei 

ole niin toimiva työkalu, että sen voitaisiin sanoa tarjoavan tietotukea siinä 

mielessä, kuten Kasvi ja Vartiainen (2000) kirjoittaa, niin voitaisiin ajatella, ettei 

IntraNet kaikilta osin myöskään helpota organisaatiossa olevan tietämyksen ja 

osaamisen tallentamista. Tämän vuoksi menetetään se hyöty, josta 

kirjallisuudessa puhutaan: IntraNet ei lisää työntekijöiden tuottavuutta. Eivätkä 

kaikki syyt palautettavissa huonoon haku-toimintoon, vaan juuri kulttuurillisiin 

tekijöihin. 

 

Osasta ihmisistä tuntui olevan pelko tuottaa aineistoa IntraNetiin, mikä rivien 

välistä kertoo, ettei viestintäkulttuuri kannusta informaation vaihdantaa. Tähän 

White (2003) viittasikin, joten hänen kritiikkinsä on perusteltua. Huomiota on 

kuitenkin kiinnitettävä siihen, miksi kulttuuri on sellainen, että ihmiset kokevat 

kynnyksen tuottaa dokumentteja korkeaksi. Vaikka he perustelevat sitä 

alkuaikojen ”palautteilla”, on kuitenkin mahdollista, että kyseessä on vain osa 

totuutta. On kysyttävä, miksi kriittistä palautetta ei koeta rakentavana, vaan 

siitä loukkaannutaan. Samoin on kysyttävä, missä on vika, jos 

oikeinkirjoitusvirheistä neuvominen koetaan epämiellyttävänä sen sijaan, että se 

tulkittaisiin hyvänä neuvona, josta opitaan. Johtuuko se tavasta, jolla palautetta 

on annettu; johtuuko se siitä, että palautetta on antanut ”väärä ihminen”; 

johtuuko se kyseisestä ajankohdasta tai muuten vaan ”huonosta päivästä”... 

Entä olisiko mahdollista, että tiedontuottaminen voisi olla kiinni siitä, mitä 

viitsii tehdä ja mitä ei: on helppo jättää informaatio omalle pöydälle kuin viedä 

läpi tuottamisen prosessi vedoten kiireeseen, osaamattomuuteen ja palautteiden 
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pelkoon. 

 

Spekulaatiota voisi jatkaa loputtomiin ja loppujen lopuksi viestinnän toimivuus 

tässä mielessä kuuluu pohdittavaksi paremminkin esimerkiksi 

käyttäytymistieteiden alalle. Asia voidaan kuitenkin tulkita siten, että kulttuuri 

ei kannusta informaation vaihdantaan, jos dokumenttien tuottamatta jättäminen 

kiteytyy pieniin yksityiskohtiin kuten pilkkujen ja pisteiden oikeisiin kohtiin. 

 

Kulttuurisesta näkökulmasta asiaa voidaan tulkita myös siten, ettei 

viestintäkulttuuri salli virheiden tekemistä. Olkoonkin, että kyseessä olisi 

niinkin pieni asia kuin kirjoitusvirhe. Epävarmuus omista taidoista johtaa 

siihen, että ei ole edes halua kokeilla tai pyytää apua. On hyvä kuitenkin 

huomata, että osalla ihmisillä on halua kehittää itseään paremmiksi 

tiedontuottajiksi. Mielenkiintoista tiedon tuottamisen perspektiivistä oli pyyntö 

saada tehtaalle lisää tiedontuottajia. Ilmeisesti ihmisillä ei ole käsitystä siitä, 

kuinka monta heitä oikeastaan on. Todennäköisesti he viittasivat aktiivisiin 

tiedontuottajiin, joita tälläkin hetkellä on vain kourallinen. Kysymys kuitenkin 

kuuluu, miksi tiedontuottajia ylipäätään kaivattiin lisää. Aivan kuin 

informaatiota olisi riittävästi tarjolla. Vaikka usein viestintää koskevissa 

tutkimuksissa yhtäkään kertaa ei kuitenkaan moitittu tiedon vähyyttä, 

päinvastoin. Ristiriitaisuutta lisää se, että monen mielestä tarjolla oleva 

informaatio on monipuolista. Toiveen taustalla olevia syitä voi vain arvailla, 

kun kyseiset kommentit esittänyt henkilö ei olleet enää talossa jatkokysymysten 

esittämistä varten, mutta yksi vaihtoehto on, että ihmiset kaipaavat jotain 

sellaista, mitä IntraNet ei tällä hetkellä tarjoa. Muun muassa yhdessä 

vastauksessa ehdotettiin henkilöhaastatteluja, toisessa toivottiin, että ihmisiä 

kannustettaisiin käyttämään enemmän Kauppapaikkaa. Toisin sanoen 
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IntraNetiin kaivataan vieläkin enemmän informaatiota, joka palvelee 

henkilökohtaisia ja sosiaalisia tarpeita. 

 

Niin tai näin, on välttämätöntä pohtia myös sitä, kuinka saada nykyiset 

kaksisataa tiedontuottajaa aktiivisemmiksi. Eräässä vastauksessa mainittiin 

tiedontuottajien kertauskoulutusta – se lienee varteen otettava vaihtoehto. Sitä 

myötä pystyttäisiin luomaan uudenlaista, informaation tuottamiseen 

kannustavaa kulttuuria. Toisaalta voisi olla hyödyllistä nimetä osastoittain 

päätiedontuottajat, joiden vastuulla olisi osastojen sivujen ylläpito. Näin siis sen 

sijaan, että tiedontuottaminen olisi tasapuolisesti hajautettu, eikä kenenkään 

tarvitse pitää huolta siitä, että informaatiota tarjotaan muiden osastojen 

käyttöön. 

 

Kriittisesti ajateltuna on tunnustettava, että aineistosta olisi saattanut saada 

enemmän irti, mikäli olisi ollut tiedossa, onko vastaaja esimies-asemassa vai ei. 

Kun osalla esimiehistä tuntui olevan liikaa luottamusta IntraNetiin, olisi ollut 

hyödyllistä tietää, oliko sama tuntuma alaisilla, ja että mitä konkreettisia asiasta 

on aiheutunut ja miten tilanteesta on selvitty. Vastaajan aseman tarkastaminen 

tuli mieleen vasta jälkikäteen, ja kokonaisuuden tarkastaminen olisi ollut liian 

työlästä. Samoin hunajakennon eri ulottuvuuksista olisi kuitenkin kannattanut 

esittää tarkempia kysymyksiä – tämän kyselyn olisi voinut helposti tehdä 

määrällisenä kyselynä intranetin kautta. Silloin olisi myös ollut paremmat eväät 

tulkita ja miettiä keinoja, joilla lisätä sisällön arvoa. Kritiikkiä on myös 

osoitettava siihen, ettei henkilöstöä osattu tarpeeksi motivoida vastaamaan 

haastatteluun. Jos sähköposti lähti yli 250 henkilölle, joista vain 34 reagoi siihen, 

prosentuaalisesti osuus ei mairittele. Puolustukseksi on tosin todettava, ettei 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa määrä ole merkitsevä, vaan laatu, joka sekin oli 
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osassa vastauksissa heikkoa. Lisäksi huomattavan monesta vastauksesta puuttui 

perustelu, vaikka sen merkitystä tehtävänannossa korostettiinkin – tarkentavan 

informaation hankkiminen jälkikäteen osoittautui työlääksi prosessiksi. 

 
Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista perehtyä niihin väittämiin, 

joissa sanottiin IntraNetin olevan joillakin henkilöillä vähäisessä käytössä. Keitä 

nämä ihmiset ovat ja miksi he eivät käytä IntraNetiä? Jos IntraNet on suullisen 

viestinnän jälkeen tärkein informaationlähde, olisi mielenkiintoisinta selvittää 

se, millä tavoin kyseiset henkilöt saavat sen informaation, jonka muut saavat 

IntraNetin kautta. Myös Vaastin esittelemien CoPsien ja NoPsien tutkiminen 

voisi antaa eväitä kehittää yhteistyötä koko konsernin laajuudella. 

  

Joka tapauksessa on huomioitava se, että niin arvo kuin moni muukin tässä pro 

gradu -työssä esitetty laadullinen ulottuvuus ovat subjektiivisia luonteeltaan. 

Kaikkia ei voi miellyttää ja yksi asia voi olla merkityksellinen yhdelle, muttei 

toiselle. Tältä pohjalta katsottuna nykyinen IntraNet tuottaa sisällön suhteen 

arvoa organisaatiolle, hieman työstettynä tukisi organisaation tavoitteita 

vieläkin paremmin, mutta mahdollistaa intranetiä edeltäneeseen aikaan 

verrattuna huomattavasti paremmat edellytykset tietotyölle.  

 

Loppuun on hyvä muistuttaa asiasta, jonka Aaltola ja Valli (2001, 82) ovat 

osuvasti todenneet: tässäkin tutkimusraportissa tehdyt tulkinnat ovat – kuten 

aina – tutkijan tulkinnallinen konstruktio. Tutkija on tulkintojen tekijä ja joku 

toinen tutkija saattaisi samankin aineiston perusteella tehdä muunlaisia 

rakennelmia. 
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LIITE 1: Haastattelulomake 

 
Tervehdys, 
 
Yhtiön tehdasnettejä aiotaan tulevina vuosina kehittää. Koska intranetit ovat henkilöstöä varten, 
on näin ollen tärkeää, että henkilöstön mielipiteet otetaan kehitystyössä huomioon. Mikä siis on 
nykyisessä IntraNetissä hyvää, mikä huonoa? Miten sitä voisi parantaa? Nyt on mahdollisuutesi 
saada oma äänesi kuuluviin ja vaikuttaa IntraNetin tulevaisuuteen. 
 
Vastausohjeet: 
 
Varsinaisia kysymyksiä on yksitoista ja niihin vastaaminen vie aikaa noin 10–20 minuuttia.  
 
Kysymyksiin voi vastata kahdella tavalla. Ensimmäinen vaihtoehto on vastata tähän 
sähköpostiin lisäämällä omat vastaukset kysymysten perään. Toinen vaihtoehto kirjoittaa 
vastaukset selkeästi numeroituna paperille, joka lähetetään sisäisessä postissa osoitteeseen 
Hanna Kajander 71-6. Toivon, että paperiversioihin liitettään myös tämä alkuperäinen 
saateviesti.  
 
Vastauksissa ei ole olennaista pituus - pyri kuitenkin vastaamaan vähintään kahdella lauseella. 
Pituutta tärkeämpää on, että perustelisit oman mielipiteesi.  
 
Vastausten toivotaan lähetettävän viimeistään perjantaina 10.2.2006. 
 
 
Kysymykset 
 
Ikä? 
Kauanko olet ollut töissä? 
Toimihenkilö vai työntekijä? 
Vakituinen vai määräaikainen? 
 
 
1. Mitä hyvää IntraNetissä on? Perustele vastauksesi 
 
2. Mitä huonoa Intranetissä on? Perustele vastauksesi 
 
3. Mitä olet kuullut muiden sanovan IntraNetistä? 
 
4. Kuvaile asia, joka mielestäsi on onnistuneesti hoidettu IntraNetissä? Perustele 
 vastauksesi. 
 
5. Kuvaile asia, joka sinua on harmittanut IntraNetissä. Miten asia olisi voitu toisella 
tapaa  esittää?  
 
6. Millaisia ongelmia sinulla on ollut IntraNetin käytössä? 
 
7. Miltä IntraNet sinusta näyttää? Mitä hyvää tai kehitettävää ulkoasussa on? 



117 (117) 

 

 

 
 
8. Englanti on UPM:n virallinen kieli. Miltä tuntuisi, jos kaikki tehdasnetit – myös 
oma – olisivat  Englannin kielellä? 
 
9. Miten IntraNetin viestintää voitaisiin mielestäsi parantaa? 
 
10. Miten IntraNetiä voitaisiin paremmin hyödyntää? 
 
11. Mitä muuta vielä haluaisit sanoa IntraNetistä? 
 
 
 
 
Tutkimuksen tulokset 
 
Tämä kysely tehdään Jyväskylän yliopiston viestintätieteiden laitoksen pro gradu -työnä. 
Vastaajien henkilöllisyys on turvattu, eikä lopullisesta raportista pysty yksittäistä vastaajaa 
tunnistamaan. Taustamuuttujia käytetään pelkästään vastausten analysoinnin kehyksenä. 
 
Tutkimuksen tuloksista raportoidaan maalis-huhtikuussa IntraNetissä ja mahdollisesti 
tehdaslehden huhtikuun numerossa. Tutkimusta koskevat kysymykset voi osoittaa alla olevaan 
osoitteeseen. 
 
 
Kiitokset etukäteen vaivannäöstä! 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Hanna Kajander 


