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ABSTRACT 
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Failure of communication is considered one of the most fundamental reasons for 
unsuccessful software development projects. This study looks at communication 
in software projects from the view of communication tools and their use. The 
purpose of this study is to research what communication tools are considered 
generally important and which of them are considered the best in different tasks 
of a software project. This study shows that there are differences between which 
communication tools were considered best for different task types as well as 
which attributes of a communication tool best support communication between 
different tasks. Finally it was observed that even though a certain communication 
tool was seen as important for a task it did not necessarily mean it was the best. 
The empirical study was conducted as a survey that was sent to the software 
project professionals of a large organization in the public sector. Theoretical basis 
is based upon various pieces of project literature and previous research papers 
on communication tools. This study also utilizes the media richness theory, the 
media synchronicity theory and McGrath's task classifications.  
 
Keywords: software project, communication, communication tool, charasteristics 
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1 JOHDANTO 

Tutkimusten mukaan 80–90 prosenttia ohjelmistoprojekteista ja 30–45 prosenttia 
järjestelmäprojekteista epäonnistuu (Taylor, 2004). Monet asiantuntijat ovat yhtä 
mieltä siitä, että suurin uhka projektin, etenkin ohjelmistoprojektin, onnistumi-
selle on viestinnän epäonnistuminen. Ongelmat projektin muilla alueilla, kuten 
epäselvä rajaus tai epärealistiset aikataulut, indikoivat viestintäongelmia. 
(Schwalbe, 2010). IT-alan teknisesti orientoituneet ammattilaiset eivät myöskään 
yleensä kiinnitä riittävästi huomiota viestintään, vaikka sen laiminlyönnillä voi-
daan aiheuttaa vakavia ja vaikeasti korjattavia ongelmia (Forselius, Dekkers, 
Karvinen ja Kosonen, 2009). Viestintävälineiden käyttöä on tutkittu aiemmin 
muun muassa tarkastelemalla viestintävälineiden valintaa ja käyttöä globaalisti 
hajautetussa ohjelmistokehityksessä (Niinimäki, Piri, Lassenius & Paasivaara, 
2010), tutkimalla pikaviestimen roolia globaalisti hajautetussa ohjelmistoprojek-
teissa (Dittrich & Giuffrida, 2011) ja perehtymällä viestintävälineisiin hajaute-
tuissa ohjelmistokehitystiimeissä (Thissen, Page, Bharathi & Austin, 2007). 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan viestintää ohjelmistoprojekteissa viestintä-
välineiden käytön näkökulmasta. Tämän saavuttamiseksi pyritään selvittämään 
seuraavat osaongelmat:  

 Mitä viestintävälineitä pidetään tärkeinä projektin asioista viestimisessä 
ohjelmistoprojektissa? 

 Mitä viestintävälineitä pidetään parhaina eri tehtävätyypeissä viestimi-
sessä ohjelmistoprojektissa?  

 Miten viestinnän lähtökohtana olevan tehtävän tyyppi vaikuttaa siihen, 
mitkä viestintävälineen ominaisuudet tukevat viestintää ohjelmistopro-
jektissa? 

Tutkimus toteutettiin kyselytutkimuksena, ja aineisto kerättiin verkkokyselyllä 
suuresta julkisen sektorin organisaatiosta. Tutkimuksessa ilmeni, että eri tehtä-
vätyyppien välillä oli eroja siinä, mitä viestintävälineitä pidetään parhaina ja 
minkä viestintävälineen ominaisuuksien koettiin auttavan viestinnässä. Erityi-
sesti erot korostuivat konfliktien neuvottelussa ja toteutustehtävissä. Konfliktien 
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neuvottelu hyötyi nopeasta palautteesta, äänen ja äänenpainojen kuulemisesta 
sekä eleiden ja ilmeiden näkemisestä, mutta myös viestihistoriasta, ajasta tiedon 
omaksumiselle rauhassa sekä mahdollisuudesta hioa viestiä ennen sen lähettä-
mistä. Konfliktien ratkaisussa parhaina viestintävälineinä pidettiin kasvokkais-
viestintää, audioneuvottelua ja videoneuvottelua sekä sähköpostia ja dokument-
teja. Toteutuksen osalta ilmeni, että erityisesti nopea palaute, mahdollisuus tie-
don omaksumiseen, viestihistoria ja mahdollisuus seurata tehtävän edistymistä 
tukevat toteutusta. Toteutuksessa parhaana pidettyinä viestintävälineinä koros-
tuivat selkeästi pikaviestin, kasvokkaisviestintä ja näytön jakaminen sekä sähkö-
posti, tikettijärjestelmä ja dokumentit.  

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä viestintävälineitä pidettiin yleisesti 
tärkeinä projekteissa. Tärkeimmiksi nousivat sähköposti ja pikaviestin sekä kas-
vokkaisviestintä ja audioneuvottelu. Huomion arvoista oli se, että vaikka viestin-
täväline olisi valittu tärkeäksi, sitä ei välttämättä pidetty parhaana. Useimmissa 
tehtävätyypeissä parhaaksi synkroniseksi viestintävälineeksi valittua kasvok-
kaisviestintää ei pidetty läheskään yhtä tärkeänä kuin pikaviestintä, joka valittiin 
parhaaksi viestintävälineeksi ainoastaan toteutuksessa.  

Tutkimusaiheen käsittely etenee siten, että luvussa 2 käsitellään viestinnän 
teorioita ja määritellään tehtävän käsite, luvussa 3 perehdytään ohjelmistopro-
jektin peruskäsitteisiin ja lopulta luvussa 4 syvennytään viestintään ja viestintä-
välineisiin. Luvussa 5 esitellään tutkimusmalli ja -menetelmä sekä käydään läpi 
tutkimuksen toteutus, ja luvussa 6 tutustutaan kyselyn tuloksiin. Viimeisessä lu-
vussa 7 on pohdinta ja yhteenveto.   
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2 Viestintävälineiden käytön teorioita sekä tehtävän kä-
site 

Tässä luvussa esitellään median ilmaisuvoimaisuuden teoria, median synkroni-
suuden teoria sekä tehtävän käsite ja luokittelu McGrathin mukaan. Teoriat poh-
justavat teoreettiskäsitteellisen tarkastelun pohjalta luotua tutkimusmallia, joka 
esitellään luvussa 5.1.  

2.1 Median ilmaisuvoimaisuuden teoria 

Median ilmaisuvoimaisuuden teoria (media richness theory) esiteltiin ensimmäistä 
kertaa Daftin ja Lengelin artikkelissa vuonna 1986. Teorian mukaan tehtävän 
suorittamisen tehokkuus kasvaa, kun tehtävän tarpeet kohtaavat viestintäväli-
neen ilmaisuvoimaisuuden eli tiedonvälityskyvyn kanssa. (Daft & Lengel, 1986) 
Teorian kaksi keskeistä käsitettä ovat epävarmuus (uncertainty) ja monitulkin-
taisuus (equivocality). Epävarmuudella tarkoitetaan tiedon puutetta ja monitul-
kintaisuudella useiden, keskenään ristiriidassa olevien tulkintojen olemassaoloa. 
(Daft & Lengel, 1986; Daft, Lengel & Trevino, 1987) Daft ja Lengel (1986) määrit-
televät viestintävälineen ilmaisuvoimaisuuden olevan tiedon kykyä muuttaa 
ymmärrystä tietyllä aikavälillä (Daft & Lengel, 1986): viestintävälinettä voidaan 
luonnehtia korkean tai matalan ilmaisuvoimaisuuden välineeksi sen perusteella, 
miten hyvin ne tukevat jaetun ymmärryksen muodostamista ja selventävät mo-
nitulkintaisuuksia (Daft & Lengel, 1986; Daft ym., 1987). 

Viestintävälineen ilmaisuvoimaisuus perustuu neljään kriteeriin (Daft & 
Lengel, 1986; Daft ym., 1987):   

1. Palaute eli viestintävälineen kyky mahdollistaa välitön palautteen anta-
minen. Välitön palaute tarjoaa mahdollisuuden kysymysten esittämisen ja 
väärinymmärrysten oikaisuun. 

2. Vihjeiden määrä eli viestintävälineen tarjoamien vihjeiden ja kanavien 
määrä. Viestiin voi liittyä useita vihjeitä mukaan lukien fyysinen läsnäolo, 
äänenpainot, eleet, sanat, numerot ja graafiset symbolit.   

3. Kielen monipuolisuus eli se sisällön laajuus, jota kielisymboleilla voidaan 
välittää. Luonnollista kieltä voidaan käyttää välittämään laajempaa koko-
elmaa konsepteja ja ideoita. Numerot välittävät puolestaan täsmällisem-
pää sisältöä kuin luonnollinen kieli.  

4. Henkilökohtainen fokus eli missä määrin viestintäväline on keskittynyt 
vastaanottajaan. Viesti välittyy parhaiten silloin, kun henkilökohtainen 
mieliala ja tunteet välittyvät viestinnässä. Jotkut viestit voidaan myös rää-
tälöidä kontekstin, tarpeiden ja vastaanottajan nykytilanteen mukaan. 
(Daft & Lengel, 1986; Daft ym., 1987) 
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Kuviossa 1 kuvataan Daftin ja Lengelin (1986) kehittämää hierarkiaa, jossa vies-
tintävälineet on luokiteltu neljään luokkaan niiden kyvyn mukaan prosessoida 
monitulkintaista tietoa. 

 
KUVIO 1 Median ilmaisuvoimaisuuden hierarkia (Daft ym., 1987, s. 358) 

Daftin, Lengelin ja Trevinon (1987) mukaan kasvokkaisviestintää pidetään kaik-
kien korkeimman ilmaisuvoimaisuuden välineenä. Kasvokkaisviestintä sallii no-
pean, yhteisen palautteen. Viestiä voidaan säätää, selventää ja uudelleen tulkita 
välittömästi. Kasvokkaisviestintä mahdollistaa myös useiden vihjeiden käytön 
yhtäaikaisesti: nyökkäystä, hymyä, katsekontaktia, äänensävyä ja muuta sana-
tonta käytöstä voidaan käyttää viestinnän säätelemiseen, muuttamiseen ja kont-
rolloimiseen. Kasvokkaisviestinnässä käytetään myös luonnollista kieltä hyvin 
monipuolisesti ja välitetään tunteita. (Daft ym., 1987) 

Puhelimella on hieman matalampi ilmaisuusvoimaisuus kasvokkaisvies-
tintään verrattuna. Palaute on nopeaa, mutta visuaaliset vihjeet ja kehon kieli jää-
vät pois. Yksilöt nojaavat kielen sisältöön ja audiovihjeisiin, kuten äänensävyyn, 
viestin välittämisessä ja yhteisymmärryksen saavuttamisessa. Puhelin on henki-
lökohtainen ja käyttää luonnollista kieltä, mikä tekee sen ilmaisuvoimaisuudesta 
melko korkean. (Daft ym., 1987) 

Kohdennettu kirjoitettu viestintä, esimerkiksi kirjeet, viestit ja muistiot, 
ovat puolestaan matalamman ilmaisuvoimaisuuden viestintävälineitä, kuin pu-
helin. Palaute on hidasta. Ainoastaan kirjoitettu viestintä välitetään, joten ääni-
vihjeet puuttuvat täysin ja visuaaliset vihjeet rajoittuvat paperilla oleviin. Joitain 
lisävihjeitä voidaan viestiä valitulla paperilla ja kielen muodollisuudella. Koh-
dennetut dokumentit voidaan räätälöidä yksittäiselle vastaanottajalle. Esimer-
kiksi henkilökohtainen viesti voidaan kirjoittaa muodollisen kirjeen loppuun. Tä-
ten kohdennettu kirjoitettu viestintä on henkilökohtaisempaa ja siksi ilmaisuvoi-
maisuudeltaan suurempaa kuin esimerkiksi standardoitu dokumentti tai tiedote. 
(Daft ym., 1987) 

Muodollisilla, kohdentamattomilla dokumenteilla, esimerkiksi lentolehti-
sellä, tiedotteella ja standardoidulla raportilla, on kaikkein matalin ilmaisuvoi-
maisuus. Nämä viestintämuodot sisältävät numeroita, joka ovat hyödyllisiä nu-
meerisen tiedon välittämisessä, mutta niillä ei ole kapasiteettia ”kantaa” tietoa 
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samalla tavalla kuin luonnollisella kielellä.  Lentolehtiset ja tiedotteet lankeavat 
tähän kategoriaan siksi, että ne viestivät yksinkertaista, objektiivista tietoa laa-
jalle joukolle. Ne eivät keskity kehenkään yksilöön. (Daft ym., 1987)  

Daftin ym. (1987) mukaan tehtävän suorittamisen tehokkuus kasvaa, kun 
median ominaisuudet kohtaavat tehtävän monitulkintaisuuden kanssa. (Daft 
ym., 1987). Mitä monitulkintaisempi ja epävarmempi viestittävä asia on, sitä il-
maisuvoimaisempaa viestintävälinettä se edellyttää. Tämän vuoksi suuren ilmai-
suvoimaisuuden viestintäväline, esimerkiksi kasvokkain keskustelu, sopii hyvin 
monitulkintaisten tehtävien suorittamiseen. Pienemmän ilmaisuvoimaisuuden 
viestintäväline, esimerkiksi sähköposti, sopii puolestaan epävarmojen tehtävien, 
joissa riittävää tietoa ei ole saatavilla, suorittamiseen. (Daft & Lengel, 1986) 

2.2 Median synkronisuuden teoria 

Median eli viestintävälineen synkronisuudella tarkoitetaan yksilöiden mahdolli-
suutta työskennellä samaan aikaan saman tehtävän parissa (Dennis, Valacich, 
Speier & Morris, 1998; Dennis & Valacich, 1999). Median synkronisuuden teoria 
(media synchronicity theory) on Dennisin ja Valacichin (1999) median ilmaisu-
voiman teorian pohjalta kehittämä teoria, joka huomioi myös uudet tietokonevä-
litteiset viestintävälineet, kuten pikaviestimen ja videopuhelun. Teoria ymmär-
tää viestintävälineinä sähköisten viestintävälineiden ohella myös esimerkiksi 
kasvokkaisviestinnän, kirjeet ja dokumentit.  

Median synkronisuuden teorian mukaan tehtävän luonteesta riippumatta 
sen ratkaisemiseen liittyvä viestintäprosessi muodostuu aina kahdesta viestin-
nän perusprosessista: 1) tiedon vaihdannasta ja sen merkityksen muodostami-
sesta yksilönä (conveyance), josta jatkossa käytetään myös lyhempää nimitystä 
tiedon vaihdanta, ja 2) yhteisen merkityksen muodostamisesta (convergence) 
(Dennis & Valacich, 1999; Dennis, Fuller & Valacich, 2008). Nämä kaksi prosessia 
edellyttävät yksilöiltä taitoa sekä siirtää että prosessoida tietoa. Molemmat pro-
sessit vaativat molempia taitoja, mutta usein eri suhteissa (Dennis ym., 2008). 

Median ilmaisuvoimaisuuden teoriasta poiketen Dennis ja Valacich (1999) 
esittävät, että tiedon vaihdanta ja sen merkityksen muodostaminen yksilönä ja 
yhteisen merkityksen muodostaminen tiedolle ovat yhtä tärkeitä riippumatta 
tehtävän monitulkintaisuudesta tai epävarmuudesta. Molemmat prosessit ovat 
tarpeellisia, sillä ilman riittävää tiedon vaihdantaa yksilöt tekevät virheellisiä 
päätelmiä, ja ilman riittävää yhteisen merkityksen muodostamista ryhmä ei 
pysty muodostamaan jaettua käsitystä asiasta ja siirtymään eteenpäin. (Dennis & 
Valacich, 1999) Tehtävä ja sen konteksti (ryhmän vakiintuneisuus ja tehtävän ru-
tiininomaisuus) vaikuttavat kuitenkin siihen, kuinka paljon ja missä suhteissa 
prosesseja tarvitaan (Dennis & Valacich, 1999; Dennis ym., 2008). Median synk-
ronisuuden teorian lähtökohtana on, että viestinnän tehokkuus syntyy viestintä-
välineen ominaisuuksien ja tehtävän suorittamisen vaatimien viestintäproses-
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sien yhteensovittamisesta, ei tehtävästä itsestään, kuten median ilmaisuvoimai-
suuden teoriassa. Teoria ei siis yritä parittaa tiettyä tehtävää ja viestintävälinettä 
keskenään, vaan tiettyä viestintäprosessia ja viestintävälinettä. 

Tiedon vaihdannan ja yhteisen merkityksen muodostamisen prosessien 
erot viittaavat siihen, että niillä on erilaiset tarpeet tiedon siirron ja prosessoinnin 
ja sitä kautta myös synkronisuuden suhteen (taulukko 1) (Dennis ym., 2008). Tie-
don vaihdannan prosessi keskittyy siirtämään suuria määriä raakadataa ja myö-
hemmin tiedon itsenäiseen prosessointiin, mikä ehdottaa, että yksilöillä ei ole tar-
vetta siirtää ja prosessoida tietoa yhtä aikaa. Epäsynkronisuus jättää myös viestin 
vastaanottajalle aikaa arvioida ja analysoida monimutkaista tai suurta määrää 
tietoa. Jaetun merkityksen muodostamisprosessi keskittyy tiedon korkean tason 
abstraktioiden siirtoon ja näiden neuvotteluun jaetuiksi ajatusmalleiksi, mikä 
viittaa siihen, että yksilöillä on suurempi tarve nopealle tiedonsiirrolle ja pienten 
tietomäärien prosessoinnille yhteisen merkityksen muodostamiseksi. Yhteisen 
merkityksen muodostamisessa tavoitteena on ymmärtää toisen henkilön tulkinta 
tiedosta, ei itse tietoa, joten viestintävälineen tarjoama synkronisuus on tärkeää 
prosessille. (Dennis ym., 2008) Dennis ym. (2008) esittävätkin, että yhteisen mer-
kityksen muodostamisella on suurempi tarve nopealle viestintävälitykselle ja vä-
hemmän tarvetta tiedon prosessoinnille, kun taas tiedon vaihdannassa ja sen 
merkityksen muodostamisessa yksilönä tilanne on päinvastoin. Yhteisen merki-
tyksen muodostamisprosessi siis hyötyy synkronisuudesta, mutta kun taas tie-
don vaihdannan prosessi ei (Dennis ym., 2008). 

 
TAULUKKO 1: Viestintäprosessien piirteet (Dennis ym., 2008, s. 583) 

Viestintäprosessi Tiedon välityksen piirteet Tiedon prosessoin-
nin piirteet 

Edellytetty 
median synk-
ronisuus 

Tiedon 
vaihdanta 
(conveyance) 

Korkeampi laatu 
Käytetään eri formaatteja  
Useita tiedon lähteitä 
 

Retrospektiivinen 
Hitaampaa 

Matalampi 

Yhteisen  
merkityksen muo-
dostaminen 
(convergence) 

Matalampi laatu 
Spesifi formaatti 
Spesifit lähteet 
Nopeampaa 
 

Vahvistaminen 
Mukautuminen 
Neuvottelu 
Nopeampaa 
  

Korkeampi 

 
Viestintävälineen ominaisuudet vaikuttavat siihen, onko kyse matalan vai kor-
kean synkronisuuden viestintävälineestä. Median synkronisuuden teorian mu-
kaan viestintävälineillä on viisi erilaista fyysistä ominaisuutta, jotka vaikuttavat 
siihen, miten yksilöt voivat lähettää ja prosessoida viestejä (Dennis ym., 2008). 
Viestintävälineiden ominaisuudet on listattu alle, ja niitä on käsitelty tarkemmin 
luvussa 4.3 Viestintävälineen ominaisuudet. Ominaisuuksia ovat:   
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1. tiedonsiirron nopeus eli nopeus, jolla viestintäväline toimittaa viestin 
vastaanottajalle (Dennis ym., 2008)  

2. rinnakkaisuus eli määrä, kuinka montaa keskustelua viestintäväline 
pystyy ylläpitämään yhtä aikaa (Dennis ym., 2008; Dennis & Valacich, 
1999; Dennis ym., 1998)  

3. symbolien moninaisuus eli erilaisten tapojen, joilla tietoa voidaan vies-
tiä, määrä, esimerkiksi sanat, eleet, ilmeet ja äänenpaino, kuvat, taulukot, 
videot, matemaattiset kaavat ja symbolit (Dennis ym., 2008; Dennis & 
Valacich, 1999) 

4. harjoiteltavuus eli mahdollisuus harjoitella tai hienosäätää viestiä ennen 
sen lähettämistä (Dennis ym., 2008; Dennis & Valacich, 1999) 

5. uudelleenprosessoitavuus eli mahdollisuus tutkia tai prosessoida vas-
taanotettu viesti uudelleen (Dennis ym., 2008; Dennis & Valacich, 1999) 

Miten viestintävälineen ominaisuudet sitten vaikuttavat viestintään? Dennis ja 
Valacich (1999) ehdottavat seuraavaa:  

1) Ryhmän viestintäprosesseissa, joiden tavoitteena on yhteisen 
merkityksen muodostuminen, korkean synkronisuuden viestin-
tävälineen (nopea palaute ja vähäinen rinnakkaisuus) käyttämi-
nen tuo parempia tuloksia.  

2) Ryhmän viestintäprosesseissa, joissa tavoitteena on tiedon vaih-
taminen ja merkityksen muodostaminen tiedolle yksilöittäin, ma-
talan synkronisuuden viestintävälineen (hidas palaute ja korkea 
rinnakkaisuus) käyttäminen tuo parempia tuloksia.  

3) Viestintävälineen symbolien moninaisuus vaikuttaa tehokkuu-
teen ainoastaan silloin, kun tarvittava symbolijoukko ei ole käy-
tettävissä.  

4) Korkeamman harjoiteltavuuden tarjoavan viestintävälineen 
käyttö johtaa parempiin tuloksiin.  

5) Ryhmän viestintäprosesseissa, joissa tavoitteena on tiedon vaih-
taminen ja merkityksen muodostaminen tiedolle yksilöittäin, 
korkean uudelleenprosessoitavuuden mahdollistava viestintävä-
line johtaa parempiin tuloksiin. (Dennis & Valacich, 1999) 

Myös viestinnän osapuolet, käytetyt viestintävälineet ja tehtävä itse vaikuttavat 
siihen, missä määrin eri viestintäprosesseja ja siten myös synkronisuutta tarvi-
taan (Dennis ym., 2008). Dennis ym. (2008) kutsuvat tätä viestinnän kontekstiksi. 
Viestinnän kontekstit voidaan jakaa tuttuun, uuteen ja sekalaiseen kontekstiin. 
Tutussa viestinnän kontekstissa ryhmän jäsenillä on kokemusta yhdestä työsken-
telystä, suoritettavasta tehtävästä sekä käytetystä viestintävälineestä. Jäsenet ei-
vät kuitenkaan ole välttämättä aiemmin työskennelleet yhdessä juuri tämän teh-
tävän parissa tai käyttäneet juuri näitä viestintävälineitä. Uudella viestintäkon-
tekstilla puolestaan tarkoitetaan, että henkilöllä ei ole kokemusta yhdessä työs-
kentelystä, tehtävästä tai viestintävälineestä. Sekalainen viestinnän konteksti 
osuu kahden edellä kuvatun välimaastoon: sekalaisella viestinnän kontekstilla 



15 

tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilö saattavat olla tuttuja keskenään, mutta joutu-
vat työskentelemään uuden tehtävän parissa tai käyttämään vierasta viestintävä-
linettä, tai mikä tahansa vastaava yhdistelmä. (Dennis ym., 2008) 

Dennis ym. (2008) määrittelevät tehtävän koostuvan neljästä tilasta, jotka 
ovat aloittaminen, toteuttaminen, ongelmanratkaiseminen ja konfliktien neuvot-
teleminen. Tiloilla ei ole muuta järjestystä kuin se, että tehtävän suorittaminen 
alkaa aloituksesta ja etenee siitä toteutukseen.  Aloittamistilassa ymmärretään 
tehtävän tavoitteet ja valitaan strategia, ja ongelmanratkaisutilassa päätetään, 
miten tehtävää ruvetaan ratkaisemaan ottaen huomioon esimerkiksi kriteerit ja 
rooleihin liittyvät haasteet. Konfliktien neuvottelussa ratkotaan mieltymyksiin, 
arvoihin, etuihin, työnjakoon ja palkintoihin liittyviä ristiriitoja, ja toteutustila 
koostuu sarjasta toimintoja, joita tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.  (Dennis 
ym., 2008) 

Dennisin ym. (2008) mukaan se, missä suhteessa viestintäprosesseja eri tilat 
vaativat, riippuu viestinnän kontekstin tuttuudesta. Tätä on kuvattu kuviossa 2, 
jossa esitetään tiedon vaihdannan ja yhteisen merkityksen muodostamisen pro-
sessien suhde eri viestinnän konteksteissa. Tutussa viestintäkontekstissa aloitta-
mistila on nopea ja se koostuu pääosin nopeasta tavoitteiden ja ongelmien jaka-
misesta ja hyväksymisestä. Viestintäprosesseissa siis korostuu tiedonvaihdanta 
ja jaetun merkityksen prosessi jää aiemmin luotujen yhteisten ajatusmallien 
vuoksi lyhyeksi. Ryhmä siirtyy nopeasti aloituksesta toteutukseen, jossa ryhmän 
jäsenet voivat toimia itsenäisesti, sillä aiemmista kokemuksista kerätyt jaetut ta-
voitteet, työprosessit, roolit ja normit on nopeasti hyväksytty. Tämän vuoksi vies-
tinnän prosesseissa korostuu tiedon vaihdannan prosessi, joskin myös jaetun 
merkityksen muodostamisen prosessia tarvitaan. Ongelmanratkaisu ja konflik-
tien neuvottelu tarvitsevat tutussakin viestintäkontekstissa enemmän jaetun 
merkityksen prosessia, sillä ne johtuvat usein jaetun ymmärryksen puutteesta. 
Tiedon vaihdannan ja jaetun merkityksen muodostamisen prosessien suhde 
vaihtelee tehtävän luonteesta riippuen: jos tehtävässä on useita uusia tai erilaisia 
muuttujia, tarvitaan enemmän jaetun merkityksen muodostamisen prosessia. 
(Dennis ym., 2008) Myös Dennis ja Valacich (1999) ovat jo aiemmin tehneet sa-
mansuuntaisia huomiota vakiintuneisiin ryhmiin liittyen. Ensinnäkin vakiintu-
neet ryhmät hyväksyttyine normeineen vaativat vähemmän korkeaa synkroni-
suutta tukevien viestintävälineiden käyttöä kuin ryhmät, joilla vastaavia normeja 
ei ole. Toiseksi, koska ryhmä työskentelee ja kehittyy ajan myötä, se myös vaatii 
ajan myötä vähemmän korkeaa synkronisuutta tukevien viestintävälineiden 
käyttöä. (Dennis & Valacich, 1999) 
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KUVIO 2 Viestinnän kontekstin vaikutus viestintäprosessien määriin (Dennis ym., 2008, s. 
591) 

Dennis ym. (2008) toteavat, että uudessa viestintäkontekstissa tehtävän aloitta-
minen on monimutkaista. Tiedon vaihdannan prosessia tarvitaan ideoiden ja ko-
kemusten jakamiseen, mutta jaetun merkityksen muodostamisen prosessilla on 
suurempi rooli, kun yksilöt pyrkivät kehittämään jaetun tulkinnan tehtävän suo-
rittamisen tavoitteista ja strategioista ja varmistetaan, että kaikilla yksilöillä on 
samanlainen ymmärrys tehtävästä. Ongelmanratkaisu puolestaan hyödyntää tie-
don vaihdannan prosessia tiedon keräämiseen ja jakamiseen ja jaetun merkityk-
sen muodostamisen prosessia lopputulokseen pääsemiseen. Konfliktien neuvot-
telu vaatii vastaavaa sekoitusta tiedon vaihdannan ja jaetun merkityksen muo-
dostamisen prosesseja, jotta ryhmän jäsenet voivat jakaa mielipiteitä, näkökul-
mia, uskomuksia ja näkemyksiään päästäkseen yhteiseen lopputulokseen. Toteu-
tus puolestaan vaatii tiedon välittämisen prosessia tehtävän tilanteesta ja työstä 
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viestimiseen ja jaetun merkityksen prosessin määrä vähentyy sitä mukaa, kun 
yksilöt kehittävät jaetut ajatusmallit yhdessä työskentelyyn. (Dennis ym., 2008) 

Dennisin ja kumppaneiden (2008) mukaan sekalaisen viestinnän konteks-
tissa on kuitenkin vaikea ennustaa, miten eri viestintäprosessit painottuvat. 

2.3 Tehtävä 

Dennisin ym. (2008) mukaan tehtävä (task) on ollut avainkäsite mediateorioiden 
kehittämisessä ja testaamisessa, ja sivutaan muun muassa Daftin ja Lengelin 
(1986) kehittämässä median ilmaisuvoimaisuuden teoriassa ja Dennisin ja Vala-
cichin median synkronisuuden teoriassa (1999). Vaikka tehtävä on keskeinen 
käsite näissä teorioissa, tehtävän määritelmä on kuitenkin jätetty melko avoi-
meksi. 

Laajennetussa median synkronisuuden teoriassa Dennis ym. (2008) 
määrittelevät tehtävän olevan joukko viestintäprosesseja. Tehtävää tarkastellaan 
kahden perusviestintäprosessin – tiedon välittämisen ja yksilöllisen merkityksen 
luomisen prosessin sekä yhteisen merkityksen muodostamisen prosessin – 
kautta. Tehtävätyypistä riippumatta useimmat tehtävät vaatimat molempia 
perusviestintäprosesseja, joskin prosessien suhde vaihtelee viestinnän kontekstin 
– ryhmän, viestintävälineen ja tehtävän tuttuuden – mukaan. Lisäksi Dennisin 
ym. (2008) mallissa ajatellaan tehtävän muodostuvan neljästä vaiheesta: 
aloituksesta, toteutuksesta, konfliktien neuvottelusta ja ongelmanratkaisusta. 
Näistä on kerrottu tarkemmin luvussa 2.2.  

McGrath lähestyy tehtävän käsitettä konkreettisemmin.  McGrathin (1984) 
mukaan tehtävä voi olla esimerkiksi luennon pitäminen tai kuunteleminen, te-
räksen prosessointi, auton kokoaminen, uuden varapuheenjohtajan valitseminen, 
ateriasta nauttiminen tai hauskanpito yökerhossa tai reppureissulla. Tehtävään 
liittyy niin epäformaalisti oletettuja tavoitteita (esimerkiksi hauskanpito) kuin 
osoitettuja töitä (esimerkiksi auton kokoaminen).  

McGrathin (1984) nelijaossa (kuvio 3) tehtävä luokitellaan neljään luokkaan 
konflikti-yhteystyö -ulottuvuuden ja käsitteellis-käyttäytymis -ulottuvuuden 
mukaan.  Mallin neljännekset ovat luominen, valinta, neuvottelu ja toteutus. Jo-
kainen neljännes sisältää edelleen kaksi tyyppiä: 

1. luominen (generate) 
a. suunnittelutehtävät eli suunnitelmien tekeminen  
b. luovat tehtävät eli ideointi 

2. valinta (choose)  
a. älylliset tehtävät eli ongelmien, joihin on olemassa oikea vastaus, 

ratkaiseminen (esimerkiksi loogiset ongelmat)  
b. päätöksentekotehtävät eli ongelmien, joissa suosittu tai sovittu 

vastaus on oikea, ratkaiseminen (esimerkiksi oikeuden valamie-
histö) 

3. neuvottelu (negotiate) 
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a. kognitiiviset konflikti -tehtävät eli näkemyskonfliktien neuvot-
telu 

b. ristiriitaisten motiivien tehtävät (esimerkiksi neuvottelut ja tinki-
minen, liiton muodostaminen ja palkkion jakaminen) 

4. toteutus (execute) 
a. kilpailut tai taistelut eli konfliktin ratkaiseminen voimalla, voi-

tosta kilpailu (esimerkiksi sodat ja kilpaurheilu) 
b. suoriutuminen eli psykomotoriset tehtävät, joissa pyritään täyt-

tämään ennalta annettu päämäärä (esimerkiksi monet fyysiset 
tehtävät) 

  

 
 

 
KUVIO 3 Ryhmän tehtävien nelijako McGrathin mukaan (McGrath, 1984, s. 61)  

McGrathin (1984) mukaan nelijaon oikean reunan tehtävät (suunnittelu, toteutus, 
valtaristiriitojen ratkaiseminen ja eturistiriitojen ratkaiseminen) ovat käytökselli-
siä tai toiminnallisia tehtäviä, kun taas vasen reuna (näkemysristiriitojen ratkai-
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seminen, päätöksenteko, ongelmanratkaisu ja ideointi) ovat käsitteellisiä tai älyl-
lisiä tehtäviä. Vastaavasti nelijaon yläreunan tehtävät (tyypit ongelmanratkaisu, 
ideointi, suunnittelu ja toteutus) ovat yhteistyötehtäviä ja alareuna (valtaristirii-
tojen ratkaiseminen, eturistiriitojen ratkaiseminen, näkemysristiriitojen ratkaise-
minen ja päätöksenteko) konfliktiin tai eturistiriitoihin liittyviä tehtäviä. 
(McGrath, 1984) 

Nelijaon pystyakseli kuvaa ryhmän jäsenten keskinäisen riippuvuuden 
muotoa ja määrää. Tässä esitellyn alkuperäisen yhteistyö-konflikti -ulottuvuuk-
sien sijaan pystyakselia voi kuvata paremmin kolmiportaisella akselilla, jonka 
osia ovat yhteistyö, koordinaatio ja konfliktien neuvottelu. (Straus & McGrath, 
1994) 
 
Nelijaon yläreunaan sijoittuvat yhteistyötehtävät esimerkiksi ideoiden luomis-
tehtävät. Näissä tehtävissä ryhmän jokainen jäsen voi itsenäisesti osallistua ide-
ointiin ja jokainen idea on lisää ryhmän yhteistulokseen. Koska koordinaatiota 
tarvitaan vain vähän tai ei lainkaan, eikä ryhmän jäseniltä vaadita konsensusta, 
esimerkiksi keskustelen sääteleminen tai reaktioiden välittyminen eivät ole tär-
keitä. Sen vuoksi sosiaalisen kontekstin vihjeillä pitäisi olla vähän vaikutusta 
ryhmän suoritukseen tämän tyyppisissä yhteistyötehtävissä.  (Straus & McGrath, 
1994)  

Strausin ja McGrathin (1994) mukaan viestintäväline vaikuttaa todennäköi-
semmin ryhmän lopputulokseen silloin, kun:   

 on tarve ilmaista ja havaita tunteita,  

 tehtävä vaatii ryhmän jäsenten toimien koordinointia ja ajoittamista,  

 yksi yrittää suostutella muita tai  

 kun tehtävä vaatii konsensusta asioista, joihin muiden ryhmän jäsen-
ten asenteet tai arvot vaikuttavat. (Straus & McGrath, 1994) 

McGrathin lisäksi myös useat muut tutkijat ovat pohtineet tehtävän luokittelua. 
Zigurs ja Buckland (1998) koostivat artikkeliinsa taulukon tehtävä-käsitteen eri-
laisista luokittelutavoista (taulukko 2).   
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TAULUKKO 2: Tehtävän käsitteen määritelmiä (Zigurs & Buckland, 1998, s. 315) 

Tekijä Luokittelun perusta Tehtävän kategoriat 

Carter, Haythorn ja 
Howell (1950) 

Ryhmän aktiviteetit Toimistotyöt, keskustelu, älyllinen 
työ, mekaaninen kokoonpano, fyy-
sinen työ, päättely 

Shaw (1954) Monimutkaisuus Yksinkertainen vs. monimutkainen  

Bass, Pryer, Gaier ja 
Flint (1958) 

Vaikeus Helppo vs. vaikea 

Hackman (1968) Käyttäytymisvaatimukset 
älyllisissä tehtävissä, jotka 
tuottavat kirjoitettuja lop-
putuotteita 

Tuotanto, keskustelu, ongelmanrat-
kaisu 

O’Neill ja Alexander 
(1971) 

Älyllisten tehtävien käyt-
täytymisvaatimukset 

Keskustelu, päätös, suoritus 

Steiner (1972) Yhtenäisten tehtävien luo-
kittelu neljään tyyppiin 
sen perusteella, miten jä-
senten työpanoksen yhdis-
täminen on sallittua yhden 
lopullisen tuotteen tuotta-
misessa  

Jakamaton vs. jaettava, maksimointi 
vs. optimointi, säädetty prosessi vs. 
sallittu prosessi (hajottava, yhdis-
tävä, lisäävä, harkinnanvarainen) 

Shaw (1973) Kuusi toisensa ei-poissul-
kevaa jatkumoa 

Vaikeus, ratkaisun monimuotoi-
suus, luontainen kiinnostus, yhteis-
työvaatimukset, populaation tut-
tuus, älylliset-manipuloivat vaati-
mukset  

Davis, Laughlin, and 
Komorita (1976),  
Laughlin (1980) 

Ryhmän jäsenten suhteet 
ja tehtävän suorittamisen 
prosessit 

Yhteistyötä tekevissä ryhmissä: 
älylliset tehtävät vs. päätöksen teko, 
kilpailevissa tai ristiriitaisissa ryh-
missä: kahden vaihtoehdon tehtä-
vät vs. neuvottelu vs. koalition 
muodostaminen 
 
 

Poole (1978) Tehtävän ulottuvuudet 
työyksikkötasolla 

Vaikeus, vaihtelevuus, keskinäinen 
riippuvuus 

McGrath (1984) Mitä ryhmä tai yksilö tule-
vat tekemään? Esitetty 
mallissa, jossa ympyrä on 
jaettu neljänneksiin ja jo-
kaiseen neljännekseen si-
sältyy kaksi kategoriaa  

Luominen (suunnittelu vs. luovat 
tehtävät), valinta (älylliset tehtävät 
vs. päätöksenteko), neuvottelu 
(kognitiivinen konflikti vs. ristirii-
taiset motiivit), toteutus (kilpailu / 
taistelu vs. suorittaminen / psyko-
motoriset tehtävät) 

Campbell (1988) Useita yhdistelmiä neljästä 
eri perus monimutkai-
suus/kompleksisuusomi-
naisuudesta 

Yksinkertainen, päätös, arviointi, 
ongelma, epäselvä 
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Tässä tutkimuksessa päädyttiin hyödyntämään McGrathin (1984) luokittelua 

ensi sijaisesti siksi, että myös tutkimuksen keskeisenä teoriana oleva median 

synkronisuuden teoria (Dennis & Valacich, 1999; Dennis ym., 2008) nojaa 

McGrathin luokitteluun. McGrathin luokittelu istui hyvin myös ohjelmistopro-

jektikontekstiin, mikä oli tutkimuksen kannalta tärkeää. 

2.4 Yhteenveto 

Tässä luvussa esiteltiin aluksi median ilmaisuvoimaisuuden teoria, jonka perus-
tana on ajatus, että ilmaisuvoiman määrä vaihtelee eri viestintävälineiden välillä. 
Ilmaisuvoiman määrä on sitä suurempi, mitä enemmän viestintäväline pystyy 
poistamaan tehtävään liittyvää monitulkintaisuutta ja epävarmuutta. Tehtävän 
monitulkintaisuus ja epävarmuus puolestaan määrittää sen, kuinka suuren il-
maisuvoimaisuuden viestintävälinettä tarvitaan tehtävän ratkaisemiseen.  

Tämän jälkeen perehdyttiin median synkronisuuden teoriaan, jonka keskei-
nen ajatus on se, että viestintä on tehokasta, kun tehtävän perusviestintäproses-
sien tarpeet kohtaavat viestintävälineen kanssa. Perusviestintäprosesseja on 
kaksi: tiedon vaihdannan ja henkilökohtaisen merkityksen muodostamisen pro-
sessi sekä yhteisen merkityksen muodostamisen prosessi. Molempia prosesseja 
tarvitaan tehtävästä riippumatta, mutta prosessien mittasuhteet vaihtelevat vies-
tinnän kontekstin eli ryhmän, viestintävälineen ja tehtävän tuttuuden mukaan. 
Tiedon vaihdannan prosessi hyötyy matalan synkronisuuden viestintävälineistä 
eli mahdollisuudesta hankkia tietoa useista eri lähteistä ja prosessoida tietoa rau-
hassa. Yhteisen merkityksen muodostamisen prosessi puolestaan hyötyy korke-
ammasta synkronisuudesta eli nopeasta palautteesta sekä matalasta rinnakkai-
suudesta eli yhteen keskusteluun keskittyvästä viestintävälineestä.  

Lopuksi tarkasteltiin tehtävän käsitettä sekä tutustuttiin McGrathin ryh-
män tehtävien nelijakoon. Nelijaossa on kaksi akselia, yhteistyö-konflikti ja kä-
sitteellinen-käytöksellinen, joille eri tehtävät sijoittuvat. Tehtävä jaotellaan nel-
jään päätyyppiin, jotka ovat luominen, valinta, neuvottelu ja toteutus. Jokainen 
neljännes jakautuu edelleen kahdeksaan tehtävätyyppiin, joita ovat suunnittelu, 
ideointi, ongelmanratkaisu, päätöksenteko, näkemysristiriitojen ratkaiseminen, 
eturistiriitojen ratkaiseminen, valtaristiriitojen ratkaiseminen sekä toteuttaminen. 
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3 OHJELMISTOPROJEKTI 

Tässä luvussa esitellään tutkielman keskeisiä käsitteitä. Aluksi esitellään ohjel-
mistoalaa, perehdytään ohjelmistoprosessiin ja ohjelmistoprosessimalleihin, 
sekä esitellään joitain yleisiä ohjelmistoprosessimalleja. Lopuksi tutustutaan pro-
jektiin yleensä sekä ohjelmistoprojektin erityispiirteisiin.  

3.1 Ohjelmistoala, ohjelmistoprosessi ja ohjelmistoprosessimalli 

Tässä tutkielmassa ohjelmistoalan määritelmänä käytetään Tilastokeskuksen 62 
ohjelmistot, konsultointi ja siihen liittyvä toiminta - luokitusta. Luokkaan kuulu-
vat ohjelmien ja ohjelmistojen kirjoittaminen, muuntaminen, testaaminen ja tuki; 
sellaisten tietokonejärjestelmien suunnittelu, joissa yhdistyy laitteisto-, ohjel-
misto- ja viestintäteknologia; asiakkaan tiloissa tapahtuva tietokonesysteemien ja 
tietojenkäsittelylaitteiden hallinta ja käyttö; ja muut laitteistoihin ja ohjelmistoi-
hin liittyvät asiantuntijapalvelut ja tekniset palvelut. Tutkielmassa keskitytään 
toimialaluokituksen alaluokan 6201 mukaiseen toimintaan, johon kuuluvat oh-
jelmien ja ohjelmistojen kirjoittaminen, muuntaminen, testaaminen ja tuki. Tähän 
sisältyy ohjelmiston rakenteen ja sisällön suunnittelu ja/tai ohjelmakoodin kir-
joittaminen varusohjelmistoja, sovelluksia, tietokantoja, web-sivustoja ja tietoko-
nepelejä varten sekä olemassa olevan sovelluksen muuntaminen ja konfigurointi 
tilaustyönä niin, että se toimii tarkoituksenmukaisesti asiakkaan järjestelmäym-
päristössä. (Tilastokeskus, 2018) 

Systemaattista lähestymistä ohjelmistokehitykseen kutsutaan ohjelmistopro-
sessiksi (software process) (Sommerville, 2016) tai ohjelmistokehitysprosessiksi 
(software development process) (Mohapatra, 2000). Tässä tutkielmassa käytetään 
edellistä ilmaisua. Sommervillen (2016) mukaan ohjelmistoprosessi on sarja akti-
viteetteja, jotka johtavat ohjelmistotuotteen tuottamiseen. Neljä ohjelmistopro-
sesseille yhteistä perusaktiviteettia ovat:  

1. Ohjelmiston määrittely, jossa asiakkaat ja kehittäjät määrittelevät tuotet-
tavan ohjelmiston sekä sen toiminnallisuuden rajoitteet.  

2. Ohjelmiston kehittäminen, jossa ohjelmisto suunnitellaan ja ohjelmoidaan.  
3. Ohjelmiston validointi, jossa ohjelmisto tarkastetaan ja varmistetaan, että 

se on sitä, mitä asiakas vaatii.  
4. Ohjelmiston jatkokehitys, jossa ohjelmistoa muokataan vastaamaan asiak-

kaan ja markkinan muuttuvia vaatimuksia. (Sommerville, 2016) 
 

Ohjelmistoprosessimalli (software process model) on yksinkertaistettu esitys oh-
jelmistoprosessista. Jokainen prosessimalli edustaa prosessia tietystä näkökul-
masta, ja siten tarjoaa ainoastaan osittaista tietoa prosessista (Sommerville, 2016). 
Sommervillen (2016) mukaan täytyy muistaa, että mikään prosessimalli ei sovi 
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kaikkeen ohjelmistokehitykseen, vaan oikea prosessi riippuu asiakkaasta ja vaa-
timuksista, ohjelmiston käyttöympäristöstä ja kehitettävän ohjelmiston tyypistä. 
(Sommerville, 2016). Seuraavaksi esitellään muutamia yleisiä ohjelmistoproses-
simalleja esimerkinomaisesti.  
 
Vesiputousmalli 
 
Vesiputousmalli oli ensimmäinen julkaistu ohjelmistomalli, ja se esiteltiin ensim-
mäistä kertaa Roycen vuonna 1970 julkaistusta artikkelista (Royce, 1970). Vesi-
putousmalli kuvaa ohjelmistoprosessia sarjana vaiheita (Mohapatra, 2000; Som-
merville, 2016) (kuvio 4). Vesiputousmallin ajatukseen kuuluu, että vaiheesta toi-
seen voi edetä vasta, kun edellisen vaiheen tulokset on arvioitu ja verifioitu, ja 
vaihe on päätetty (Royce, 1970; Mohapatra, 2000; Sommerville, 2016). Peräkkäis-
ten vaiheiden kesken iterointi on mahdollista, mutta iterointi useamman kuin 
kahden vaiheen kesken on harvinaista (Royce, 1970).   
 

 
KUVIO 4 Vesiputousmalli (Royce, 1970) 

Alkuperäinen malli muodostuu seitsemästä vaiheesta (Royce, 1970), mutta sitä 
on myös sovellettuja versioita (esimerkiksi Sommerville, 2016; Mohapatra, 2000) 
(taulukko 3). Mallin eri variaatioiden välinen ero vaiheiden määrän suhteen joh-
tuu pääasiassa yksityiskohtien määrästä ja kategorisointitavasta (Mohapatra, 
2000). Roycen mallin vaiheita ovat järjestelmän vaatimusten määritteleminen, 
ohjelmiston vaatimusten määritteleminen, analyysi, suunnittelu, ohjelmointi, 
testaus ja käyttöönotto (Royce, 1970). Sommervillen ja Mohapatran malleissa vai-
heiden määrä on tiivistetty seitsemästä viiteen.  
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TAULUKKO 3 Vesiputousmallin vaihejakoja 

Royce (1970) Sommerville (2016) Mohapatra (2000) 

Järjestelmän vaatimusten 
määritteleminen 

Vaatimusmäärittely Vaatimusten analysointi 
ja määrittely 

Ohjelmiston vaatimusten 
määritteleminen 

Analyysi Järjestelmän ja ohjelmiston 
suunnittelu 

Suunnittelu ja määrittely 

Suunnittelu 

Ohjelmointi Toteutus ja yksikkötestaus Ohjelmointi ja yksikkötes-
taus 

Testaus Integraatio- ja järjestelmä-
testaus 

Integraatio- ja järjestelmä-
testaus 

Käyttöönotto Käyttöönotto ja ylläpito Toimitus ja ylläpito 

 
Vesiputousmallia kohtaan on myös kohdistunut kritiikkiä, joka kohdistuu ennen 
kaikkea perinpohjaiseen suunnitteluun ja laajaan dokumentointiin (Royce, 1970; 
Boehm, 1986; Mohapatra, 2000). Boehmin (1986) mukaan pääsyy ongelmiin 
vesiputousmallin käytössä liittyy mallin yksityiskohtaisiin dokumentteihin, 
jotka ovat alun vaatimusmäärittely- ja suunnitteluvaiheiden 
valmistumiskriitireinä. Myös vesiputousmallin jäykkyyttä ja vaiheen jäädyttä-
mistä ennen seuraavaan siirtymistä on kritisoitu (Mohapatra, 2000).  

 
Spiraalimalli 

 
Spiraalimalli on Barry Boehmin ehdottama inkrementaalinen ja riskilähtöinen 
prosessimalli (Sommerville, 2016), joka yhdistää piirteitä vesiputousmallista, 
inkrementaalisesta kehittämisestä ja evolutiivisesta prototyypityksestä (Moha-
patra, 2000). Prosessi kuvataan enemmin spiraalina kuin aktiviteettien sarjana. 
Spiraalin jokainen kierros edustaa vaihetta ohjelmistoprosessissa. Siten sisin kier-
ros sisältää vaatimusmäärittelyn, seuraava kierron järjestelmän suunnittelun ja 
niin edelleen. (Mohapatra, 2000; Sommerville, 2016). Boehmin (1986) mukaan jo-
kaiseen spiraalimallin sykliin sisältyy neljä vaihetta: 1) tavoitteiden ja rajoitteiden 
määrittely, 2) vaihtoehtojen arviointi sekä riskien tunnistaminen ja ratkaiseminen, 
3) kehittäminen ja seuraavan tason tuotteen määrittely, jossa tehtävinä eri iteraa-
tioilla on muun muassa vaatimusten määrittely ja validointi, suunnittelu ja suun-
nitelman validointi, ja ohjelmointi ja testaus, ja 4) seuraavien vaiheiden suunnit-
telu (Boehm, 1986). Mallissa ei ole ennalta määrättyjä vaiheita, vaan projektin 
johto päättää vaiheistuksesta. Täten spiraalimallin kierrosten määrä voi vaihdella 
eri organisaatioiden välillä ja jopa saman organisaation eri projektien välillä. 
(Mohapatra, 2000) 
 
Rational Unified Process (RUP) 
Rational Unified Process (RUP) on iteratiivinen ja inkrementaalinen ohjelmisto-
kehityksessä käytetty prosessimalli. RUP tarjoaa kurinalaisen lähestymistavan 
tehtävien ja vastuiden jakamiseen kehitysorganisaatiossa. Sen tavoitteena on 
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taata korkealaatuisen ohjelmiston tuottaminen niin, että ohjelmisto täyttää lop-
pukäyttäjien vaatimukset aikataulussa ja budjetissa pysyen. (Kruchten, 2000) 

RUP:n prosessirakenteessa on kaksi ulottuvuutta: horisontaalinen akseli 
kuvaa aikaa ja havainnollistaa prosessin elinkaarta. Pystyakseli puolestaan ku-
vaa ydinprosessin työnkulkua (Kruchten, 2000). Elinkaaren vaiheita ovat aloitta-
minen, tarkentuminen, rakentaminen ja siirtyminen (Kruchten, 2000; Mohapatra, 
2000). Vaiheiden lisäksi RUP:ssa on määritetty myös vaiheisiin sijoittuvat tehtä-
vät, jotka mukailevat pitkälti vesiputousmallin vaihejakoa. RUP:ssa esitettyjä 
tehtäviä ovat liiketoimintamallin määrittely, vaatimusmäärittely, analyysi ja 
suunnittelu, toteutus, testaus, käyttöönotto, kokoonpano- ja muutosten hallinta, 
projektinhallinta ja ympäristön hallinta. (Kruchten, 2000) 

 
Ketterät menetelmät 

 
Vastatakseen jatkuvasti muuttuviin käyttäjävaatimuksiin, projektien pitäisi olla 
ketteriä (Mohapatra, 2000). Ketterät menetelmät ovat kokoelma ohjelmistokehi-
tysmenetelmiä, jotka toteuttavat ketterän ohjelmistokehityksen julistuksessa 
(Agile Manifesto) esitettyjä arvoja ja periaatteita. Julistuksessa painotetaan neljää 
arvoa (Beck ym., 2001): 

Löydämme parempia tapoja tehdä ohjelmistokehitystä, kun teemme sitä itse ja au-
tamme muita siinä. Kokemuksemme perusteella arvostamme:  

 yksilöitä ja kanssakäymistä enemmän kuin menetelmiä ja työkaluja. 

 toimivaa ohjelmistoa enemmän kuin kattavaa dokumentaatiota. 

 asiakasyhteistyötä enemmän kuin sopimusneuvotteluja. 

 vastaamista muutokseen enemmän kuin pitäytymistä suunnitelmassa. 

Jälkimmäisilläkin asioilla on arvoa, mutta arvostamme ensiksi mainittuja enemmän. 

Ketterän ohjelmistokehityksen julistuksessa esitetyt kaksitoista periaatetta sisäl-
tävät ajatuksia alusta asti toimivasta ohjelmistosta, ohjelmiston versioiden ly-
hyistä kehitys- ja toimitussykleistä, vaatimusten muutosalttiudesta, asiakkaan ja 
kehittäjien tiiviistä yhteistyöstä läpi projektin, kehittäjien taitoihin luottamisesta, 
kasvokkain käytävän keskustelun tehokkuudesta viestintätapana, toimivasta oh-
jelmistosta edistymisen mittarina, kestävien toimintatapojen käyttämisestä, oh-
jelmiston laadun ja hyvän rakenteen huomioimisesta, yksinkertaisuudesta, itse-
organisoituvista tiimeistä sekä tiimin itsearvioinnista työskentelyn tehosta-
miseksi (Beck ym., 2001). Ketterässä ohjelmistokehityksessä on siis kyse arvoista 
ja periaatteista, joita voidaan toteuttaa usein eri tavoin. Ketteriä ohjelmistokehi-
tysmenetelmiä ovat esimerkiksi Scrum ja Extreme Programming eli XP (Moha-
patra, 2000). 
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3.2 IT-projekti, tivi-projekti ja ohjelmistoprojekti 

Projekti on väliaikainen pyrkimys, jonka tarkoituksena on luoda ainutlaatuinen 
tuote, palvelu tai tulos, ja jolla on alku ja loppu (Taylor, 2004; ISO/IEC 12207, 
2008; PMBOK, 2011). Projektissa työ on ainutlaatuinen, kompleksinen, epärutii-
ninomainen, hetkellinen pyrkimys, jota rajoittavat aika, budjetti, resurssit ja asi-
akkaan tarpeiden pohjalta syntyneet vaatimukset (Savolainen, 2011). 

Projekti voi päättyä kolmella eri tavalla: 1) projektin tavoitteet on saavutettu, 
2) projekti lopetetaan, koska se ei ole saavuttanut tai ei tule saavuttamaan tavoit-
teitaan tai 3) projekti todetaan tarpeettomaksi. Projektin lopputuote ja projektin 
aikana tehtävät aktiviteetit vaihtelevat kuitenkin suuresti projektien välillä. 
(PMBOK, 2011) 

Taylor (2004) määrittelee informaatio teknologian (IT) sisältävän sekä oh-
jelmisto- että laitekomponentit sekä järjestelmän pienempien osien integroinnin 
yhdeksi, toimivaksi ja käytettäväksi järjestelmäksi. IT-projekti siis sisältää yhden 
tai useamman näistä osa-alueista. IT-projekteissa on piirteitä, jotka erottavat ne 
muista projekteista. Näitä ovat riskit, aikatauluvaatimukset, asiakkaan tarpeet, 
markkinalähtöiset paineet ja kilpailuhenkinen ympäristö. IT-projektin erityis-
piirteenä on kaksi elinkaarta – projektin elinkaari ja järjestelmäkehityksen elin-
kaari –, joissa molemmissa on useita tyypillisiä tehtäviä. Avaimena onkin kahden 
elinkaaren yhteensovittaminen. (Taylor, 2004)  

Forseliuksen ym. (2009) mukaan tieto- ja viestintätekninenprojekti eli tivi-
projekti on kertaluonteinen työsuoritus ainutlaatuisen tieto- ja viestintäteknisen 
tuotteen, järjestelmän tai palvelun tuottamiseksi tai muuttamiseksi. Se ei siis si-
sällä laitteistokomponentteihin liittyviä projekteja. Tivi-projektin tulos voi olla 
joko kokonaan uusi tai jo olemassa olevasta paranneltu tivi-pohjainen tuote, jär-
jestelmä tai palvelu. Tivi-projektiksi kutsutaan siis sellaista projektia, joka tuottaa 
kokonaan uuden tai parannetun tivi-ohjaisen tuotteen tai palvelun. (Forselius 
ym., 2009)  

Tivi-projektit voidaan jaotella edelleen pienempiin ryhmiin. Forselius ym. 
(2009) ovat jakaneet tivi-projektit seitsemään ryhmään: 

1. asiakaskohtainen ohjelmistoprojekti, jonka tuloksena valmistuu uusi, 
asiakaskohtainen ohjelmisto  

2. ohjelmistotuoteprojekti, jonka tuloksena valmistuu uusi, useamman 
asiakkaan käyttöön soveltuva ohjelmistotuote  

3. ohjelmistoversioprojekti, jonka tuloksena valmistuu jonkin ennestään 
käytössä olevan ohjelmiston laajennus tai muu olennaisesti paran-
nettu versio  

4. tivi-palveluprojekti, jonka tuloksena käynnistyy sopimuspohjainen, 
jatkuva tai määräaikainen tivi-palvelu. Palvelu voi olla esimerkiksi 
ohjelmiston tai laitteiston tai niiden kummankin käyttö-, huolto-, yl-
läpito-, tuki- tai neuvontapalvelu  
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5. valmisohjelmiston konfigurointiprojekti, jonka tuloksena yleinen val-
misohjelmisto on asennettu ja ohjelmiston parametrit sekä toiminnot 
on viritetty asiakasorganisaation tarpeiden mukaisiksi  

6. tietokonversioprojekti, jonka tuloksena vanhan järjestelmän pysyvistä 
tietovarastoista on siirretty tietosisältö uuden järjestelmän käyttöön 
tuleviin tietovarastoihin. Hyvin usein tietokonversioprojektissa kehi-
tettävä ohjelmisto on kertakäyttöinen.  

7. integrointiprojekti, jonka tuloksena valmistuu yksi tai useampia liit-
tymäpalveluita jonkin tietyn järjestelmän ja muiden järjestelmien vä-
lille. Nämä palvelut ovat usein pitkäikäisiä, toisin kuin tietokonver-
sioprojektissa toteutettavat ohjelmat. (Forselius ym., 2009, s. 23)  

Tässä tutkielmassa keskitytään tarkastelemaan asiakaskohtaisia ohjelmistopro-
jekteja ja ohjelmistotuoteprojekteja – toisin sanoen tivi-projekteja, joiden tulok-
sena syntyy uusi ohjelmisto. Jatkossa näistä käytetään yleisnimitystä ohjelmisto-
projekti.  
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4 VIESTINTÄ JA VIESTINTÄVÄLINEET OHJELMIS-
TOPROJEKTISSA 

Tässä luvussa tarkastellaan ensin viestinnän perusmallia ja tutustutaan viestin-
nän keskeisiin käsitteisiin, kuten hälyyn ja formaaliin ja epäformaaliin viestin-
tään. Toisessa alaluvussa tarkastellaan pintapuolisesti projektiviestintää ja sidos-
ryhmiä, vaikka ne eivät kuulu tutkielman ydinalueeseen. Viestintävälineiden 
käyttö, johon tutkielmassa perehdytään, tapahtuu kuitenkin projektiviestintätar-
koituksessa, ja viestintävälineiden käyttäjät ovat eri sidosryhmien edustajia, 
minkä vuoksi osa-alueet on sisällytetty tähän lukuun. Tämän jälkeen perehdy-
tään viestintävälineiden ominaisuuksiin ja lopulta ohjelmistoprojekteissa käytet-
tyihin viestintävälineisiin. 

4.1 Viestintä 

Viestinnän perusmalli 
 

Shannon esitteli viestinnän perusmallinsa (kuvio 5) ensimmäistä kertaa vuonna 
1948 (kuvio 5). Malli kuvastaa sitä, miten informaatiota lähetetään ja vastaanote-
taan kahden osapuolen, lähettäjän ja vastaanottajan, välillä.  Shannonin malli 
koostuu kuudesta käsitteestä:  

1. Informaation lähde tuottaa viestin tai sarjan viestejä, jotka halutaan vies-
tiä vastaanottajalle.  

2. Lähetin on ohjelmisto ja/tai laite, joka koodaa ja lähettää viestin. Koo-
daamisella tarkoitetaan viestin muuntamista oikean muotoiseksi sig-
naaliksi kanavan yli lähettämistä varten.  

3. Kanava on konkreettinen kanava, jota pitkin viesti siirretään lähetti-
meltä vastaanottimeen. Kanava voi olla esimerkiksi kaapeli, radiotaa-
juus tai valonsäde.  

4. Vastaanotin on ohjelmisto ja/tai laite, joka tyypillisesti tekee päinvas-
taiset toimenpiteet kuin lähetin purkaen signaalin takaisin viestiksi. 

5. Viestin määränpää on henkilö tai kohde, jolle viesti on tarkoitettu.   
6. Häly on viestin lähettämisvaiheessa tai viestin lähettävässä tai vastaan-

ottavassa päässä ilmenevä häiriö, joka aiheuttaa sen, että vastaanotettu 
signaali ei välttämättä ole sama kuin lähettimen lähettämä. (Shannon, 
1948) 
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KUVIO 5 Shannonin viestintämalli (Shannon, 1948, s. 2) 

Shannonin (1948) mallia on käytetty viestinnän mallien pohjana varsin yleisesti. 
Esimerkiksi Bellin ja Smithin teoksessa (2009) esitellään viestinnänmalli, joka on 
lähes identtinen Shannonin mallin kanssa.  Mallin peruskäsitteet ovat samat kuin 
Shannonin mallissa, mutta niiden määrittelyjä on laajennettu. Esimerkiksi lähet-
timen Shannon määrittelee olevan ohjelmisto ja/tai laite, joka koodaa ja lähettää 
viestin, kun taas Bell ja Smith määrittelevät sen viestin lähettämisen, toimittami-
sen tai välittämisen teoksi.  Bell ja Smith (2009) ovat määritelleet viestinnän kes-
keiset käsitteet seuraavasti:  

1. Informaation lähde, jota yleensä kutsutaan viestiksi. Idea, ajatus, fakta.  
2. Signaali, joka on sanojen, kuvien tai eleiden virta, jotka ilmaisevat viestiä.  
3. Lähetin, joka on viestin lähettämisen, toimittamisen tai välittämisen teko. 
4. Kanava, jota usein kutsutaan mediaksi. Kanava voi olla esimerkiksi ra-

portti, tv-kuva tai puhe.  
5. Määränpää tai vastaanottaja, jota yleensä kutsutaan yleisöksi.  Yleisö voi 

olla kuuntelijoita, katsojia, lukijoita.  

Myös PMBOK-projektinhallintaoppaassa (2011) esitetty viestinnän perusmalli 
(kuvio 6) mukailee pitkälti Shannonin mallia. Suurin ero on PMBOKin malliin 
lisätty ajatus palautteesta: viestin vastaanottamisen jälkeen vastaanottaja kuittaa 
saaneensa viestin ja ilmaisee samalla ymmärtäneensä asian tai pyytää lisätietoja. 
(PMBOK, 2011) Shannonin ja PMBOKissa esitetyt näkemykset poikkeavat myös 
hieman viestin koodauksen suhteen. Shannonin mukaan lähetin koodaa viestin 
kanavalle, esimerkiksi radiotaajuudelle, sopivaksi signaaliksi. PMBOKissa koo-
daus ymmärretään yleisemmällä tasolla: koodaus on viestien koodaamista muo-
toon, jota molemmat osapuolet ymmärtävät. Yksinkertaisena esimerkkinä koo-
daamisesta voidaan pitää suomalaista, joka koodaa viestinsä englanniksi, jotta 
saksalainen kollega ymmärtää viestin ja voi koodata sen edelleen omalle äidin-
kielelleen. Koodaus muuttuu huomattavasti monimutkaisemmaksi esimerkiksi 
silloin, kun eri kansallisuuksia edustavat osapuolet yrittävät viestiä toisilleen 
monimutkaista, teknistä konseptia vierasta viestintäteknologiaa käyttäen. 
(PMBOK, 2011) Myös hälyn käsite eroaa hieman eri mallien välillä. Tätä käsitel-
lään laajemmin myöhemmin tässä luvussa.  
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KUVIO 6 Viestinnän perusmalli (PMBOK, 2011, s. 255) 

Muutamista eroista huolimatta Shannonin (1948), Bellin ja Smithin (2009) ja 
PMBOKissa (2011) esitetyt mallit ovat pohjimmiltaan hyvin samanlaisia, ja tässä 
tutkielmassa viestintä ymmärretään niiden mukaiseksi prosessiksi. Viestinnän 
perusprosessia tarvitaan, jotta ymmärretään millaisia vaatimuksia viestintäväli-
neisiin kohdistuu. 
 
Häly ja viestinnän esteet  

 
Shannonin (1948), Bellin ja Smithin (2009) ja PMBOKin (2011) viestinnän mallit 
eroavat hälyn määritelmän osalta. Shannon ymmärtää hälyn lähinnä teknisenä 
häiriönä. Sen sijaan PMBOKin mukaan hälyä on kaikki, joka sekaantuu viestin 
lähettämiseen ja ymmärtämiseen, siis esimerkiksi taustatietojen puute. Bell ja 
Smith (2009) puolestaan painottavat, että häly voi olla kirjaimellista (liikenteen 
melu, astioiden kolina) tai henkistä (ajatukset ovat muualla, ennakkoluulot tai 
ennakko-oletukset).  

Bellin ja Smithin (2009) mukaan hälyä voi olla esimerkiksi se, että nuoret 
kuulijat ymmärtävät sanoja eri tavalla kuin esittäjät (semanttinen häly) tai esittä-
jän puhe on liian nopeaa tai ääni liian hiljainen vanhemmille kuulijoille. Hälyä 
voi olla myös viestin lähde, eli viestin lähettäjä vaikuttaa viestin tulkintaan, tai 
viestin vastaanottajan sisäinen häly eli suodatin. Suodatin voi olla tietoinen tai 
tiedostamaton, ja vaikuttaa esimerkiksi siihen, mitkä viestin osat vastaanottaja 
ottaa vastaan, prosessoi tai muistaa myöhemmin. Suodattimet voivat myös liit-
tyä henkilökohtaisiin kokemuksiin, ikään, sukupuoleen, rotuun tai uskontoon. 
(Bell & Smith, 2009) Viestin tulkintaan vaikuttavat siis lähettäjän ja vastaanotta-
jan kokemusalueet eli heidän tietämyksensä, kokemuksensa, uskottavuutensa ja 
luottamuksensa, joiden kautta he viestiä tulkitsevat (Saladis & Kerzner, 2011). 
Viestin vastaanottaja harvoin tulkitsee viestin täsmälleen niin kuin lähettäjä on 
sen tarkoittanut, minkä vuoksi on tärkeää tarjota useita viestintämenetelmiä sekä 
ympäristö, joka tukee avointa dialogia (Schwalbe, 2010). 
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Formaali ja epäformaali viestintä 
 
Bellin ja Smithin (2009) mukaan viestintä on joko rakenteista eli formaalia tai epä-
muodollista eli epäformaalia. Formaali viestintä on yleensä:  

1) tallennettua tai dokumentoitua (esimerkiksi kokouksen esityslista, pöytä-
kirja tai sähköinen tai paperinen uutiskirje) 

2) keskittynyt tiettyyn aiheeseen (esimerkiksi uutiskirje)  
3) laajemmin tiedossa ja helpommin saavutettavissa (esimerkiksi talousra-

portti, joka on suuren yleisön luettavissa). (Bell & Smith, 2009) 

Bellin ja Smithin (2009) mukaan, vaikka epäformaali viestintä on vähemmän ai-
kaan ja paikkaan sidottua, se on organisaation tehokkaan toiminnan kannalta 
yhtä tärkeää kuin formaali viestintä. Epäformaali viestintä on tyypillisesti:  

1) riippuvaista henkilökohtaisista emotionaalista tekijöistä (esimerkiksi kah-
vihuonekeskustelu riippuu lähes täysin siitä, miten viestijät suhtautuvat 
toisiinsa) 

2) joustavampaa ja avoimempaa kuin formaali viestintä (keskusteluissa nou-
see kysymyksiä ja ilmaistaan asenteita ja tunteita enemmän kuin esitetään 
argumentteja ja vastauksia) 

3) henkilökohtaisempaa kuin formaali viestintä (viesti voidaan muuntaa so-
pimaan kuulijan yksilöllisiin kiinnostuksenkohteisiin ja asenteisiin, esi-
merkiksi juorua yrityksen irtisanomisista kerrotaan eri tavalla pitkäaikai-
selle yrityksen johtoportaan jäsenelle ja yrityksen vastapalkatulle työnte-
kijälle). (Bell & Smith, 2009) 

4.2 Projektiviestintä ja ohjelmistoprojektin sidosryhmät 

Forseliuksen ym. (2009) mukaan viestinnän tavoitteena on varmistaa projektin 
häiriötön eteneminen ja lopputulosten tehokas käyttöönotto. Projektin viestin-
nän tavoitteet vaihtelevat projektin mukaan. Esimerkiksi projektiviestinnän koh-
deryhmän koko voi vaihdella muutamasta ihmisestä miljoonaan ihmiseen. Toi-
sinaan projektiviestintä täytyy kohdentaa suurelle ryhmälle, ja toisaalta samaan 
aikaan on pidettävä tietyt ryhmät sen ulkopuolella. Myös kohdeyleisön taidot 
vaihtelevat: toisinaan kohdeyleisö on teknisesti taitavaa, toisinaan asiat on selos-
tettava perinpohjaisesti ja selvitettävä projektin tulokset tai ongelmat. Viestinnän 
suunnittelun tuloksena syntyy projektin viestintäsuunnitelma, jossa otetaan kan-
taa siihen, mitä ja kenelle tiedotetaan, kuka tiedottaa, miten, milloin ja kuinka 
usein tiedotetaan, kuka päättää tiedottamisesta, missä ja miten tietoa säilytetään 
projektin ajan ja milloin ja kuinka projektikohtaiset tiedot hävitetään. (Forselius, 
ym., 2009) 
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Forselius ym. (2009) toteavat, että tärkeimmät projektin viestintäkeinoista 
ovat projektipäällikön tekemä virallinen raportointi sekä projektin jäsenten työ-
ajan ja suoritusten raportointi. Näiden lisäksi huomioitavia viestinnän tyyppejä 
ovat projektiryhmän jäsenten ja erityisesti projektipäällikön henkilökohtainen 
viestintä, johtoryhmän jäsenten eri tavoilla hoitama tiedotus ja sitouttaminen, 
tekstiviestit, projektin omat nettisivut, emo-organisaation elektroninen ilmoitus-
taulu, tiedotustilaisuudet ja sähköposti sekä tiedotteet. (Forselius, ym., 2009) 

Tiedon levittämisessä on tärkeää pohtia teknologian käyttämistä, formaalia 
ja epäformaalia viestintää ja viestinnän monimutkaisuutta. (Schwalbe, 2010) 
Schwalben (2010) mukaan tehokas tiedon jakaminen vaatii projektipäälliköltä ja 
projektiryhmän jäseniltä hyviä viestintätaitoja. Viestintä sisältää monia eri ulot-
tuvuuksia kuten kirjoittamista, puhumista ja kuuntelemista, ja projektin henki-
löstö tarvitsee kaikkia näitä ulottuvuuksia päivittäisissä rutiineissaan. Lisäksi eri-
laiset ihmiset reagoivat positiivisesti viestinnän eri tasoihin tai tyyppeihin. Ly-
hyet kasvokkain tapaamiset ovat usein tehokkaampia kuin sähköinen viestimi-
nen, etenkin kun on kyseessä arkaluonteisesta tiedosta. (Schwalbe, 2010) 

Sidosryhmät ovat yksilöitä tai organisaatioita, joilla on oikeus, osallisuus, 
vaade tai kiinnostus projektin tulosta kohtaan tai joiden intresseihin (tarpeisiin 
tai odotuksiin) projektin onnistuminen tai valmistuminen vaikuttaa positiivisesti 
tai negatiivisesti (ISO/IEC 12207, 2008; PMBOK, 2011). Sidosryhmät saattavat 
myös käyttää vaikutusvaltaansa projektiin, sen lopputuotteisiin ja projektiryh-
män jäseniin. Projektin hallinnan täytyy tunnistaa sekä sisäiset että ulkoiset si-
dosryhmät voidakseen määritellä kaikkien osapuolten vaatimukset ja odotukset 
projektin suhteen. (PMBOK, 2011) 

Ohjelmistoprojektien yleisesti kirjallisuudessa tunnustetut sidosryhmät 
ovat projektin sponsorit, asiakkaat, loppukäyttäjät, johtoryhmä, alihankkijat, 
projektipäälliköt sekä projektiryhmä, joka suunnittelee ja kehittää ohjelmiston. 
(Savolainen, 2011) 

4.3 Viestintävälineen ominaisuudet 

Median synkronisuuden teorian mukaan viestintävälineillä on erilaisia fyysisiä 
ominaisuuksia, jotka vaikuttavat siihen, miten yksilöt voivat lähettää ja proses-
soida viestejä (Dennis ym., 2008). Viestintävälineillä on viisi ominaisuutta:  

1. tiedonsiirron nopeus (transmission velocity) eli nopeus, jolla viestintä-
väline toimittaa viestin vastaanottajalle (Dennis ym., 2008). Teorian 
aiemmin julkaistuissa versioissa vuosina 1998 ja 1999 tämän ominaisuu-
den tilalla on ollut ”palautteen välittömyys” (immediacy of feedback), 
jolla tarkoitetaan viestintävälineen kykyä tukea nopeaa, kaksisuuntaista 
viestintää  (Dennis & Valacich, 1999; Dennis ym., 1998). 

2. rinnakkaisuus (parallelism) eli määrä, kuinka monta keskustelua vies-
tintäväline pystyy ylläpitämään yhtä aikaa (Dennis ym., 2008; Dennis & 
Valacich, 1999; Dennis ym., 1998).  
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3. symbolien moninaisuus (symbol variety) eli erilaisten viestimistapojen, 
joilla tietoa voidaan viestiä, määrä. Näitä ovat esimerkiksi sanat, eleet, 
ilmeet ja äänenpaino, mutta myös kuvat, taulukot, videot, matemaattiset 
kaavat ja symbolit (Dennis ym., 2008; Dennis & Valacich, 1999). 

4. harjoiteltavuus (rehearsability) eli mahdollisuus harjoitella tai hienosää-
tää viestiä ennen sen lähettämistä (Dennis ym., 2008; Dennis & Valacich, 
1999) 

5. uudelleenprosessoitavuus (reprosessability) eli mahdollisuus tutkia tai 
prosessoida vastaanotettu viesti uudelleen (Dennis ym., 2008; Dennis & 
Valacich, 1999). 

Dennis ym. (2008) luokittelevat 12 yleistä viestintävälinettä sen mukaan, kuinka 
paljon ne tukevat kutakin ominaisuutta, kuinka nopeaa tiedon siirtäminen ja pro-
sessointi on ja kuinka suuri median synkronisuus on (taulukko 4). Taulukosta 4 
nähdään, ettei mikään viestintäväline ole paras kaikilla osa-alueilla. Esimerkiksi 
kasvokkaisviestinnässä synkronisuus on suuri, informaation siirto ja sen myötä 
palautteen saanti on nopeaa, rinnakkaisia keskusteluja voi olla joitain ja käytet-
tävissä olevien symbolien määrä riippuu käytössä olevista apukeinoista (eleiden, 
ilmeiden ja äänenpainon lisäksi esimerkiksi kuvat ja kuviot).  Harjoiteltavuus ja 
uudelleenprosessointi on kuitenkin vähäistä samoin kuin mahdollisuus proses-
soida tietoa. Jokaisella viestintävälineellä on oma yhdistelmänsä synkronisuutta, 
tiedon välitystä ja informaation prosessointia tukevia ominaisuuksia, ja niinpä 
jokainen viestintäväline sopiikin hieman erilaiseen viestintätarpeeseen. (Dennis 
ym., 2008) 

Dennis ja Valacich (1999) muistuttavat, että on tärkeää huomioida myös se, 
että viestintäväline saattaa saada erilaisia arvoja tietyn ominaisuuden suhteen 
sen mukaan, miten viestintäväline on konfiguroitu ja miten sitä käytetään. Esi-
merkiksi tekstipohjaisen sähköpostin symbolien moninaisuus on vähäinen, 
mutta sähköpostin, johon voi liittää myös kuvia ja videoita, symbolien moni-
naisuus on keskiverto (Dennis & Valacich, 1999).   
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TAULUKKO 4: Viestintävälineiden luokittelu ominaisuuksien mukaan (Dennis ym., 2008) 

 Tie-
don-
siirron 
nopeus 

Rin-
nak-
kai-
suus 

Sym-
bolien 
moni-
nai-
suus 

Harjoi-
telta-
vuus 

Uudel-
leen 
proses-
soita-
vuus 

Tiedon 
vaihta-
misen 
pro-
sessi 

Yhtei-
sen 
merki-
tyksen 
muo-
dosta-
misen 
pros. 

Synk-
roni-
suus 
 

Kasvok-
kaisvies-
tintä 

Korkea Keski-
verto 

Vähäi-
nen – 
suuri 

Matala Matala Nopea Matala Korkea 
 

Video- 
neuvot-
telu 

Korkea Keski-
verto 

Vähäi-
nen – 
keski-
verto 
 

Matala Matala Nopea Matala Korkea 
 

Audio- 
neuvot-
telu 

Korkea Matala Vähäi-
nen 

Matala Matala Nopea Matala Keski-
verto 

Pikavies-
tin 
(synkr.) 

Keski-
verto – 
korkea 

Matala 
– keski-
verto 
 

Vähäi-
nen – 
keski-
verto 

Keski-
verto 

Keski-
verto – 
korkea 

Keski-
verto 

Matala 
– keski-
verto 
 

Keski-
verto 
 

Elektro-
ninen 
neuvot-
telu 
(synkr.) 

Keski-
verto – 
korkea 

Korkea Vähäi-
nen – 
keski-
verto 

Keski-
verto 

Korkea Keski-
verto 

Keski-
verto 

Matala 
–  
Keski-
verto 
 

Elektro-
ninen 
neuvot-
telu (epä-
synkr.) 

Matala 
– keski-
verto 

Korkea Vähäi-
nen – 
keski-
verto 

Korkea Korkea Hidas Korkea 
 

Matala 

Sähkö-
posti 
(epä-
synkr.) 

Matala 
– keski-
verto 

Korkea Vähäi-
nen – 
keski-
verto 

Korkea Korkea Hidas Korkea Matala 

Ääni-
posti 

Matala 
– keski-
verto 

Matala Vähäi-
nen 

Matala 
– keski-
verto 

Korkea Hidas Keski-
verto 

Matala 

Faksi Matala 
– keski-
verto 

Matala  Vähäi-
nen 

Korkea Korkea Hidas Korkea Matala 

Doku-
mentit 

Matala Korkea Korkea Korkea Korkea Hidas Korkea Matala 
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Viestintävälineen ominaisuudet vaikuttavat myös siihen, millaisissa tehtävissä 
tai tilanteissa viestimiseen väline sopii. Schwalbe (2010) esittelee viestinnän kon-
sultointiyritys Practical Communications, Inc.:n ohjeet vuodelta 2001 siitä, miten 
hyvin erityyppiset viestintävälineet sopivat erilaisiin viestintätarpeisiin (tau-
lukko 5).   

 
TAULUKKO 5 Viestintäväline erityyppisissä tehtävissä (Schwalbe, 2010, s. 392) 

Arvot: 1 = erinomainen, 2= sopiva, 3= sopimaton 
Kuinka hyvin viestintäväline so-
pii:  

Tu-
loste 

Pu-
helu 

Ääni-
viesti 

Säh-
köpos
ti 

Ta-
paa-
minen 

Verk-
ko-
sivu 

Sitoutumisen arviointi 3 2 3 3 1 3 

Konsensuksen rakentaminen 3 2 3 3 1 3 

Konfliktin sovittelu 3 2 3 3 1 3 

Väärinymmärryksen selvittämi-
nen 

3 1 3 3 2 3 

Negatiivisen käytöksestä keskus-
teleminen 

3 2 3 2 1 3 

Tuen tai arvostuksen ilmaisemi-
nen 
 

1 2 2 1 2 3 

Luovaan ajatteluun kannustami-
nen 

2 3 3 1 3 3 

Ironisen toteamuksen esittäminen 3 2 2 3 1 3 

Lähdedokumentin välittäminen 1 3 3 3 3 2 

Auktoriteetin vahvistaminen 1 2 3 3 1 1 

Pysyvän dokumentin tarjoaminen 1 3 3 1 3 3 

Luottamuksellisuuden säilyttämi-
nen 

2 1 2 3 1 3 

Yksinkertaisen tiedon välittämi-
nen 

3 1 1 1 2 3 

Informatiivisen kysymyksen esit-
täminen 

3 1 1 1 3 3 

Yksinkertaisen pyynnön esittämi-
nen 

3 1 1 1 3 3 

Monimutkaisten ohjeiden antami-
nen 

3 3 2 2 1 2 

Useille ihmisille viestiminen 2 3 / 1 * 2 2 3 1 

* järjestelmän toiminnallisuudesta riippuen 
 
Schwalben (2010) taulukkoon valikoituneet viestintävälineet (kopio, puhelu, ää-
niviesti, sähköposti, tapaaminen ja verkkosivu) edustavat ominaisuuksiltaan hy-
vin erityyppisiä viestintävälineitä: osa on synkronisia (puhelu, tapaaminen) ja 
osa epäsynkronisia (tuloste, ääniviesti, sähköposti, verkkosivu), osa audio- ja osa 
tekstipohjaisia (puhelu, ääniviesti, tapaaminen vs. tuloste, sähköposti, verkko-
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sivu), muutamat välittävät sanojen lisäksi myös muita vihjeitä (puhelussa, tapaa-
misessa ja ääniviestissä äänenpaino, tapaamisessa eleet ja ilmeet, sähköpostissa, 
tulosteessa ja verkkosivulla kuvat ja kuviot). Viestintävälineissä on niin matalan 
kuin korkeankin rinnakkaisuuden välineitä (esimerkiksi puhelu vs. verkkosivu) 
ja ne tarjoavat eri määriä aikaa harjoitella ennen viestin lähettämistä ja proses-
soida vastaanotettua viestiä (tapaaminen (vähän aikaa) vs. sähköposti (paljon ai-
kaa)).  

Viestintävälineen ominaisuudet sekä mahdollistavat että rajoittavat viestin-
tävälineen käyttöä, mikä osaltaan ohjaa käyttäjän toimintaa (Dennis & Reinicke, 
2004; Dennis ym., 2008). Dennisin ja Reinicken (2004) mukaan esimerkiksi säh-
köpostia voi käyttää synkronisesti, mutta pikaviestin tai puhelin ovat paljon näp-
pärämpiä synkronisessa viestinnässä. Viestintävälinettä, joka sopii hyvin käyttä-
jän tarpeisiin, käytetään todennäköisemmin niin kuin sitä on tarkoitettu käytet-
täväksi (Dennis & Reinicke, 2004). 

Daft ym. (1987) muistuttavat, miksi organisaatioissa tarvitaan käyttöön 
useita erilaisia viestintävälineitä. Organisaatioissa esiintyy erilaisia vaatimuksia 
viestinnän suhteen. Viestintää vaativia tehtäviä on sekä hyvin määriteltyjä että 
monitulkintaisia, niin rutiininomaisia kuin poikkeuksellisiakin. Myös viestintä-
tilanteet saattavat olla yksinkertaisia tai monitulkintaisia, ja erilaisissa olosuh-
teissa viestimiseen vaaditaan myös erilaisia viestintävälineitä. (Daft ym., 1987). 

4.4 Ohjelmistoprojekteissa käytetyt viestintävälineet 

Viestintävälineitä ja niiden ominaisuuksia käsiteltiin alustavasti jo luvussa 4.3. 
Kaikkia taulukoissa 4 ja 5 mainittuja viestintävälineitä ei kuitenkaan ole sisälly-
tetty tähän lukuun siksi, että joitain niissä esiteltyjä viestintävälineitä ei käytän-
nössä enää käytetä. Vanhentuneiksi katsottuja viestintävälineitä ovat esimerkiksi 
faksi, ääniviesti, epäsynkroninen elektroninen neuvottelu ja tuloste.  

Esiteltyjen viestintävälineiden osalta on hyvä huomioida, että viestintäväli-
neiden erottelu on osin teennäistä, sillä sama järjestelmä voi mahdollistaa niin 
pikaviestimen, näytön jakamisen, audioneuvottelun ja videoneuvottelun käytön. 
Skype on hyvä esimerkki tästä (Skype, 2018).  Lisäksi esimerkiksi näytön jaka-
mista ei käytännössä koskaan käytetä yksinään, vaikka se erotetaankin omaksi 
viestintävälineekseen. Dittrichin ja Giuffridan (2011) tapaustutkimuksessa selvi-
sikin, että viestintäkanavia käytetään toistensa täydentämiseen, esimerkiksi pi-
kaviestimellä kysytään ehtiikö vastapuoli puheluun tai näyttöä jaetaan puhelun 
aikana. Dittrichin ja Giuffridan (2011) tutkimuksessa seurattu tiimi käytti useita 
viestintäkanavia. Osa kanavista oli strukturoituja, kuten tikettijärjestelmä, jossa 
viestintä tapahtui yhteisten artefaktien tiloja muuttamalla ja tehtäväkortteja kom-
mentoimalla, ja osa strukturoimattomia, kuten esimerkiksi sähköposti, pikavies-
tin ja audioneuvottelu. Strukturoiduissa kanavissa viestintä oli usein formaalia 
eli viestintää ohjattiin ja rajoitettiin yhteisillä säännöillä. Strukturoimattomia ka-
navia käytettiin sekä formaaliin että epäformaaliin viestintään eli niitä saatettiin 
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käyttää sekä virallisista työasioista viestimiseen että vitsailuun tai sosiaaliseen 
keskusteluun. (Dittrich & Giuffrida, 2011) 
 
Pikaviestin 
 
Pikaviestin on yritysmaailmassa paljon käytetty työkalu, joka formaaliudessaan 
ja välittömyydessään osuu puhelimen ja sähköpostin välimaastoon (Thissen ym., 
2007). Niinimäen ym. (2010) tutkimuksesta käy ilmi, että pikaviestintä pidetään 
tehokkaana viestintävälineenä. Yksi syy tehokkuuden tunteeseen on pikaviestin 
epäformaalius sähköpostiin verrattuna. Viestit ovat lyhyitä ja liittyvät toisiinsa, 
mikä mahdollistaa nopean lukemisen ja vastaamisen. Pikaviestimen koettu 
epäformaalius mahdollistaa myös kirjoitetun tekstin etiketin, esimerkiksi oikein-
kirjoituksen ja kieliopin, jättämisen omaan arvoonsa, mikä puolestaan korostaa 
tunnetta epäformaaliudesta. (Niinimäki ym., 2010) Epäformaalius mahdollistaa 
myös sosiaalisen kanssakäymisen pikaviestimen välityksellä. Dittrichin ja 
Giuffridan (2011) mukaan tutkimuksessa tarkkaillun virtuaalitiimin lähes kai-
kissa pikaviestinkeskustelussa oli sosiaalinen puoli, mutta puhtaasti sosiaalisia 
kahvipöytäkeskusteluja käytiin pikaviestimessä vain joitain. 

Sekä Niinimäen ym. (2010) että Dittrichin ja Giuffridan (2011) tutkimuk-
sissa kävi ilmi, että pikaviestintä käytetään pienten kysymysten nopeaan selvit-
tämiseen (Niinimäki ym., 2010; Dittrich & Giuffrida, 2011), mutta mikäli aihe on 
liian monimutkainen tekstipohjaisessa pikaviestimessä käsiteltäväksi, pikavies-
tin vaihtuu puheluun (Dittrich & Giuffrida, 2011). Pikaviestintä suositaan kiireel-
listen asioiden viestimisessä (Niinimäki ym., 2010), sillä se toimittaa viestit nope-
asti ja tarjoaa tietoisuuden vastapuolen paikallaolosta (Niinimäki ym., 2010; This-
sen ym., 2007). Toisaalta pikaviestin voi olla myös epäsynkroninen (Thissen ym., 
2007), sillä viestin voi lähettää, vaikkei toinen juuri sillä hetkellä olisi pikaviesti-
men tavoitettavissa. Koska pikaviestin on kevyt viestintätapa, se sallii viestinnän 
muun työn ohessa toisin kuin esimerkiksi puhelin (Niinimäki ym., 2010). Lisäksi 
pikaviestintä koetaan puhelinta vähemmän häiritsevänä (Thissen ym., 2007).   

Niinimäen ym. (2010) tutkimuksessa ilmeni myös, että pikaviestintä käyte-
tään teknisistä artefaktien - lähdekoodin, konfiguraatiotiedostojen, infrastruk-
tuuritiedostojen ja testitapausten - viestimiseen. Usein tekniset artefaktit ovat 
sekä monimutkaisia että vaikeita ilmaista suullisesti, sillä ne tyypillisesti sisältä-
vät kirjainlyhenteitä, avainsanoja ja erikoismerkkejä, joita ei esiinny puhutussa 
kielessä. Teknisiin artefakteihin liittyy myös usein vaatimus ilmaisun täsmälli-
syydestä, ja niinpä tekstipohjainen media on luonnollinen valinta niiden viestin-
tään. (Niinimäki ym., 2010) 

Dittrich ja Giuffrida (2011) tuovat esiin ajatuksen pikaviestimestä kaikki 
viestintävälineet yhdistävä liimana. Tutkimuksen kohteena ollut virtuaalitiimi 
yhdisteli eri viestintäkanavia viestintätarpeensa mukaan. Tiimissä pikaviestintä 
käytettiin puheluiden ja näytön jakamisen tukena esimerkiksi lähettämällä koo-
dipätkiä, linkkejä ja tikettijärjestelmän muutos- ja virhekorttien tunnistenume-
roita. Pikaviestintä käytettiin myös muiden viestintävälineiden käytöstä sopimi-
seen, esimerkiksi kysymällä ”Voinko soittaa?”. Pikaviestimen käyttö aktivoi 
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myös muita viestintäkanavia, esimerkiksi kysymys ”Katsoisitko tätä defektiä?” 
aktivoi tikettijärjestelmän käyttöä.   

Dittrich ja Giuffrida (2011) nostavat artikkelissaan esille neljä pikaviestimen 
ominaisuutta, jotka tukevat pikaviestintä muita viestintävälineitä yhdistävänä 
liimana:  

 Epäformaalina kanavana pikaviestin mahdollistaa keskustelun koodista, 
määrittelyistä, testeistä ym. artefakteista samaan aikaan. Pikaviestimessä 
viestijät selventävät epäformaalisti sen, mitä formaalisti on esitetty muissa 
kanavissa, täydentäen sähköpostin tai tikettijärjestelmän strukturoitua tie-
toa.  

 Pikaviestin tarjoaa vähemmän työskentelyä keskeyttävän tavan ottaa yh-
teyttä verrattuna puheluun tai audioneuvotteluun. Se antaa tavoitellun 
henkilön päättää meneillään ollut tehtävä ennen vastaamista.  

 Pikaviestin tarjoaa tietoa henkilön tavoitettavuudesta näyttämällä käyttä-
jän statuksen (esimerkiksi vapaa, varattu, neuvottelupuhelussa, poistunut) 
ja ilmoitustoiminnon kautta (esimerkiksi ”etänä pe 28.4”, ”poissa klo 12 - 
14”, ”koulutuksessa ti-ke”).  

 Lähes synkroninen viestintä pikaviestimellä näytti tarjoavan puitteet sosi-
aaliselle viestinnälle luottamuksen ja sosiaalisten suhteiden rakentamista 
varten.  

Globaalisti hajautetuissa virtuaalitiimeissä aikaero saattaa kuitenkin aiheuttaa 
ongelmia: pikaviestimen käyttö nimittäin edellyttää, että viestijöiden työajat leik-
kaavat edes jollain tapaa (Dittrich, & Giuffrida, 2011). 
 
Audio- ja videoneuvottelu 
 
Audiokonferenssi (audio conference) eli audioneuvottelu on etäneuvottelu, jossa 
osapuolten välillä on vain ääniyhteys. Audioneuvottelu voidaan toteuttaa joko 
puhelinneuvotteluna (tele(phone) conference) tai tietokoneen välityksellä (Sa-
nastokeskus, 2007).  

Niinimäen ym. (2010) tutkimuksessa ilmeni, että audioneuvottelu eli inter-
net-yhteyden kautta soitettu puhelu on yksi tavallinen yleisistä viestintätavoista 
tutkituissa tiimeissä. Audioneuvottelun etuna on puheyhteys ja usein mahdolli-
suus jakaa sovelluksia tai työpöytää ja käyttää valkotaulua (Thissen ym., 2007).   

Dittrichin ja Giuffridan (2011) mukaan audioneuvottelua tarvittiin usein, 
kun projektin jäsenillä oli tarve keskustella tietystä tehtävästä tai tapauksesta, tai 
kun he halusivat esitellä tai tarkistaa toteutetun ratkaisun. Tyypillisesti toiselle 
osapuolelle ei soitettu suoraan, vaan projektin jäsenet tarkistivat pikaviestimellä 
ensin, onko kyseinen henkilö vapaana puhelua varten näin antaen vastaanotta-
jalle mahdollisuuden viimeistellä työn alla olleen osion ensin.   (Dittrich & 
Giuffrida, 2011) 

Niinimäen ym. tutkimuksessa selvisi, että audioneuvottelu oli helposti saa-
tavilla oleva viestintäväline ja sen käyttö vaivatonta, sillä kaikkien projektien jä-
senet tunsivat audioneuvottelun tekniset ja sosiaaliset käytänteet (Niinimäki ym., 
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2007). Audioneuvottelun käytössä on syytä muistaa, että se vaatii nopeaa verk-
koyhteyttä (Thissen ym., 2007). Sen suurin haaste olikin huono äänen laatu. Tämä 
hankaloittaa muiden osallistujien ymmärtämistä erityisesti yhteistä työskentely-
kieltä huonommin taitavien keskuudessa, tai jos osallistujilla on erilaisia aksent-
teja tai ääntämistapoja. Huono äänenlaatu yhdistettynä erilaisiin murteisiin ja 
huonoon kielitaitoon saattoivat tehdä palavereista lähes hyödyttömiä. (Niini-
mäki ym., 2010) 

Videokonferenssissa (video conference) eli videoneuvottelu on puolestaan 
etäneuvottelu, jossa osallistujien välillä on kuva- ja ääniyhteys (Sanastokeskus, 
2007).  Videoneuvottelussa on täydet video- ja audio-ominaisuudet, ja palaute on 
nopeaa. Kaikki kehonkieli ja sanaton viestintä ei välity, mutta osa kuitenkin. 
(Daft & Lengel, 1987) Niinimäen ym. (2010) mukaan videoneuvottelun suurin 
lisäarvo on sen tarjoamat lisävihjeet viestiessä. Oikein asennettuna videoneuvot-
telu mahdollistaa sen, että osallistujat näkevät toistensa ilmeet, mikä auttaa osal-
listujia arvioimaan, onko viestintä menestyksekästä, onko viesti ymmärretty tai 
onko selvennykselle tai keskustelulle tarvetta. Suoralla videolla osallistujat pys-
tyvät myös seuraamaan, kenellä on puheenvuoro, mikä voi olla huonolla uusien 
ihmisten kanssa työskennellessä ja ääniyhteydellä viestiessä haastavaa. (Niini-
mäki ym., 2007) 

Videon tuomaa lisäarvoa ei välttämättä kuitenkaan kaivata. Dittrichin ja 
Giuffridan (2011) tutkimuksessa kävi ilmi, että vaikka video on Skypen yksi 
ydinominaisuuksista, ei tutkituista projektitiimeistä yksikään käyttänyt sitä. Tut-
kittavissa tiimeissä ei kaivattu kasvokkaista kontaktia lainkaan. Tutkittujen ryh-
mien jäsenillä oli tietokoneissa ulkoiset kamerat siltä varalta, että he haluavat 
käyttää videoyhteyttä. He eivät kuitenkaan nähneet sille tarvetta. Haastateltavat 
kuitenkin huomauttivat, että hehän itse asiassa käyttävät videota: tarpeen tullen 
he jakavat tietokoneensa työpöytää muiden keskustelijoiden kesken. (Dittrich & 
Giuffrida, 2011) Näytön jakamista käsitellään lisää myöhemmin tässä luvussa.  
 
Puhelin 
 
Niinimäen ym. (2010) tutkimuksessa selvisi, että puhelinta pidetään tehokkaana 
tapana viestiä asioita kiireellisissä tai hätätapauksissa, jotka vaativat välittömiä 
toimia. Puhelinta käytetään myös tavoittamaan kiireisiä ihmisiä, jotka ovat huo-
nosti muiden viestintävälineiden tavoitettavissa. Muuten kahdenkeskisiä puhe-
luita ei kuitenkaan pidetä erityisen tehokkaana tapana viestiä. (Niinimäki ym., 
2010) 

Niinimäki ym. (2010) toteavat, että tyytymättömyyteen puhelinta kohtaan 
saattaa vaikuttaa sen käyttökonteksti: useimmat puhelimessa käydyt keskustelut 
olivat negatiivissävytteisiä. Toisaalta vastaajat olivat kuitenkin tyytyväisiä siihen, 
että teillä oli käytössään audiopohjainen viestintäväline, sillä joidenkin asioiden 
viestimen tekstipohjaisella välineellä olisi ollut haastavaa. Vaikka vastaajat tie-
dostivat, että puheen ymmärtäminen voi olla haastavampaa kirjoitettuun tekstiin 
verrattuna, oli puhelimessa helpompi päätellä, oliko vastaanottaja ymmärtänyt 
asian, ja myös väärinymmärrysten korjaaminen oli nopeampaa. (Niinimäki, ym., 
2010) 
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Näytön jakaminen 

 
Näytön jakaminen on työkalu, joka tarjoaa kaikille osallistujille näkymän yhden 
osallistujan tietokoneen työpöydälle. Toiminnallisuutta käytetään usein jonkun 
toisen viestintävälineen, kuten pikaviestimen tai videoneuvottelun, yhteydessä. 
Sitä käytetään tyypillisesti esimerkiksi audio- ja videoneuvotteluissa, jolloin 
kaikki näkevät palaverissa esitellyn materiaalin. Niinimäen ym. (2010) mukaan 
työpöydän jakamista voidaan käyttää esimerkiksi demonstrointitarkoituksissa: 
se tarjoaa mahdollisuuden projektitiimin jäsenelle demonstroida ohjelmiston toi-
minnallisuutta etänä olevalle asiakkaalle, kouluttaa tiimien uusia jäseniä, rat-
kaista ongelmia etänä ja työskennellä etäparin kanssa. (Niinimäki ym., 2010) 

Dittrichin ja Giuffridan (2011) tutkimuksessa kävi ilmi, että tutkittavan tii-
min jäsenet jakoivat usein työpöytää pikaviestimellä tai audioneuvottelun kautta 
käydyn keskustelun aikana. Ryhmän jäsenet pystyivät näin keskustelemaan koo-
dista, ohjelmiston toiminnasta tai defektien kuvauksista. Työpöydän jakamista 
käytettiin debuggauksessa, koodin tai ratkaisun arvioinnissa ja myös lyhyissä 
pariohjelmointisessioissa. Tyypillisempää oli, että kehittäjät jakoivat työpöy-
täänsä projektin johdolle kuin toisinpäin. Haasteita kuitenkin aiheutti se, ettei 
Skype tukenut hallinnan luovuttamista toiselle käyttäjälle, minkä vuoksi vain 
yksi osallistujista, näytön jakaja, pystyi osoittamaan ja käyttämään ohjelmistoa ja 
työkaluja. Tämä rajoite aiheutti hidastuksia ja väärinymmärryksiä. (Dittrich ja 
Giuffrida, 2011) Nykyisessä Skype for Business -ohjelmistossa hallinnan luovut-
taminen toiselle käyttäjälle on mahdollista näyttöä jaettaessa (Skype for Business, 
2017). 

 
Sähköposti 
 
Sähköposti on edelleen yksi suosituimmista tavoista välittää tietoa riippumatta 
siitä, ovatko viestijä eri aikavyöhykkeillä vai samassa huoneessa (Thissen ym., 
2007). Myös Niinimäen ym. (2010) tutkimuksessa sähköposti oli dominoiva vies-
tintäväline. Vaikka pikaviestin oli omaksuttu erityisesti vertaisviestintään, säh-
köpostia käytettiin tehokkaasti tiimin laajuisten asioiden viestimisessä kaikille 
tiimin jäsenille sekä tiimin ja muiden sidosryhmien välisessä viestinnässä. Pro-
jekteissa oli käytössä projektin jäsenet sisältävät postituslistat, joita pidettiin  
hyödyllisinä, kunhan sähköpostien määrä pysyi riittävän vähäisenä, jotta projek-
tin jäsenet pysyivät perillä viesteistä. (Niinimäki ym., 2010) Toinen postituslisto-
jen hyöty oli, että jokainen tiimin jäsen sai tärkeät ilmoitukset ja päätökset (Nii-
nimäki ym., 2010), ja tiedot pystyi tarkistamaan omasta sähköpostistaan tarvitta-
essa (Niinimäki ym., 2010; Thissen ym., 2007).  

Niinimäen ym. tutkimuksessa kävi ilmi useita näkökulmia sähköpostin 
suurempaan tehokkuuteen pikaviestimeen verrattuna. Sähköpostit ovat useam-
min kokonaisia, itsenäisiä kokonaisuuksia. Tämän vuoksi sähköposti voidaan ja-
kaa muiden ihmisten kanssa ja viestinnän kontekstin selittämiseen ei ole niin pal-
jon tarvetta kuin pikaviestimen yhteydessä. Halutut kohdat voidaan siis viestiä 
huolellisemmin ja ymmärrettävämmin. Monet haastatelluista pitivät sähköpostia 
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pikaviestintä formaalimpana viestintämuotona, joten se sopi myös paremmin 
pitkäaikaissäilytykseen. (Niinimäki ym., 2010)  

Niinimäen ym. tutkimuksessa selvisi myös, että ihmiset käyttivät mieluum-
min tekstipohjaista viestintävälinettä matalan kompleksisuuden ja korkean var-
muuden tehtävien viestimiseen, kuten tilanneraportteihin tai tehtävien toimek-
siantoon. (Niinimäki ym., 2010) Sähköpostia käytettäessä ensisijaisena viestintä-
välineenä haasteeksi tyypillisesti muodostui sen epäsynkronisuus: vastausten 
saaminen ajoissa esitettyyn kysymykseen voi usein olla hankalaa, erityisesti kun 
kaikki tiimin jäsenet ovat kiireisiä omien tehtäviensä kanssa. Tällaisissa tapauk-
sissa monet tiimien jäsenistä turvautuivat muihin viestintävälineisiin kuten pu-
helimeen tai pikaviestimeen saadakseen tietoa etäpisteen tilanteesta ja työtove-
rien läsnäolosta. (Niinimäki ym., 2010) 

Dittrichin ja Giuffridan (2011) tutkimuksessa ilmeni, että sähköposteja vaih-
dettiin kaikkien ryhmän jäsenten välillä pääasiassa silloin, kun oli tiedossa vii-
västyksiä ongelman ratkaisemisessa tai kun keskusteluun oli tarpeellista saada 
mukaan enemmän ihmisiä. Sähköpostia käytettiin etenkin silloin, kun yhdysval-
talaisen ryhmän panosta tarvittiin, sillä eri maiden tiimien työajat leikkasivat 
vain vähän. Sähköpostia käytettiin myös tiedon levittämiseen, päätösten virallis-
tamiseen ja virallisten vastausten pyytämiseen. Lisäksi ilmeni, että intialaiset ke-
hittäjät käyttivät sähköpostia lähes kaikkeen yhteydenpitoon tanskalaisten 
kanssa. Ainoastaan välitöntä palautetta vaativat asiat sekä kiireelliset tai korkean 
prioriteetin ongelmat hoidettiin pikaviestimellä. Sähköpostia käytettiin etenkin 
silloin, kun ongelmalla oli laajemmat vaikutukset. Tuolloin kehittäjät tai projek-
tinjohto aloitti sähköpostikeskustelun asiasta. (Dittrich ja Giuffrida, 2011) 
 
Tikettijärjestelmä 
 
Niinimäen ym. (2010) mukaan tikettijärjestelmät (issue trackers) tarjoavat struk-
turoidun ja epäsynkronisen viestintäväylän hajautetuissa tiimeissä. Tikettijärjes-
telmät ovat ohjelmistoja, joiden toimintaperiaate perustuu tikettien – bugien, 
ominaisuuksien tai tehtävien – seuraamiseen. Tiketeille voi asettaa etukäteen 
määritellyt tilat, jotka muodostavat työnkulun mallin tehtävien hallintaa varten. 
Tiketti tyypillisesti määrätään yhden tai useamman henkilön vastuulle, ja sen voi 
siirtää eteenpäin, kun henkilö on tehnyt oman osuutensa tai kokee, että tiketti 
kuuluu jollekin toiselle. Tilan ja vastuuhenkilön asettamisen lisäksi tikettejä voi 
myös kommentoida, niistä voi keskustella ja niihin voi liittää esimerkiksi kuvan-
kaappauksia. Tämä toiminnallisuus mahdollistaa asioiden helpon kuvailun ja 
tietylle asialle oleellisen informaation jakamisen. Tikettijärjestelmät tarjoavat siis 
hyvän viestintäympäristön tiketteihin liittyvään epäsynkroniselle viestinnälle.  
(Niinimäki ym., 2010) Erilaisia tikettijärjestelmiä ovat esimerkiksi IBM:n Jazz Ra-
tional Team Concert, Pivotal Labsin Pivotal Tracker ja Atlassianin Jira (Wikipedia, 
2018) sekä Spira™ (Dittrich & Giuffrida, 2011).  

Tikettijärjestelmät voidaan integroida muihin viestintävälineisiin, kuten 
sähköpostiin tai pikaviestimeen. Tällöin tiimin jäsen saa viestin hänelle lisätystä 
tiketistä tai häneen liittyvän tiketin tilamuutoksesta. Vaikka tikettijärjestelmän 
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integroimista muuhun viestintävälineeseen pidettiin Niinimäen ym. (2010) tut-
kimuksessa yleisesti ottaen positiivisena asiana, todettiin, että toisinaan tikettejä 
käsitellessä on epäselvää, mitä viestintävälinettä kuului käyttää ja miten muualla 
käyty viestintä pitäisi dokumentoida tikettijärjestelmään. (Niinimäki ym., 2010) 

Laadun varmistukseen keskittyville kehittäjille tikettijärjestelmästä voi hel-
posti tulla pääviestintäväline. Vaikka tikettijärjestelmällä voi tehokkaasti viestiä 
ohjelmiston laadusta - bugeista ja niiden korjauksista - voi yhteen rajoittuneeseen 
ja epäsynkroniseen viestintävälineeseen turvautuminen eristää kehittäjän 
muusta tiimistä. (Niinimäki ym., 2010) 

4.5 Yhteenveto 

Viestinnän perusprosessissa lähettäjä koodaa ja lähettää viestin vastaanottajalle. 
Vastaanottaja tulkitsee viestin ja lähettää alkuperäisen viestin lähettäjälle paluu-
viestin. Viestin tulkintaa häiritsee häly, joka voi olla fyysistä (esimerkiksi melu) 
tai henkistä (esimerkiksi ennakkoluulot). Tämän tutkielman tapauksessa viestin-
täprosessi tapahtuu projektiviestintäympäristössä ja viestijät ovat projektin si-
dosryhmiä. Viestinnässä käytetään erilaisia viestintävälineitä, joilla on erilaisia 
ominaisuuksia. Viestintävälineiden ominaisuudet puolestaan ohjaavat sitä, mil-
laisiin käyttötarkoituksiin viestintävälineet sopivat. Viestintävälineitä voidaan 
käyttää myös eri tavalla kuin on tarkoitettu – vaikkapa sähköpostia synkronisesti 
pikaviestimen tapaan -, mutta jos viestintäväline sopii käyttäjän tarpeisiin, sitä 
todennäköisesti myös käytetään, kuten on tarkoitettu. 
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5 Empiirisen tutkimuksen toteutus 

Tässä luvussa esitellään tutkimusmalli, tutkimusstrategia sekä tiedonkeruume-
netelmä. Lisäksi arvioidaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettiä. Lopuksi 
perehdytään tutkimuksen toteutukseen, tutustutaan kyselylomakkeen sisältöön 
sekä siihen, miten aineisto on kerätty ja analysoitu.  

5.1 Tutkimusmalli 

Tutkielman teoreettis-käsitteellisen tarkastelun pohjalta muodostettiin tutkimus-
malli, jota käytettiin empiirisen osuuden pohjana. Mallissa käytettiin McGrathin 
tehtävätyyppejä (McGrath, 1984), jotka sijoitettiin ohjelmistoprojektiympäris-
töön. Lisäksi mallissa hyödynnettiin median synkronisuuden teoriaa (Dennis & 
Valacich, 1999), josta poimittiin myös viestintävälineiden ominaisuudet. Näiden 
lisäksi mallissa esitettiin eri lähteistä poimittuja viestintävälineitä (esimerkiksi 
Niinimäki ym., 2010; Thissen ym., 2007).  

Tutkimusmallin (kuvio 7) keskeisin käsite on ohjelmistoprojekti, joka luo 
kehyksen mallissa olevalle tehtävän käsitteelle. Ohjelmistoprojektiin sisältyy eri-
tyyppisiä tehtäviä, ja malliin on poimittu McGrathin tehtävien luokittelusta ne 
tehtävätyypit, joita ohjelmistoprojektissa esiintyy. Näitä ovat ideointi, suunnit-
telu, toteuttaminen, ongelmanratkaisu, konfliktien neuvottelu sekä päätöksen-
teko. 

 
 

 

KUVIO 7 Tutkimusmalli 
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Median synkronisuuden teorian mukaan tehtävään liittyy uniikki viestintätarve, 
joka riippuu tehtävän luonteesta. Viestintätarpeeseen pyritään vastaavaan käyt-
tämällä viestinnässä ominaisuuksiltaan sopivinta tai sopivimpia viestintäväli-
neitä. Mallissa käytetyt viestintävälineen ominaisuudet - tiedonsiirron nopeus, 
rinnakkaisuus, symbolien moninaisuus, harjoiteltavuus ja uudelleenprosessoita-
vuus - on poimittu median synkronisuuden teoriasta. Tiedonsiirron nopeudella 
tarkoitetaan aikaa, joka kestää viestin lähettämisestä sen vastaanottamiseen. Tie-
donsiirron nopeus on siis suurinta kasvokkaisviestinnässä, kun taas esimerkiksi 
sähköpostissa viive viestin lähettämisen ja vastaanottamisen välillä voi olla tun-
teja tai päiviä.  Rinnakkaisuudella puolestaan tarkoitetaan määrää, kuinka mon-
taa rinnakkaista keskustelua on mahdollista käydä samalla viestintävälineellä sa-
maan aikaan. Esimerkiksi pikaviestimellä voi käydä kolmeakin eri keskustelua 
yhtä aikaa siten, että keskustelija pysyy vielä kärryillä kaikista, mutta au-
dioneuvottelussa ja kasvokkaisviestinnässä useamman kuin yhden keskustelun 
käyminen yhtä aikaa on mahdotonta. Symbolien moninaisuus puolestaan viittaa 
viestintävälineen tukemien erilaisten vihjeiden määrään. Vihjeitä ovat esimer-
kiksi teksti, kuvat, kaaviot, hymiöt, äänet, äänenpainot, ilmeet ja eleet.  Uudel-
leenprosessoitavuus taas tarkoittaa mahdollisuutta palata myöhemmin viestiin, 
esimerkiksi sähköpostiin tai pikaviestimen viestihistoriaan. Harjoiteltavuus puo-
lestaan kuvaa mahdollisuutta harjoitella ja hioa viestiä ennen sen lähettämistä, 
mikä on mahdollista esimerkiksi sähköpostiviestissä, mutta ei juurikaan au-
dioneuvottelussa.  

Viestintävälineet jaettiin mallissa synkronisiin ja epäsynkronisiin viestintä-
välineisiin. Syynä tähän oli se, että synkronisilla ja epäsynkronisilla viestintävä-
lineillä on yleisesti ottaen saman tyyppisiä ominaisuuksia. Esimerkiksi tiedon-
siirron nopeus on synkronisilla viestintävälineillä suurimpi kuin epäsynkroni-
silla, kun taas harjoiteltavuus, uudelleenprosessoitavuus ja rinnakkaisuus ovat 
tyypillisesti suurempia epäsynkronisilla viestintävälineillä, vaikka poikkeuksia-
kin on, esimerkiksi pikaviestin. Symbolien moninaisuus vaihtelee viestintäväli-
nekohtaisesti, ja vaihtelee laidasta laitaan sekä synkronisissa että epäsynkroni-
sissa viestintävälineissä.  

Viestintävälineiksi malliin poimittiin kirjallisuudessa esiin nousseita vies-
tintävälineitä, jotka ovat edelleen yleisessä käytössä. Vanhemmissa lähteissä 
esiintyneitä viestintävälineitä, esimerkiksi faksi ja ääniviesti, ei sisällytetty mal-
liin. 

5.2 Tutkimusstrategia ja tiedonkeruumenetelmä 

Tutkimuksen tutkimusstrategiana oli survey-tutkimus.  Hirsjärven, Remeksen ja 
Sajavaaran (2015) mukaan survey-tutkimuksessa kerätään tietoa standar-
doidussa muodossa joukolta ihmisiä. Tyypillisesti survey-tutkimuksessa poimi-
taan otos yksilöitä tietystä ihmisjoukosta, ja aineisto kerätään strukturoidussa 
muodossa käyttäen kyselylomaketta tai strukturoitua haastattelua (Hirsjärvi 
ym., 2015).  
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Tiedonkeruumenetelmäksi valittiin kysely, joka on tyypillinen tiedonke-
ruutapa survey-tutkimuksessa (Hirsjärvi ym., 2015). Kyselyn etuna pidetään sitä, 
että niiden avulla voidaan kerätä laaja tutkimusaineisto: sekä saada tutkimuk-
seen paljon henkilöitä että kysyä monia asioita. Kyselyä pidetään myös tehok-
kaana, sillä se säästää tutkijalta aikaa ja vaivannäköä. Toisaalta kyselyllä kerättyä 
aineistoa pidetään pinnallisina. Lisäksi ei ole mahdollista tietää, miten huolelli-
sesti vastaajat ovat kyselyyn vastanneet, ovatko annetut vastausvaihtoehdot ol-
leet onnistuneita, onko väärinymmärryksiä tullut ja miten paljon vastaajat tietä-
vät kyselyn aihealueesta. Lisäksi vastausten kato voi aiheuttaa haasteita. (Hirs-
järvi ym., 2015) 

5.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti  

Vehkalahden (2008) mukaan validiteetti kertoo, mitattiinko sitä, mitä piti. Osio 
tai mittari voi mitata jotain muuta kuin sen luultiin mittaavaan. Validiteetti on 
mittauksen luotettavuuden kannalta ensisijainen peruste, sillä ellei mitata oikeaa 
asiaa, ei reliabiliteetilla ole mitään merkitystä. (Vehkalahti, 2008) Tässä tutkimuk-
sessa tutkittiin viestintävälineiden käyttöä ohjelmistoprojekteissa. Aineisto ke-
rättiin kyselylomakkeella, jonka etuna Hirsjärven ym. (2015) mukaan on se, että 
sillä voi tehokkaasti kerätä laajan aineiston. Vaikka kyselyllä kerättyä aineistoa 
pidetään pinnallisena (Hirsjärvi ym., 2015), oli laajan aineiston avulla helppo kar-
toittaa vähemmän tutkittua aluetta, minkä vuoksi kyselytutkimus oli sopiva va-
linta tutkimusmenetelmäksi. Validiteettia pyrittiin lisäämään myös välittämällä 
kyselylomake tutkittavan organisaation eri osastoille, jotta vastaajajoukosta 
muodostuisi mahdollisimman monipuolinen. Tämä onnistui, sillä vastaajien jou-
kossa oli eri-ikäisiä miehiä ja naisia, jotka työskentelivät eri rooleissa ohjelmisto-
projekteissa.  

Reliabiliteetti puolestaan kertoo, miten tarkasti mitataan. Mittauksen relia-
biliteetti on sitä parempi, mitä vähemmän siihen sisältyy mittausvirhettä. (Veh-
kalahti, 2008) Kyselyn vastausprosentti oli noin 50 prosenttia. Vastausprosentti 
arvioitiin vertaamalla kyselyn välittämiseen käytettävien postituslistojen vas-
taanottajamääriä kyselyyn vastanneiden määrään. Tulos on kuitenkin vain kar-
kea arvio, sillä postituslistojen vastaanottajissa on muissakin tehtävissä kuin oh-
jelmistoprojekteissa – esimerkiksi ylläpidossa – työskenteleviä henkilöitä, jotka 
todennäköisesti jättivät vastaamatta kyselyyn jo saateviestin perusteella. Koh-
tuullisen hyvän vastausprosentin saamiseen vaikutti kyselyn levittäminen orga-
nisaation omien postituslistojen kautta sekä kyselyyn vastanneiden kesken arvo-
tut elokuvaliput. Hirsjärven ym. (2015) mukaan kaikille avoimen verkkokyselyn 
vastausprosentti on parhaimmillaan 30–40 prosenttia, ja organisaation, instituu-
tion tai yhteisön kautta välitetyissä kyselyissä vastausprosentti on tyypillisesti 
hieman korkeampi. Tämän kyselyn vastausprosentti on linjassa Hirsjärven ym. 
(2015) havainnon kanssa. 
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Kysymysten esittäminen useaan kertaan kysymyslomakkeella lisää relia-
biliteettiä. Kyselylomaketta muodostaessa päädyttiin kuitenkin kysymään asi-
oita vain kerran siksi, että kysymysten toistaminen useaan kertaan olisi pidentä-
nyt jo valmiiksi pitkää kyselylomaketta ja todennäköisesti lisännyt liikaa kadon 
määrää.  

5.4 Tutkimuksen toteutus ja analysointi 

5.4.1 Kyselylomakkeen sisältö 

Kyselylomakkeen (liite 1) muodostamisessa hyödynnettiin aiempaa aiheesta teh-
tyä tutkimusta ja projektikirjallisuutta sekä näiden pohjalta muodostettua tutki-
musmallia (luku 5.1). Kysymyksissä esitetyt viestintävälineen ominaisuudet 
pohjautuivat median ilmaisuvoimaisuuden teoriaan (Daft & Lengel, 1987) ja me-
dian synkronisuuden teoriaan (Dennis, Valacich, 1999) (luvut 2.1 ja 2.2), kysy-
myksissä käytetyt tehtävätyypit pohjautuivat McGrathin (1984) teoriaan ryhmän 
tehtävien luokittelusta (luku 2.3) ja kysymyksissä esiintuodut viestintävälineet 
puolestaan koottiin eri lähteistä (esimerkiksi Niinimäki ym., 2010; Thissen ym., 
2007; Dittrich & Giuffrida, 2011) (luku 4.4).  

Kyselylomakkeen ensimmäinen osio oli taustatiedot, jossa selvitettiin vas-
taajien ikä, sukupuoli ja työuran pituus. Lomakkeen toinen osa käsitteli rooleja, 
joissa vastaajat toimivat, sekä rooleja, joissa toimivien kanssa vastaajat viestivät. 
Vaikka roolit olivat lomakkeella oma kokonaisuutensa, tuloksien käsittelyssä ne 
siirrettiin osaksi taustatietoja. Tämä johtuu siitä, että vielä kyselylomaketta muo-
dostaessa ajateltiin, että vastaajien ja heidän viestintäkumppaneidensa rooleilla 
saattaisi olla yhteys parhaina pidettyihin viestintävälineisiin. Myöhemmin tämä 
näkökulma rajautui tutkimuksen ulkopuolelle.   

 Kyselylomakkeen seuraava kokonaisuus käsitteli viestintävälineiden omi-
naisuuksia ja parhaaksi koettuja viestintävälineitä eri tehtävätyypeissä. Kysy-
mykset ryhmiteltiin tehtävätyypeittäin siten, että vastaajat ottivat kantaa viestin-
tävälineiseen ominaisuuksia koskeviin väittämiin ja parhaisiin viestintävälinei-
siin jokaisen tehtävätyypin osalta erikseen. Viimeisessä osiossa vastaajia pyydet-
tiin ottamaan kantaa viestinnän tehokkuuteen, viestintävälineiden käytön ongel-
miin ja tyytyväisyyteen käytössä olevia viestintävälineitä kohtaan. 

Kyselylomake oli puolistrukturoitu, ja se koostui monivalintakysymyksistä, 
joissa osassa oli lisäksi avoin vaihtoehto, asteikollisista kysymyksistä sekä yh-
destä täysin avoimesta kysymyksestä. Monivalintakysymyksen avointa vaihto-
ehtoa käytettiin, koska avoin vaihtoehto saattaa tuoda esille näkökulmia, joita ei 
etukäteen olisi osattu ottaa huomioon (Hirsjärvi ym., 2015).  

Asteikollisissa kysymyksissä käytettiin neliportaista Likert-asteikkoa, jonka 
vastausvaihtoehdot olivat täysin samaa mieltä (1), osittain samaa mieltä (2), osit-
tain eri mieltä (3) ja täysin eri mieltä (4). Lisäksi tarjolla oli viides vaihtoehto ”en 
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osaa sanoa” (0), joka käsiteltiin tyhjänä vastauksena. ”En osaa sanoa” vaihtoeh-
don käyttöön päädyttiin sen vuoksi, ettei luokitteluun haluttu sisällyttää hanka-
lasti tulkittavaa neutraalia vaihtoehtoa ”ei samaa eikä eri mieltä”, mutta samalla 
kuitenkin haluttiin antaa vastaajille mahdollisuus ohittaa kysymys.  

5.4.2 Aineiston kerääminen 

Aineisto kerääminen toteutettiin verkkokyselynä KyselyNetti-verkkokyselyalus-
talla, joka on ilmainen Jyväskylän yliopiston opiskelijoille. Kyseiseen alustaan 
päädyttiin saatavuuden, helppokäyttöisyyden sekä monipuolisten ominaisuuk-
sien vuoksi. KyselyNetti mahdollisti myös tulosten kevyen analysoinnin (suorat 
jakaumat, keski- ja hajontaluvut sekä ristiintaulukointi), mutta kyselyn vastauk-
set oli myös helppo siirtää Ms Excel- ja SPPS-ohjelmiin analysointia varten. Alus-
tava kyselylomake testattiin kahdella henkilölle, ja lomaketta korjattiin vielä en-
nen kyselyn julkaisemista.  

Tutkimus toteutettiin suuressa, julkisen sektorin organisaatiossa, jonka oh-
jelmistoprojekteissa toteutetaan järjestelmiä sekä organisaation sisäiseen, mui-
den organisaatioiden että kansalaisten käyttöön. Organisaatio valittiin tutkimus-
kohteeksi sen perusteella, että tutkimuksen tekijä oli itse työskennellyt organi-
saatiossa useassa ohjelmistoprojektissa ja päässyt tarkastelemaan projektien vies-
tintää ja viestintävälineiden käyttöä organisaatiossa. Toinen syy organisaation 
valintaan oli se, että suuri osa ohjelmistoprojektiin osallistuvista sidosryhmistä 
työskentelee organisaatiossa. Keräämällä aineisto kyseisestä organisaatiosta saa-
tiin varsin kattava kuva ohjelmistoprojektin parissa työskentelevien henkilöiden 
mielipiteistä. Organisaation omien postituslistojen kautta levitettävän verkkoky-
selyn avulla tavoitettiin niin toteuttajia, testaajia, määrittelijöitä, toimeksiantajia 
kuin projektipäälliköitäkin, mutta myös asiantuntijarooleissa, esimerkiksi käyt-
töliittymäsuunnittelijoina, toimivia henkilöitä.  

5.4.3 Aineiston analysointi 

Kyselylomakkeen muuttujat olivat joko järjestysasteikollisia tai luokitteluas-
teikollisia. Järjestysasteikollisissa muuttujissa käytettiin neliportaista Likert-as-
teikkoa. Muuttujille laskettiin suorat jakaumat prosentteina sekä sopivat keski- 
ja hajontaluvut. Vehkalahden (2008) mukaan keski- ja hajontaluvuilla voitiin ku-
vata jakauman keskikohtaa, hajonnan laajuutta sekä jakauman vinoutta (Vehka-
lahti, 2008). Luokitteluasteikollisten muuttujien, joita oli osassa taustakysymyk-
sissä sekä rooliin ja viestintävälineisiin liittyvissä kysymyksissä, osalta prosent-
tijakaumien lisäksi voitiin laskea ainoastaan moodi, joka on yleisin muuttujan 
saama arvo (Vehkalahti, 2008). Viestintävälineiden ominaisuuksia käsittelevät 
kysymykset sekä viestintävälineiden käytettävyyttä ja ongelmien ratkaisemiseen 
kuluvaa aikaa koskevat kysymykset olivat järjestysasteikollisia. Vehkalahden 
(2008) mukaan näille voidaan laskea mediaani (Md), moodi (Mo), kvartiiliväli (Q1, 
Q3) ja vaihteluväli (W). Mediaani kuvaa jakauman keskimmäistä ja moodi ylei-
sintä arvoa, vaihteluväli kuvaa muuttujan koko vaihtelua ja kvartiiliväli kuvaa 
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jakauman vinoutta eli sitä, mille välille suurin osa (50 % tai enemmän) muuttujan 
saamista arvoista sijoittuu. Lisäksi koska viestintävälineen ominaisuuksia käsit-
televissä kysymyksissä käytettiin Likert-asteikkoa, voitiin tuloksia Vehkalahden 
(2008) mukaan käsitellä välimatka-asteikollisina. Likert-asteikollisille muuttujille 
oli siis mahdollista laskea välimatka-asteikollisen muuttujan keski- ja hajontalu-
vut (keskiarvo ja keskihajonta) sekä laskea esimerkiksi korrelaatioita. (Vehka-
lahti, 2008) 

Avointen kysymysten vastaukset raportoitiin sanasta sanaan pois lukien 
kysymykset, joissa käsiteltiin vastaajien rooleja ja viestinnän osapuolia. Näiden 
osalta kaikki vastaukset eivät olleet yhdenmukaisia, minkä vuoksi osa vastauk-
sista käännettiin muotoon ”asiasta vastaava”. Näin tehtiin esimerkiksi kysymyk-
sen ”Missä rooleissa olet toiminut viimeisimmässä ohjelmistoprojektissasi?” 
kohdalla Muuta-kohdan vastauksen ”terminologia, koodistot” osalta. Kyseinen 
vastaus esitettiin tuloksissa muodossa ”terminologiasta ja koodistoista vastaa-
vana”. Tämän lisäksi vastaukset, joissa listattiin useampi rooli, esimerkiksi ”toi-
minnallinen arkkitehti + tietoarkkitehti” eroteltiin tulos-luvussa kahdeksi eri 
rooliksi.  

Kvantitatiivisen aineiston analysoinnissa hyödynnettiin Ms Excel-ohjelmaa 
sekä KyselyNetin tuottamaa analyysia, ja kuvioiden piirtämiseen käytettiin Ms 
Excel- ja Ms PowerPoint-ohjelmia.  
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6 Tulokset 

 
Tässä luvussa esitellään kyselyssä saadut tulokset. Ensimmäisessä luvussa käsi-
tellään taustatiedot, toisessa alaluvussa esitellään projektin viestinnässä yleisesti 
tärkeänä pidetyt viestintävälineet sekä parhaat viestintävälineet eri tehtävätyy-
peissä. Kolmannessa alaluvussa tarkastellaan viestintävälineiden ominaisuuksia, 
jotka tukevat viestintää, eri tehtävätyypeissä, ja lopuksi esitetään yhteenveto tu-
loksista.   

6.1 Taustatiedot 

Kyselyyn vastanneiden demografiset tiedot esitetään taulukossa 6. Vastaajissa oli 
lähes yhtä paljon miehiä ja naisia. Eniten vastaajissa oli yli 40-vuotiaita ja 30–40-
vuotiaita, joita oli keskenään lähes saman verran. Vain reilu viisi prosenttia vas-
taajista oli alle 30-vuotiaita.  

Vastaajilla oli kohtalaisen pitkä kokemus ohjelmistoprojekteissa työskente-
lystä: yli puolet vastaajista oli työskennellyt ohjelmistoprojektien parissa yli 10 
vuotta, reilu neljännes vastaajista 5 - 10 vuotta ja viidennes alle 5 vuotta.  

Kaksi eniten edustettua roolia olivat toteuttajat (41 % vastaajista) ja määrit-
telijät (37 % vastaajista). Seuraavaksi eniten vastaajissa oli testaajia ja projekti-
päälliköitä (12–17 %). Liki viidennes vastaajista ilmoitti myös toimivansa muussa 
roolissa. Muiksi rooleiksi kerrottiin seuraavat: hankepäällikkö (3), käyttöliitty-
mäsuunnittelija (3), testausvastaava (3), toiminnallinen arkkitehti (3), tietoarkki-
tehti, terminologian ja koodistojen vastaava, scrum master, käytettävyysasian-
tuntija, käyttöliittymäarkkitehti, määrittelyn ohjaus, asiantuntija, julkaisujen 
suunnittelun vastaava, muutosten hallinnan vastaava sekä palveluvastaava.  
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TAULUKKO 6 Vastaajien demografiset tiedot 

Muuttuja  Lkm % 

Sukupuoli Mies 45 47,9 

Nainen 49 52,1 

Ikä alle 30 vuotta 5 5,2 

30 - 40 vuotta 41 42,7 

yli 40 vuotta 50 52,1 

Työuran pituus ohjelmistoprojek-
tien parissa 

alle 5 vuotta 19 20,0 

5 - 10 vuotta 25 26,3 

yli 10 vuotta 51 53,7 

Rooli Toteuttajana 37 40,7 
Määrittelijänä 34 37,4 
Testaajana 15 16,5 
Projektipäällikkönä 11 12,1 
Teknisenä  
projektipäällikkönä 

8 8,8 

Sovellusarkkitehtina 6 6,6 
Toimeksiantajana 5 5,1 
Tietokannanhoitajana 1 1,1 

 Muussa roolissa 18 19,8 

 
 

Vastaajia pyydettiin myös kertomaan, missä rooleissa toimivien henkilöiden 
kanssa he viestivät projektiin liittyvistä asioista, ja vastaukset tiivistettiin ristiin-
taulukkoon (liite 2). Ristiintaulukoinnista kävi ilmi, että vastaajat viestivät laa-
jasti eri rooleissa toimivien henkilöiden kanssa. Viestinnän osapuolten monipuo-
lisuutta on pyritty kuvaamaan kuviolla 8, johon on tiivistetty ristiintaulukoinnin 
tulos. Ristiintaulukoinnin tuloksia on pelkistetty kuviossa siten, että eri rooleissa 
viestivien osapuolten viestintäsuhde on merkitty vain, jos yli 70 prosenttia roo-
lissa toimivista on kertonut viestivänsä jossain roolissa toimivien henkilöiden 
kanssa. Joidenkin roolien välillä suhde on merkitty kahdesti, sillä esimerkiksi 
kaikki projektipäälliköt kertovat viestivänsä teknisten projektipäällikköjen 
kanssa, mutta teknisistä projektipäälliköistä vain 88 % kertoo viestivänsä projek-
tipäälliköiden kanssa. Samassa roolissa toimivien henkilöiden kanssa viestimi-
nen on merkitty roolin ympärillä olevan kehyksen värillä. Kuten kuviosta näh-
dään, eri rooleissa toimivat henkilöt viestivät aktiivisesti sekä samassa ja muissa 
rooleissa toimivien henkilöiden kanssa.  
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KUVIO 8 Eri rooleissa toimivien välinen viestintä 

Vastaajat pystyivät myös valitsemaan avoimen kentän, jos kaikkia viestintä-
kumppaneita ei löytynyt annetuista vaihtoehdoista. Avoimen vaihtoehdon va-
litsi liki viidennes (18,7 %) vastaajista ja muiksi rooleiksi, joiden kanssa vastaajat 
viestivät, nimettiin ohjausryhmä (3), sidosryhmät (2), esimiehet (2), toiminnalli-
nen arkkitehti (2), hankeryhmän jäsenet, hankepäällikkö, hankejohto, omistajat, 
ulkopuoliset sidosryhmät, ohjausryhmän jäsenet, tilaajien ohjausryhmien edus-
tajat, linjaesimiehet, johtajat, päälliköt, ulkopuolinen graafinen suunnittelija, lii-
ketoiminnan asiantuntijat, arkkitehdit, tietoarkkitehti, palvelinpuolen ihmiset, 
käyttöoikeusasiantuntijat, tietoturva-asiantuntijat, scrum master, product owner 
ja loppukäyttäjät.  

6.2 Tärkeimmät viestintävälineet projektissa ja parhaat viestintä-
välineet eri tehtävätyypeissä sekä tyytyväisyys, ongelmat ja te-
hokkuus 

Tutkimukseen osallistuneilta kysyttiin sekä tärkeimpiä viestintävälineitä projek-
tiin liittyvistä asioissa viestimisessä että parhaita viestintävälineitä eri tehtävä-
tyypeissä. Näitä tarkasteltaessa rinnakkain nousee sekä eroja että yhteneväisyyk-
siä. Ylivoimaisesti tärkeimmiksi viestintävälineiksi projektin asioista viestimi-
sessä nousivat sähköposti ja pikaviestin, jotka valitsi lähes kolme neljästä vastaa-



52 

jasta (kuvio 9, liite 3). Seuraavaksi tärkeimmät olivat audioneuvottelu ja kasvok-
kaisviestintä, jotka hieman yli kolmannes vastaajista valitsi. Yksikään vastaaja ei 
valinnut puhelinta kolmen tärkeimmän viestintävälineen joukkoon.  

 

 
KUVIO 9 Tärkeimmät viestintävälineet projektin asioista viestimisessä 

Parhaat synkroniset (liite 11) ja epäsynkroniset (liite 18) viestintävälineet eri teh-
tävätyypeissä on kuvattu kuvioissa 10 ja 11. Kun tärkeinä pidettyjä viestintäväli-
neitä verrataan eri tehtävätyypeissä parhaiden synkronisten ja epäsynkronisten 
viestintävälineiden kanssa, huomataan sekä eroja että yhtäläisyyksiä. Selkeintä 
ero oli kasvokkaisviestinnän kohdalta: vaikka kasvokkaisviestintä oli vasta kol-
manneksi valituin tärkeimpien viestintävälineiden joukkoon, nostivat lähes 
kaikki (yli 90 %) vastaajista sen parhaiden synkronisten viestintävälineiden jouk-
koon suunnittelussa, ideoinnissa, päätöksenteossa ja konfliktien neuvottelussa. 
Myös ongelmanratkaisussa ja toteutuksessa vähintään kaksi kolmesta vastaa-
jasta valitsi kasvokkaisviestinnän parhaiden synkronisten viestintävälineiden 
joukkoon.  



53 

 
KUVIO 10 Parhaat synkroniset viestintävälineet eri tehtävätyypeissä 

 
KUVIO 11 Parhaat epäsynkroniset viestintävälineet eri tehtävätyypeissä 

Audioneuvottelua valittiin kolmanneksi eniten tärkeimpien viestintävälineiden 
joukkoon eli yhtä paljon kuin kasvokkaisviestintää. Parasta synkronista viestin-
tävälinettä valitessa audioneuvottelun oli kuitenkin valinnut parhaiden viestin-
tävälineiden joukkoon systemaattisesti noin puolet vähemmän kasvokkaisvies-
tintään verrattuna. Poikkeuksena tähän oli konfliktien neuvottelu, jossa au-
dioneuvottelun valinneita oli vain vajaa kolmannes vähemmän.  

Tärkeimmäksi viestintävälineeksi valittua sähköpostia valittiin myös eniten 
parhaiden epäsynkronisten viestintävälineiden joukkoon useimmissa tehtävä-
tyypeissä. Ainoa poikkeus tähän oli suunnittelu, jossa sähköpostin kuitenkin va-
litsi parhaiden viestintävälineiden joukkoon yli kolme neljästä vastaajasta.  

Vaikka näytön jakamisen valitsi tärkeimpien viestintävälineiden joukkoon 
alle neljännes vastaajista, parhaiden synkronisten viestintävälineiden joukkoon 
sitä valittiin etenkin suunnittelussa (79,6 %), toteutuksessa (69,7 %), ideoinnissa 
(62,3 %) ja ongelmanratkaisussa (57,1 %). Samoin oli dokumenttien laita: vaikka 
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dokumentit valitsivat tärkeimpien viestintävälineiden joukkoon vain reilu vii-
dennes vastaajista, vastaajat kuitenkin nostivat dokumentit parhaiden epäsynk-
ronisten viestintävälineiden joukkoon etenkin suunnittelussa, jossa se oli eniten 
valittu viestintäväline. Suurin osa (66,7 - 81,3 %) vastaajista valitsi dokumentit 
parhaiden epäsynkronisten viestintävälineiden joukkoon myös muissa tehtävä-
tyypeissä.  

Vaikka wikin ja yhteisöpalvelun valitsi tärkeimpien viestintävälineiden 
joukkoon vain reilu prosentti (1,1 %) vastaajista, eikä puhelinta valinnut kukaan, 
ne saivat kuitenkin jonkin verran kannatusta parhaiden viestintävälineiden jouk-
koon. Wiki valittiin parhaiden epäsynkronisten viestintävälineiden joukkoon 
etenkin toteutuksessa ja ideoinnissa, jossa sen valitsi noin viidennes vastaajista. 
Yhteisöpalvelu valittiin erityisen paljon parhaiden epäsynkronisten viestintävä-
lineiden joukkoon ideoinnissa (12,2 %). Puhelinta puolestaan valittiin parhaiden 
synkronisten viestintävälineiden joukkoon etenkin konfliktien neuvottelussa 
(13,8 %) ja päätöksenteossa (9,8 %).  

Seuraavaksi parhaimpia pidettyjä viestintävälineitä käsitellään tarkemmin 
tehtävätyypeittäin.  

 
Suunnittelu 

 
Lähes kaikki vastaajat (94,4 %) valitsivat kasvokkaisviestinnän parhaiden synk-
ronisten viestintävälineiden joukkoon suunnittelutehtävissä. Toiseksi suosituin 
oli näytön jakaminen, jonka valitsi lähes neljä viidestä vastaajasta (79,6 %). Au-
dioneuvottelun ja pikaviestimen valitsi noin puolet (40,7 - 55,6 %) vastaajista ja 
videoneuvottelun noin neljännes.  

Epäsynkronisten viestintävälineiden osalta vastaajat olivat keskenään sa-
moilla linjoilla. Hieman alle neljä viidestä (84,0- 88,0 %)vastaajasta valitsi doku-
mentit, sähköpostin tai tikettijärjestelmän kolmen parhaan epäsynkronisen vies-
tintävälineen joukkoon suunnittelutehtävissä. Noin joka kymmenes (8,0 - 12,0 %) 
valitsi keskustelufoorumin, wikin tai yhteisöpalvelun.   

 
Ideointi 

 
Kasvokkaisviestintää valittiin eniten (96,2  %) parhaiden synkronisten viestintä-
välineiden joukkoon myös ideointitehtävissä.  Puhelinta lukuun ottamatta mui-
den viestintävälinein kannatus on melko tasaista: hieman yli kolme viidennestä 
(62,3 %) vastaajista valitsi näytön jakamisen ja noin puolet audioneuvottelun tai 
pikaviestimen (49,1 - 50,9 %). Noin kolmannes valitsi videoneuvottelun ja hie-
man harvempi kuin joka kymmenes (7,5 %) valitsi puhelimen.   

Lähes kaikki vastaajat (91,8 %) ovat valinneet sähköpostin parhaiden epä-
synkronisten viestintävälineiden joukkoon. Seuraavaksi valituin vaihtoehto on 
dokumentit, jonka on valinnut kolme neljännestä vastaajista. Kolmanneksi suo-
situin viestintäväline on keskustelufoorumi, jonka on valinnut vajaa puolet vas-
taajista ja jota on valittu ideoinnissa poikkeuksellisen paljon parhaiden viestintä-
välineiden joukkoon. Vaikka myös tikettijärjestämän on valinnut lähes puolet 
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(42,9 %), sitä on valittu ideointitehtävissä huomattavasti vähemmän muihin teh-
tävätyyppeihin verrattuna. Myös yhteisöpalvelu on saanut enemmän kannatusta 
(18,4 %) muihin tehtävätyyppeihin verrattuna, samoin kuin wiki.  

 
Päätöksenteko 

 
Päätöksenteossa parhaiden synkronisten viestintävälineiden joukkoon on valittu 
selvästi eniten kasvokkaisviestintää (94,4 % vastaajista). Audioneuvottelun, vi-
deoneuvottelun, pikaviestimen sekä näytön jakamisen on kaikki valinnut noin 
vajaa puolet vastaajista (41,2 - 54,9 %). Audioneuvottelun (54,9 %), videoneuvot-
telun (47,1 %) ja puhelimen (9,8 %) osuudet ovat poikkeuksellisen suuria, kun 
verrataan eri tehtävätyyppejä. Ainoastaan konfliktien neuvottelussa au-
dioneuvottelun, videoneuvottelua ja puhelua on valittu enemmän parhaiden 
synkronisten viestintävälineiden joukkoon. Toisaalta pikaviestimen ja näytön ja-
kamisen osuus on päätöksenteossa toiseksi pienin kaikista tehtävätyypeistä (ai-
noastaan konfliktien neuvottelussa pienempi).  

Parhaiksi epäsynkronisiksi viestintävälineiksi nostetaan eniten sähköpostia 
(87,5 %), dokumentteja (81,3 %) ja tikettijärjestelmää (75,0 %). Dokumenttien 
osuus on poikkeuksellisen suuri (toiseksi suurin) muihin tehtävätyyppeihin ver-
rattuna, kun taas sähköpostin osuus on toiseksi pienin kaikkia tehtävätyyppejä 
verratessa keskenään. 
 
Ongelmanratkaisu 

 
Ongelmanratkaisussa vastaajat nostavat parhaiksi synkronisiksi viestintäväli-
neiksi kasvokkaisviestinnän (85,7 %), pikaviestimen (69,4 %) ja näytön jakamisen 
(57,1 %). Epäsynkronisten viestintävälineiden osalta tieto puuttuu. Ongelman-
ratkaisussa näkyy samantyyppinen suuntaus kuin toteutustehtävissä, joskin hie-
man lievempänä: kasvokkaisviestinnän osuus on suhteellisen pieni verrattuna 
muihin tehtävätyyppeihin (ongelmanratkaisussa 85,7 %), kun taas pikaviestimen 
osuus on huomattavasti suurempi (69,4 %). Audioneuvottelun (42,9 %) ja vi-
deoneuvottelun (38,8 %) osuuden ovat kuitenkin melko keskitasoa.  

 
Konfliktien neuvottelu 

 
Kasvokkaisviestintää nostettiin eniten (93,1 %) parhaiden synkronisten viestintä-
välineiden joukkoon myös konfliktien neuvottelussa. Toiseksi eniten valittu vies-
tintäväline oli audioneuvottelu, jonka oli valinnut kaksi kolmesta (65,5 %) vas-
taajasta. Tämä oli selkeästi enemmän kuin missään muussa tehtävätyypissä. 
Myös videoneuvottelun (51,7 %) ja puhelimen (13,8 %) valitsi huomattavasti use-
ampi kuin muissa tehtävätyypeissä.  Pikaviestintä (34,5 %) valittiin puolestaan 
poikkeuksellisen vähän, samoin kuin näytön jakamista (24,1 %). 

Epäsynkronisissa viestintävälineistä parhaaksi konfliktien neuvottelussa 
nousee sähköposti (95,2 %) ja dokumentit (66,7 %). Kun näitä verrataan muiden 
tehtävätyyppien tuloksiin, huomataan että sähköpostia on valittu konfliktien 
neuvottelutehtävissä enemmän kuin missään muussa tehtävätyypissä. Myös 
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keskustelufoorumia on valittu huomattavasti enemmän kuin muissa tehtävätyy-
peissä ideointia lukuun ottamatta.  Dokumentteja on puolestaan valittu vähiten 
kaikista tehtävätyypeistä. Myös tikettijärjestelmää on valittu melko vähän, 
toiseksi vähiten kaikista tehtävätyypeistä.  

 
Toteutus 

 
Toteutustehtävissä parhaiden viestintävälineiden joukkoon nostettiin synkroni-
sista viestintävälineistä pikaviestin (97,0 %), kasvokkaisviestintä (75,8 %) ja näy-
tön jakaminen (69,7 %). Huomioita herättävintä toteutustehtävän parhaissa vies-
tintävälineissä on se, että lähes kaikki vastaajat (97,0 %) ovat valinneet pikavies-
timen parhaiden viestintävälineiden joukkoon. Muutoin toteutustehtävissä on 
samantyyppinen suuntaus kuin ongelmanratkaisussa, joskin voimakkaampana: 
kasvokkaisviestinnän osuus on huomattavasti alhaisempi kuin muissa tehtävä-
tyypeissä, samoin videoneuvottelun (12,1 %). Myös audioneuvottelun osuus on 
pienentä kaikissa tehtävätyypeissä, mutta toisaalta ero muihin tehtävätyyppei-
hin ei ole suuri. Näytön jakamisen on valinnut kaksi kolmesta vastaajasta, mikä 
on toiseksi eniten kaikkia tehtävätyyppejä vertaillessa (suurinta näytön jakami-
sen suosio on suunnittelussa).  

Pikaviestimen suosiossa toteutustehtävissä oli niin suuri ero muihin tehtä-
vätyyppeihin, että toteutustehtävissä pikaviestimen valinneet vastaajat ristiin-
taulukoitiin roolin suhteen (liite 21). Kävi ilmi, että kysymykseen vastanneista 
yhdeksän kymmenestä (93,8 %) toimi toteuttajana ja heistä lähes kaikki (96,8 %) 
valitsivat pikaviestinnän kolmen parhaan viestintävälineen joukkoon. 

Epäsynkronisista viestintävälineissä selvään enemmistöön parhaiden vies-
tintävälineiden joukossa nousivat sähköposti (93,8 %), tikettijärjestelmä (90,6 %) 
ja dokumentit (75,0 %). Keskustelufoorumin valitsi parhaiden viestintävälinei-
den joukkoon vain hieman alle joka kuudes, mikä oli toiseksi vähiten kaikista 
tehtävätyypeistä. Wikin sen sijaan valitsi joka viides vastaaja (21,9 %), mikä oli 
eniten kaikista tehtävätyypeistä.  
 
Tyytyväisyys viestintävälineisiin, viestintävälineisiin liittyvät ongelmat ja 

viestinnän tehokkuus  

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli tyytyväisiä käytössä olevien viestintäväli-
neiden valikoimaan ja lähes yhtä moni oli tyytyväinen käytössä olevien viestin-
tävälineiden ominaisuuksiin. Vastaajilta tiedusteltiin myös, haluaisivatko he 
käyttää jotain muita kuin organisaation tarjoamia viestintävälineitä, ja jos kyllä, 
niin mitä. Reilu kymmenesosa vastaajista toivoi käyttöönsä uusia viestintäväli-
neitä ja osa vastaajista myös perusteli toiveitaan. Toivottuja viestintävälineitä oli-
vat:  

 JIRA, parempi kuin Jazz 

 github tai vastaava 

 IRC, yksinkertainen ja toimiva 
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 Yhteisöpalvelua, jossa voisi keskustella eri ketjuissa aina tietystä aiheesta 
ja niin että se olisi myös tietoturvallista 

 Skype for business tallennusominaisuus 

 jonkinlainen online-piirtopöytä, johon voisi hahmotella karkeasti esim. 
näyttökuvia, rakennemalleja yms. paint-tyylisesti 

 jonkinlainen projektikohtainen keskustelufoorumi olisi tarpeen, se olisi 
väline dokumenttien ja synkronisen viestinnän välissä 

 Yammer, Slack tai vastaava yhteisöllinen palvelu, jossa voisi hakea tie-
toa/apua/palautetta organisaatiosta laajemmin kuin vain oman projektin 
tai tiimin/ryhmän puitteissa. Edellisessä työpaikassa oli Yammer käy-
tössä ja oli todella arvokas lisä työnteolle, edellyttää tosin että yhteisössä 
on riittävän suuri "kriittinen massa" henkilöstöä mukaan (= virallisesti tu-
ettu ja suositeltu palvelu) 

Kysyttäessä viestintävälineisiin liittyvistä ongelmista (liite 20) noin joka kuudes 
vastaaja kertoi viestintävälineen teknisten ongelmien vievän liian paljon aikaa. 
Lähes viidennes vastaajista puolestaan kertoi viestintävälineiden käytettävyys-
ongelmien vievän liikaa aikaa. Reilu neljä viidennestä vastaajista kertoi käyttä-
vänsä alle puoli tuntia viikosta viestintävälineiden teknisten ongelmien ratkaise-
miseen ja vajaa kolme neljännestä vastaajista alle puoli tuntia viikossa huonosta 
käytettävyydestä tai puutteellisesta ohjeistuksesta johtuvien ongelmien ratkaise-
miseen. 

Pääosin projektissa viestiminen koettiin tehokkaaksi (liite 19). Suurin osa 
vastaajista koki saavansa projektissa kaiken tarvitsemansa informaation, ja sel-
laisessa muodossa ja viestintävälineellä, että se oli helposti hyödynnettävissä. 
Toisaalta yli puolet vastaajista koki saavansa myös tarpeetonta informaatiota ja 
lähes puolet koki, ettei informaatiota saatu oikeaan aikaan.  

6.3 Viestintävälineiden ominaisuudet eri tehtävissä 

Viestintävälineen ominaisuuksien osalta oltiin kiinnostuneita nopean palautteen 
(liite 4), äänen ja äänenpainojen (liite 5), eleiden ja ilmeiden (liite 6), hiomisen ja 
harjoittelun puutteen (liite 10), omaksumisajan (liite 12), viestihistorian (liite 13), 
edistymisen seurannan (liite 14) ja hiomisen mahdollisuuden (liite 17) merkityk-
sestä eri tehtävätyypeissä. Kuriositeettina lomakkeella selvitettiin myös, koe-
taanko suullinen viestintä merkittävästi kirjallista viestintää helpommaksi (liite 
7) ja minkäkokoisissa ryhmässä viestimiseen synkroniset (liite 8 - 9) ja epäsynk-
roniset (liite 15 - 16) viestintävälineet sopivat eri tehtävätyypeissä. 

 
Suunnittelu 
 
Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että nopea palaute tukee suunnittelua 
(s = 0,40, ka = 1,20) ja suurin osa vastaajista (80 %) oli väitteestä täysin samaa 
mieltä ((Q1,Q3) = (1, 1), Md = 1, Mo = 1). Samoin he olivat yksimielisiä siitä, että 
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synkroniset viestintävälineet sopivat suunnitteluun pienissä ryhmissä (s = 0,48, 
ka = 1,34, (Q1,Q3) = (1, 2), Md = 1, Mo = 1). Sen sijaan väitteet viestintäkumppanin 
äänen ja äänen painojen kuulemisen ja eleiden ja ilmeiden näkemisen avusta 
suunnittelussa sekä väite, että suunnittelussa suullinen viestintä on helpompaa 
kuin kirjallinen, jakoivat mielipiteitä enemmän (s = 0,69 – 0,77) ja vastaukset ja-
kautuivat osittain samaa mieltä -vaihtoehdon molemmin puolin (ka= 1,76 - 2,09). 
Väitteet synkronisten viestintävälineiden sopivuudesta suurissa ryhmissä suun-
nitteluun (s = 0,95, (Q1, Q3) = (2, 3)) sekä väite, ettei viestin hiomis- ja harjoittelu-
mahdollisuuden puute haittaa suunnittelua (s = 0,98, (Q1, Q3) = (1, 4)), jakoivat 
vastaajien mielipiteitä voimakkaasti keskiarvon painottuen osittain samaa mieltä 
ja osittain eri mieltä vaihtoehtojen väliin (ka 2,12 – 2,56).  

Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä väitteistä, että viestihistoriasta on hyö-
tyä suunnittelussa (s = 0,49, ka = 1,40, (Q1, Q3) = (1, 2)), ja että epäsynkronisuus 
antaa aikaa tiedon omaksumiselle, mikä tulee suunnittelua (s = 0,50, ka = 1,48, 
(Q1, Q3) = (1, 2)). Suurin osa (94 %) vastaajista oli samaa mieltä väitteestä, että 
mahdollisuus seurata tehtävän etenemistä tukee suunnittelua (s = 0,58, ka= 1,51, 
(Q1, Q3) = (1, 2), Md = 1, Mo =1). Valtaosa (98 %) vastaajista oli samaa mieltä myös 
siitä, että mahdollisuus hioa viestiä ennen sen lähettämistä tukee suunnittelua (s 
= 0,61, ka = 1,55, (Q1, Q3) = (1, 2)). Sen sijaan väitteet epäsynkronisten viestintä-
välineiden sopivuudesta pienissä (s = 0,80) ja suurissa (s = 0,78, (Q1, Q3) = (1, 2)) 
ryhmissä suunnitteluun jakoivat enemmän mielipiteitä. Väitteiden keskiarvot ja 
muut keskiluvut asettuvat osittain samaa mieltä -vastauksen ympärille. 

 
Ideointi 
 
Lähes kaikki (96 - 98 %) vastaajat olivat yksimielisiä siitä, että nopea palaute tu-
kee ideointia (s = 0,44, ka = 1,19, (Q1, Q3) = (1,1)) ja että synkroniset viestintäväli-
neet sopivat ideointiin pienissä ryhmissä (s = 0,51, ka = 1,33, (Q1, Q3) = (1, 2)). 
Väitteistä suullisen viestinnän helppoudesta ideoinnissa kirjalliseen verrattuna 
(s = 0,60, ka = 1,40, (Q1, Q3) = (1, 2)) ja äänen ja äänenpainojen avusta ideoinnissa 
(s = 0,67, ka = 1,44, (Q1, Q3) = (1, 2)) oli valtaosa (yli 90 %) vastaajia samaa mieltä, 
mutta eleiden ja ilmeiden apu ideoinnissa jakoi mielipiteitä hieman enemmän 
(82 % samaa mieltä, s = 0,73, ka = 1,69, (Q1, Q3) = (1,2)). Eniten mielipiteitä jakanut 
väittämä koski synkronisten viestintävälineiden sopivuutta suurissa ryhmissä 
ideointiin (s = 0,95, ka 2,35 (Q1, Q3) = (2,3)), jossa jakauman keskikohta osuu osit-
tain samaa mieltä – osittain eri mieltä -välille. Myös väittämä, ettei viestinnän 
hiomis- tai harjoittelumahdollisuuden puute haittaa ideointia, jakoi mielipiteitä 
voimakkaasti (s=0,92, ka = 1,84, (Q1, Q3) = (1, 3)).  

Lähes kaikkien epäsynkronisten viestintävälineiden käyttöä koskevien 
väittämien osalta jakauman keskikohta asettui osittain samaa mieltä - ja osittain 
eri mieltä -vaihtoehtojen välimaastoon (ka = 2,02 – 2,62, (Q1, Q3) = (2, 3), Md = 2-
3, Mo = 2). Ainoat poikkeukset olivat väitteet, että viestihistoriasta on hyötyä ide-
oinnissa, missä vastakset painottuivat täysin samaa mieltä ja osittain samaa 
mieltä välille (ka = 1,83, (Q1, Q3) = (1, 2) Mo = 1, Md = 2), sekä väite, että epäsynk-
ronisuus antaa aikaa tiedon omaksumiselle, mikä tulee ideointia, joka erottuu 
hieman yksimielisemmäksi. Vastausten hajonta on suuri (s=0,83, W = [1, 4]), 
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mutta suurin osa vastauksista on kuitenkin keskittynyt täysin samaa mieltä – 
osittain samaa mieltä -akselille ((Q1, Q3) = (1, 2)) 

 
Päätöksenteko 
 
Kaikkein yksimielisimpiä vastaajat olivat väitteistä, että viestintäkumppanin ää-
nen ja äänenpainojen kuulemisesta on apua päätöksenteossa (s = 0,64, ka = 1,56, 
(Q1, Q3) = (1, 2)) ja, että synkroniset viestintävälineet sopivat päätöksentekoon 
pienissä ryhmissä (s = 0,64, ka = 1,56, (Q1, Q3) = (1, 2)). Valtaosa vastaajista (yli 
90 %) olivat molemmista väitteistä samaa mieltä. Suurin osa vastaajista (88 %) oli 
myös yksimielisiä siitä, että nopea palaute tukee päätöksentekoa (s = 0,70, (Q1, 
Q3)=(1, 2), ka=1,39, Md = 1, Mo = 1).  

Viestintäkumppanin eleiden ja ilmeiden koettiin pääosin (84 %) auttavan 
päätöksentekoa, vaikka vastauksissa oli jo hieman enemmän hajontaa (s = 0,75 
(Q1, Q3) = (1, 2), ka = 1,74). Väitteessä, että päätöksenteossa suullinen viestintä 
on helpompaa kuin kirjallinen viestintä, vastausten jakauman huippu asettui 
osittain samaa mieltä - osittain eri mieltä välille (ka = 2,18, Mo = 2, Md = 2, (Q1, 
Q3) = (2, 3)). Samoin kävi väitteen, että viestin hiomis- ja harjoittelumahdollisuu-
den puute ei haittaa päätöksentekoa, suhteen: vastausten hajonta oli kohtuullisen 
suurta (s = 0,78, (Q1, Q3) = (2, 3)) ja jakauman huippu sijoittuu osittain samaa 
mieltä -arvoon (ka = 2,33, Md = 2, Mo=2). Selvästi eniten mielipiteitä jakaa (s=0,93) 
väittämä, että synkroniset viestintävälineet sopivat päätöksentekoon suurissa 
ryhmissä. Jakauman huippu asettuu myös tässä osittain samaa mieltä -arvoon 
(ka = 2,33, Md = 2, Mo=2). 

Lähes kaikki vastaajat (95 %) olivat samaa mieltä väitteestä, että viestihisto-
riasta on hyötyä päätöksenteossa (s = 0,56, (Q1, Q3) = (1, 2), ka = 1,35, Md = 1, 
Mo=1). Myös väite, että mahdollisuus hioa viestiä ennen sen lähettämistä tukee 
päätöksentekoa, sai tukea lähes kaikilta (95 %) vastaajilta (s = 0,58, ka = 1,48, Md 
= 1, Mo = 1). ”Mahdollisuus seurata tehtävän etenemistä tukee päätöksentekoa” 
-väitettä kannatti myös valtaosa (85 %) vastaajista (s = 71, ka = 1,73, (Q1, Q3) = (1, 
2)).  

Epäsynkronisten viestintävälineiden sopivuus pienissä ryhmissä päätök-
sentekoon jakoi hieman enemmän mielipiteitä (s = 0,74) ja vastausten jakauman 
huippu asettui osittain samaa mieltä -vaihtoehtoon (ka = 2,13, (Q1, Q3) = (2, 3). 
Väitteen, että epäsynkroniset viestintävälineet sopivat päätöksentekoon suurissa 
ryhmissä, vastauksissa oli myös hajontaa (s = 0,82), mutta suurin osa arvoista 
sijoittuu kuitenkin välille täysin samaa mieltä - osittain samaa mieltä (ka = 1,87, 
(Q1, Q3) = (1, 2), Md = 2, Mo= 2).  
 
Ongelmanratkaisu 
 
Lähes kaikki vastaajat (98 %) olivat yhtä mieltä – suurin osa täysin samaa mieltä 
- siitä, että nopea palaute tukee ongelmanratkaisua (s = 0,49, (Q1, Q3) = (1,1), ka = 
1,27). Myös siitä oltiin melko yksimielisiä, että synkroniset viestintävälineet so-
pivat ongelmanratkaisuun pienissä ryhmissä (s = 0,62, (Q1, Q3) = (1,2), ka = 1,52, 
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Mo = 1, Md = 1). Väite, että viestin hiomismahdollisuuden puute ei haittaa ongel-
manratkaisua, jakoi tässäkin tehtävätyypissä mielipiteitä: hajonta oli laajaa (s = 
0,75, W=[1,4]), ja vastaukset painottuivat osittain samaa mieltä - osittain eri 
mieltä -välille (ka = 2,04, (Q1, Q3) = (2, 3)). 

Väite, että ongelmanratkaisussa suullinen viestintä on helpompaa kuin kir-
jallinen, jakoi myös mielipiteitä (s = 0,77, (Q1, Q3) = (1, 3)) ja vastaukset painottui-
vat osittain samaa mieltä -arvon molemmin puolin (ka = 1,94, Mo = 2, Md = 2). 
Myös väitteessä, että äänen ja äänenpainojen kuulemisesta on apua ongelman-
ratkaisussa, arvoissa oli hajontaa (s = 0,78), mutta hajonnasta huolimatta suurin 
osa havainnoista keskittyi täysin samaa mieltä – osittain samaa mieltä -vaihtoeh-
tojen väliin ((Q1, Q3) = (1, 2), ka = 1,65, Mo = 1, Md = 1).  

Viestintäkumppanin eleiden ja ilmeiden näkemisen avusta ongelmanrat-
kaisussa on selkeää hajontaa (s = 0,87, (Q1, Q3) = (1, 2)), ja jakauman huippu aset-
tuu osittain samaa mieltä -arvon tienoille (ka = 1,90, Md=2, Mo=1). Eniten mieli-
piteet jakaa väittämä synkronisten viestintävälineiden sopivuudesta ongelman-
ratkaisuun suurissa ryhmissä (s = 0,97), jossa suurin osa vastauksista sijoittuu 
osittain samaa mieltä - osittain eri mieltä -akselille ((Q1, Q3) =(2, 3)) samoin kuin 
jakauman huippukin (ka = 2,33, Md=2, Mo=2).  

 
Konfliktien neuvottelu 

 
Synkronisiin viestintävälineisiin liittyvissä väittämissä on konfliktien neuvotte-
lutehtävissä poikkeuksellisen paljon hajontaa, kun verrataan eri tehtävätyyppejä 
keskenään. Vastausten melko suuri keskihajonta johtuu siitä, että täysin eri 
mieltä -vaihtoehto on saanut kannatusta neljässä seitsemästä väittämästä. Tämän 
kysymyssarjan osalta otos on ollut melko pieni (n = 29), joten yksikin ääripään 
vastaus vaikuttaa keskihajontaan huomattavasti, sillä keskihajonta, kuten ei 
myöskään keskiarvo, ei ole robusti, vaan se on herkkä poikkeaville havaintoar-
voille.  

Kaikkein yksimielisimpiä vastaajat ovat siitä, että nopea palaute tukee kon-
fliktien neuvottelua, josta yhdeksän kymmenestä vastaajasta oli samaa mieltä (s 
= 0,68, ka = 1,41, Md = 1, Mo = 1), ja vastaukset painottuivat täysin samaa mieltä 
-vaihtoehtoon (69 %). Lähes kaikki (93 %) vastaajat olivat samaa mieltä ja kolme 
neljännestä vastaajista täysin samaa mieltä siitä, että viestintäkumppanin äänen 
ja äänenpainojen kuuleminen auttaa konfliktien neuvottelua (s = 0,72, ka = 1,41, 
(Q1, Q3) = (1,1), Md=1, Mo=1). Samoin suuri osa (86 %) vastaajista oli samaa mieltä 
siitä, että viestintäkumppanin eleiden ja ilmeiden näkemisestä on apua konflik-
tien neuvottelusta (s = 0,73, ka = 1,41, (Q1, Q3) = (1,2), Md=1, Mo=1), vastausten 
painottuen täysin samaa mieltä -vaihtoehtoon (72 %).  

Väite, että viestin hiomis- tai harjoittelumahdollisuuden puute ei haittaa 
konfliktien neuvottelua, jakoi taas mielipiteitä (s = 0,73, (Q1, Q3) = (2,3)), jotka 
asettuivat osittain samaa mieltä -vaihtoehdon ympärille (ka = 2,07, Md=2, Mo=2). 
Väite suullisen viestinnän helppoudesta konfliktien neuvottelussa kirjalliseen 
verrattuna toisaalta jakoi mielipiteitä (s = 0,81), mutta vastaukset kuitenkin kes-
kittyivät varsin voimakkaasti täysin samaa mieltä - osittain samaa mieltä -akse-
lille ((Q1, Q3) = (1,2), ka = 1,66, Md=1, Mo=1).  
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Synkronisten viestintävälineiden sopivuus konfliktien neuvotteluun pie-
nissä ryhmissä saa kannatusta, vaikka hajontaa on melko paljon (s=0,88). Hajon-
nasta huolimatta vastauksissa painottuvat täysin ja osittain samaa mieltä olevat 
vastaukset ((Q1, Q3) = (1, 2), ka=1,79, Md=1, Mo=1). Synkronisten viestintävälinei-
den sopivuus konfliktien neuvotteluun suurissa ryhmissä sen sijaan jakaa sel-
västi mielipiteitä (s= 0,88, (Q1, Q3) = (2, 4), ka = 2,57, Md=2, Mo=2,4). Mielipiteiden 
voimasta jakautumista kuvaa hyvin sekin, että vastausten jakaumassa on kaksi 
huippua: vaihtoehtoja osittain samaa mieltä ja täysin eri mieltä on valittu yhtä 
paljon.  

Kaikkein yksimielisimpiä vastaajat olivat väitteestä, että mahdollisuus hio 
viestiä ennen sen lähettämistä tukee konfliktien neuvottelua (s = 0,51), josta 
kaikki vastaajat olivat samaa mieltä ja vastausten painotus osui täysin samaa 
mieltä ja osittain samaa mieltä -vaihtoehtojen välille (ka=1,48, (Q1, Q3) = (1, 2), 
Md=1, Mo=1). ”Mahdollisuus seurata tehtävän etenemistä tukee konfliktien neu-
vottelua” -väite sai myös kannatusta vastaajilta, ja vastaukset asettuivat täysin 
samaa mieltä - osittain samaa mieltä -akselille (s = 0,60, (Q1, Q3) = (1, 2), ka = 1,63, 
Md=2, Mo=2).  

Kolmanneksi yksimielisimpiä vastaajat olivat väitteestä, että epäsynkroni-
set viestintävälineet ovat sopivia konfliktien neuvotteluun suurissa ryhmissä (s 
= 0,73), jossa vastaukset painottuivat osittain samaa mieltä -vaihtoehtoon. ((Q1, 
Q3) = (2, 3), ka = 2,00, Md=2, Mo=2).  

”Viestihistoriassa on hyötyä konfliktien neuvottelussa” -väite konkretisoi 
hyvin äärihavainnoille herkkien keskilukujen ongelman: lähes kaikki (95 %) vas-
taajista on väitteestä samaa mieltä, mutta yksi täysin eri mieltä vastaus vaikuttaa 
keskiarvoon (ka = 1,57) ja keskihajontaan (s = 0,75) huomattavasti. Robusteista 
keskiluvuista kuitenkin nähdään, että vastaukset painottuvat lähemmäs täysin 
samaa mieltä -vaihtoehtoa ((Q1, Q3) = (1, 2), Md = 1, Mo = 1).  

Valtaosa vastaajista (90 %) oli samaa mieltä myös siitä, että epäsynkroni-
suus antaa aikaa tiedon omaksumiselle, mikä tukee konfliktien neuvottelua. Vas-
tauksissa oli jonkin verran hajontaa (s = 0,78), mutta vastaukset painottuivat sel-
västi täysin samaa mieltä - osittain samaa mieltä -arvojen välille, hieman lähem-
mäs osittain samaa mieltä -vaihtoehtoa (ka = 1,71, (Q1, Q3) = (1, 2), Md = 2, Mo = 
2). 

Eniten vastaajien mielipiteitä jakoi väittämä, että epäsynkroniset viestintä-
välineet sopivat konfliktien neuvotteluun pienissä ryhmissä (s = 0,80). Tässä vas-
tausten painopiste sijoittui osittain samaa mieltä - ja osittain eri mieltä -vaihtoeh-
tojen välille (ka = 2,30, (Q1, Q3) = (2, 3), Md = 2, Mo = 2). 

 
Toteutus 

 
Kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että nopea palaute tukee toteutusta, ja 
vastaukset painottuivat täysin samaa mieltä -vaihtoehtoon, jonka valitsi kolme 
neljästä vastaajasta (s = 0,44, ka = 1,24, (Q1, Q3) = (1, 1)). Myös väite, että synkro-
niset viestintävälineet sopivat toteutukseen pienissä ryhmissä, sai vastaajien kes-
kuudessa kannatusta suurimmalta osalta (94 %) vastaajista. Jakauman huippu 
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sijoittui täysin samaa mieltä - ja osittain samaa mieltä -vaihtoehtojen välille (s = 
0,62, ka = 1,52, (Q1, Q3) = (1, 2), Md = 1, Mo = 1).  

Viestin hiomis- tai harjoittelumahdollisuuden puute ei haittaa toteutusta -
väitteen osalta jakauman huippu sijoittuu osittain samaa mieltä -arvoon (ka = 
1,97, Md = 2, Mo = 2). Vastauksissa on melko paljon hajontaa (s = 0,74, (Q1, Q3) = 
(1, 3)), sillä lähes neljännes vastaajista on valinnut vastaukseksi ”osittain eri 
mieltä” -vaihtoehdon.   

Väite, että suullinen viestintä on helpompaa toteutustehtävissä kirjalliseen 
viestintään verrattuna, jakaa mielipiteitä runsaasti (s = 0,87, (Q1, Q3) = (2, 3)), ja 
vastaukset painottuvat osittain samaa mieltä - osittain eri mieltä -välille (ka = 2,24, 
Md = 2, Mo = 3). Myös väite, että viestintäkumppanin eleiden ja ilmeiden näkemi-
sestä on apua toteutuksessa, jakaa vahvasti mielipiteet (s=0,90) ja myös tämän 
väitteen osalta painottuu osittain samaa mieltä - osittain eri mieltä -akseli (ka = 
2,36, (Q1, Q3) = (2, 3), Md = 2, Mo = 2, 3).  

Myös synkronisten viestintävälineiden sopivuus toteutukseen suurissa 
ryhmissä jakaa mielipiteitä (s = 0,90), ja jakauman huippu sijoittuu osittain eri 
mieltä -vaihtoehtoon (ka = 2,36, (Q1, Q3) = (2, 3), Md = 3, Mo = 3). 

Eniten mielipiteitä jakaa väite äänen ja äänenpainojen avusta toteutuksessa 
(s = 0,92, (Q1, Q3) = (1, 3)). Jakauman huippu sijoittuu vaihtoehtoon osittain samaa 
mieltä (ka = 2,03, Md = 2, Mo = 2), mutta on kuitenkin huomioitava, että vajaa 
kolmannes (30 %) vastaajista on väitteestä eri osittain tai täysin eri mieltä.  

Epäsynkronisten väitteiden osalta vastaajat olivat kaikkein yksimielisimpiä 
(s = 0,56) väitteestä, että viestihistoriasta on hyötyä toteutuksessa. Lähes kaikki 
vastaajat (97 %) olivat väitteestä samaa mieltä, kolme viidennestä (60 %) täysin 
samaa mieltä. Jakauman huippu painottuukin täysin samaa mieltä -arvoon ((Q1, 
Q3) = (1, 2), Md = 1, Mo = 1, ka = 1,44). Vastaajat olivat myös varsin yksimielisiä 
väitteestä, että mahdollisuus seurata tehtävän edistymistä tukee toteutusta 
(94 %). Vastaukset painottuivat täysin samaa mieltä - osittain samaa mieltä -ak-
selille ((Q1, Q3) = (1, 2), Md = 1, Mo = 1, ka = 1,45). 

Yhdeksän kymmenestä vastaajasta (90 %) oli samaa mieltä väitteestä, että 
epäsynkronisuus antaa aikaa tiedon omaksumiselle, mikä tukee toteutusta. Vas-
taukset painottuivat osittain samaa mieltä -vaihtoehdon puoleen (s = 0,64, ka = 
1,69, (Q1, Q3) = (1, 2)). Md = 2, Mo = 2). Valtaosa (88 %) vastaajista koki myös, että 
mahdollisuus hio viestiä ennen sen lähettämistä tukee toteutusta, vastausten pai-
nottuessa osittain samaa mieltä -vaihtoehtoon (s = 0,67, ka = 1,75, (Q1, Q3) = (1, 
2)). Md = 2, Mo = 2). 

Väite epäsynkronisten viestintävälineiden sopivuudesta pienissä ryhmissä 
viestimiseen, jakoi melko paljon mielipiteitä (0,71). Vastaukset jakautuivat pää-
osin osittain samaa mieltä - ja osittain eri mieltä -vaihtoehtojen kesken, kuitenkin 
hieman enemmän osittain samaa mieltä -vaihtoehdon puolelle (ka = 2,13, (Q1, Q3) 
= (2, 3)). Md = 2 Mo = 2). Epäsynkronisten viestintävälineiden käyttö suurissa 
ryhmissä jakoi myöskin mielipiteitä (s = 0,72), mutta tässä vastaukset jakautuivat 
vahvemmin täysin samaa mieltä - osittain samaa mieltä -akselille (ka = 1,84, (Q1, 
Q3) = (1, 2)). Md = 2 Mo = 2).  
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6.4 Yhteenveto 

Tärkeimpinä viestintävälineinä ohjelmistoprojektissa viestimisessä pidettiin säh-
köpostia ja pikaviestintä. Myös kasvokkaisviestintä ja audioneuvottelu koettiin 
melko tärkeiksi. Tärkeimpinä pidetyt viestinvälineissä oli osittain ristiriitaa par-
haina pidettyjen viestintävälineiden kanssa. Suurimman ristiriidat olivat kasvok-
kaisviestinnän ja pikaviestimen suhteen. Vaikka pikaviestintä pidettiin tärkeim-
pänä synkronisena ja toiseksi tärkeimpänä kaikista viestintävälineistä, parhaiden 
synkronisten viestintävälineiden joukkoon sitä ei nostanut läheskään yhtä moni. 
Kasvokkaisviestinnän osalta ristiriita oli taas päinvastainen: kasvokkaisviestintä 
valittiin ylivoimaiseesti parhaaksi viestintävälineeksi kaikissa tehtävätyypeissä 
toteutusta lukuun ottamatta, mutta tärkeimmäksi sen valitsi vain kolmannes vas-
taajista. Vähemmän tärkeinä pidettyjä viestintävälineitä – esimerkiksi dokumen-
tit, näytön jakaminen, tikettijärjestelmä ja videoneuvottelu – puolestaan korostu-
vat vaihtelevasti parhaiden viestintävälineiden joukossa tehtävätyypistä riip-
puen. Esimerkiksi tikettijärjestelmä, jonka vain pieni osa vastaajista nosti tär-
keimpien viestintävälineiden joukkoon, nousi parhaiden epäsynkronisten vies-
tintävälineiden joukkoon toteutuksessa.  

Viestintävälineiden ominaisuuksia koskevista väittämistä saatiin suunta-
viitettä, millaiset ominaisuudet ovat hyödyllisiä kussakin tehtävätyypissä. Tu-
loksista selvisi, että nopea palauta tuki erityisesti suunnittelua, ideointia, toteu-
tusta ja ongelmanratkaisua. Äänen ja äänenpainojen kuulemisen koettiin autta-
van eniten konfliktien neuvottelua ja päätöksentekoa, mutta eleiden ja ilmeiden 
näkemisen apua sen sijaan jakoi enemmän mielipiteitä. Eniten eleiden ja ilmeiden 
näkemisestä koettiin olevan apua konfliktien neuvottelussa, päätöksenteossa ja 
ideoinnissa. Vastaajat kokivat ideoinnissa sekä jonkin verran konfliktien neuvot-
telussa, että suullinen viestintä on helpompaa kuin kirjallinen, mutta muissa teh-
tävätyypeissä mielipiteet jakautuivat voimakkaasti. Synkronisten viestintäväli-
neiden koettiin sopivan viestintään pienissä ryhmissä etenkin suunnittelussa ja 
ideoinnissa. Sen sijaan suurissa ryhmissä viestimiseen synkronisia viestintäväli-
neitä ei pidetty erityisen sopivina missään tehtävätyypissä. Minkään tehtävätyy-
pin osalta ei ilmennyt, että hiomis- ja harjoittelumahdollisuuden puute haittaisi 
viestintää, vaan väite jakoi voimakkaasti mielipiteistä kaikissa tehtävätyypeissä.  

Aikaa tiedon omaksumiseen koettiin tukevan erityisesti suunnittelua, 
mutta myös päätöksentekoa, konfliktien neuvottelua ja toteutusta. Myös viesti-
historia hyödytti etenkin suunnittelua, mutta myös toteutusta, päätöksentekoa ja 
konfliktien neuvottelua. Mahdollisuudesta seurata tehtävän edistymistä oli hyö-
tyä etenkin toteutuksessa, suunnittelussa ja konfliktien neuvottelussa, ja mahdol-
lisuudesta hioa viestiä ennen sen lähettämistä koettiin olevan hyötyä etenkin 
konfliktien neuvottelussa sekä melko paljon myös suunnittelussa. Epäsynkroni-
sia viestintävälineitä ei pidetty erityisen sopivina pienissä sen enempää kuin suu-
rissa ryhmissä viestimiseen missään tehtävätyypissä. 



64 

7 Pohdinta ja yhteenveto 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin viestintävälineiden käyttöä ohjelmistoprojek-
teissa. Tutkimuksessa oltiin kiinnostuneita siitä, mitkä viestintävälineet ovat oh-
jelmistoprojekteissa tärkeitä, ja toisaalta siitä, mitä viestintävälineitä pidetään 
parhaina erityyppisissä tehtävissä. Lisäksi tutkimuksessa haluttiin selvittää, 
mitkä viestintävälineen ominaisuudet tukevat viestintää erityyppisissä tehtä-
vissä. Nämä tiivistettiin kolmeen tutkimuskysymykseen:  

 Mitä viestintävälineitä pidetään tärkeinä projektin asioista viestimisessä 
ohjelmistoprojektissa? 

 Mitä viestintävälineitä pidetään parhaina eri tehtävätyypeissä viestimi-
sessä ohjelmistoprojektissa?  

 Miten viestinnän lähtökohtana olevan tehtävän tyyppi vaikuttaa siihen, 
mitkä viestintävälineen ominaisuudet tukevat viestintää ohjelmistopro-
jektissa? 

Tutkimukseen liittyy jotain rajoitteita erityisesti aineiston keräämiseen käytet-
tyyn kyselylomakkeeseen liittyen. Kyselylomakkeelta jäi puuttumaan väitteitä, 
jotka liittyivät epäsynkronisiin viestintävälineisiin ja niiden ominaisuuksiin on-
gelmanratkaisussa. Lisäksi kysymysten ja väitteiden sanamuodoissa esiintyi epä-
johdonmukaisuuksia, minkä lisäksi muutamat väitteistä olivat kenties epäsel-
västi tai monimutkaisesti ilmaistuja.  

Tutkimuksen tulosten yleistämisessä kannattaa olla varovainen. Verratta-
essa kyselyyn vastaajien sukupuolijakaumia Tietoviikon (Kähkönen, 2018) selvi-
tykseen, huomataan, että naisten osuus (52 %) kyselyyn vastanneista oli lähes 
kaksinkertainen verrattuna Tietoviikon raportoimaan naisten osuuteen (27 %) 
työvoimasta Tivi250-yrityksissä. Tietotekniikan liitto ry:n (2012) selvityksestä 
puolestaan ilmeni, että vuonna 2012 IT-ammattilaisista oli 24 % naisia. Syitä näin 
suureen eroon tutkittavan otoksen ja muiden lähteiden välillä voivat olla esimer-
kiksi naisten keskimääräistä suurempi osuus tutkittavassa organisaatiossa, nais-
ten suurempi vastausprosentti tai erot ohjelmistoprojektien ja IT-alan sukupuo-
lijakaumissa.   

Myös tutkimukseen vastaajien ikäjakauma poikkesi jonkin verran Tietovii-
kon (Kähkönen, 2018) keskiarvoista: alle 30-vuotiaiden osuus vastaajista oli vain 
viisi prosenttia, kun taas Tietoviikon (Kähkönen, 2018) selvityksessä 20–30-vuo-
tiaiden osuus työvoimasta oli 2,5 kertaa suurempi (13 %). 30–40-vuotiaita vastaa-
jia (43 %) oli puolestaan vain hieman enemmän kuin keskimääräisestä työvoi-
masta (35 %) (Kähkönen, 2018). Koska kyselyn vastaajajoukko poikkeaa sekä iän 
että sukupuolen suhteen IT-alan keskimääräisestä jakaumasta, ei tuloksista voida 
tehdä yleistyksiä koko IT-alaa ajatellen, ja tuloksia voidaan pitää ainoastaan 
suuntaa-antavina. 

Tutkimuksessa selvisi, että sähköposti ja pikaviestin olivat tärkeimmät käy-
tetyt viestintävälineet, kuten aiempi tutkimus antoi syytä odottaa (Thissen ym., 
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2007; Niinimäki ym., 2010; Dittrich & Giuffrida, 2011). Myös kasvokkaisviestin-
tää ja audioneuvottelua pidettiin melko tärkeinä projektin asioista viestimisessä, 
mutta kenties kuitenkin vähemmän tärkeinä, mitä viestinnän ilmaisuvoimaisuu-
den perusteella olisi voinut odottaa.  

Yksi keskeisistä havainnoista oli se, että paras ja tärkein viestintäväline ei-
vät välttämättä ole sama asia: vaikka pikaviestintä pidettiin tärkeimpänä synk-
ronisena viestintävälineenä, vain murto-osa vastaajista piti sitä parhaana synk-
ronisena viestintävälineenä eri tehtävätyypeissä. Poikkeus tähän oli toteutusteh-
tävä, jossa pikaviestintä pidettiin selkeästi myös parhaana synkronisena viestin-
tävälineenä. Vastaavasti, vaikka kasvokkaisviestintää pidettiin lähes kaikissa 
tehtävätyypeissä parhaana viestintävälineenä, sitä ei pidetty lähellekään yhtä 
tärkeänä kuin pikaviestintä. Erot voivat johtua työskentely-ympäristöstä ja -kult-
tuurista: kasvokkaisviestintää saatettiin pitää parhaana viestintätapana, mutta 
useampaan toimipisteeseen hajautetussa organisaatiossa se ei välttämättä ollut 
realistinen vaihtoehto. Vaikka pikaviestintä ei pidetty läheskään parhaana vaih-
toehtona, sitä kenties pidettiin tärkeänä käytännöllisyyden vuoksi. Taustakirjal-
lisuudesta selviää, että pikaviestimellä on helppo esimerkiksi esittää nopeita tar-
kentavia kysymyksiä (Niinimäki ym., 2010; Dittrich & Giuffrida, 2011), viestiä 
teknisistä artefakteista (Niinimäki ym., 2010) sekä aktivoida muiden viestintävä-
lineiden – esimerkiksi tikettijärjestelmän – käyttöä (Dittrich & Giuffrida, 2011). 
Pikaviestin tarjosi myös tiedon toisen osapuolen tilasta (Thissen ym., 2007; Nii-
nimäki ym., 2010; Dittrich & Giuffrida, 2011), eikä keskeyttänyt toisen osapuolen 
työskentelyä samaan tapaan kuin audioneuvottelu tai puhelu (Thissen ym., 2007).  

Myös kasvokkaisviestinnän ja audioneuvottelun suhteeseen liittyi ristiriita: 
vaikka näitä pidettiin yhtä tärkeinä viestintävälineinä projektin asioista viestimi-
sessä, kasvokkaisviestintä valittiin eri tehtävätyypeissä noin kaksi kertaa useam-
min parhaiden synkronisten viestintävälineiden joukkoon kuin audioneuvottelu. 
Vaikka vastaajat selvästi pitivät kasvokkaisviestintää parempana kuin au-
dioneuvottelua, jakoi eleiden ja ilmeiden näkemisen apu mielipiteitä eri tehtävä-
tyypeissä.  Eniten eleiden ja ilmeiden näkemisestä koettiin olevan apua konflik-
tien neuvottelussa, vähiten toteutuksessa. Sama trendi näkyy myös videoneuvot-
telun kannatuksessa parhaiden synkronisten viestintävälineiden joukkoon. Kas-
vokkaisviestinnän paremmuus audioneuvotteluun verrattuna liittyy siis ainakin 
osittain johonkin muuhun kuin ilmeiden ja eleiden näkemisen tuomaan lisäar-
voon. Tähän viittaa sekin, että videoneuvottelu, jossa eleet ja ilmeet ovat nähtä-
vissä, oli tehtävätyypistä riippumatta valittu hieman harvemmin parhaiden 
synkronisten viestintävälineiden joukkoon kuin audioneuvottelu.  

Vaikka synkronisten viestintävälineiden osalta tärkeimmän ja parhaan vä-
lillä oli suuriakin eroja, epäsynkronisten osalta tilanne oli päinvastainen: tär-
keimmäksi viestintävälineeksi nostettiin sähköposti, jota pidettiin parhaana epä-
synkronisena viestintävälineenä useimmissa tehtävätyypeissä. Sähköpostin jäl-
keen eniten valitut epäsynkroniset viestintävälineet tärkeimpien viestintävälinei-
den joukkoon olivat dokumentit ja tikettijärjestelmä, jotka olivat kuudenneksi ja 
seitsemänneksi tärkeimmät kaikkien viestintävälineineiden keskuudessa. Tästä 
huolimatta tehtävätyyppikohtaisissa kysymyksissä etenkin dokumentit, mutta 
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joissain tehtävätyypeissä myös tikettijärjestelmä, nostettiin parhaiden epäsynk-
ronisten viestintävälineiden joukkoon. Tikettijärjestelmän rooli korostui etenkin 
toteutuksessa, suunnittelussa ja päätöksenteossa. 

Tutkimuksen tuloksissa oli sekä yhdenmukaisuuksia että ristiriitoja median 
ilmaisuvoimaisuuden teorian kanssa. Median ilmaisuvoimaisuuden mukaan, 
mitä monitulkintaisempi ja epävarmempi tehtävä on, sitä ilmaisuvoimaisempaa 
viestintävälinettä se edellyttää (Daft ym., 1987). Organisaation viestintävälineet 
on lisätty mukaan Daftin ym. (1987) esittämään ilmaisuvoimaisuuden hierarki-
aan (kuvio 12).  

 

 
KUVIO 12 Viestintävälineet sijoitettuna median ilmaisuvoimaisuuden hierarkiaan 

Median ilmaisuvoimaisuuden mukaan epävarmuudella tarkoitetaan tiedon puu-
tetta ja monitulkintaisuudella puolestaan useiden, keskenään ristiriidassa ole-
vien tulkintojen olemassaoloa (Daft & Lengel, 1986). Konfliktien neuvottelun ja 
ongelmanratkaisun takana on usein yhteisymmärryksen puute (Dennis ym., 
2008). Tämän voidaan ajatella tarkoittavan, että konfliktienneuvottelutehtäviin 
liittyy joko epävarmuutta, monitulkintaisuutta tai molempia, minkä vuoksi teh-
tävien suorittaminen hyötyy korkean ilmaisuvoimaisuuden viestintävälineiden 
käytöstä. Tulokset ovat osittain linjassa median ilmaisuuden teorian kanssa: kon-
fliktien neuvottelussa parhaina viestintävälineinä pidettiin kasvokkaisviestintää, 
audioneuvottelua ja videoneuvottelua, jotka ovat ilmaisuvoimaisuudeltaan suu-
rimmat viestintävälineet, joskaan eivät tässä järjestyksessä. Ongelmanratkaisu ei 
kuitenkaan seurannut samaa linjaa, vaan siinä parhaat synkroniset viestintäväli-
neet järjestyksessä olivat kasvokkaisviestintä, pikaviestin, näytön jakaminen ja 
vasta sitten audioneuvottelu ja videoneuvottelu. Korkeimman ilmaisuvoimai-
suuden viestintävälineitä ei siis pidetty niin hyvinä ongelmanratkaisussa kuin 



67 

ilmaisuvoimaisuuden teorian perusteella olisi ollut syytä odottaa. Syynä voi olla 
se, ettei ongelmanratkaisun takana ole jaetun ymmärryksen puute, kuten Dennis 
ym. (2008) ehdottavat, tai, etteivät tulokset ole näiltä osin linjassa median ilmai-
suvoimaisuuden teorian kanssa.  

Toteutus on lähtökohtaisesti suoraviivaista suorittamista (McGrath, 1984), 
vaikka siihenkin voi liittyä epävarmuutta tai monitulkintaisuutta. Median ilmai-
suvoimaisuuden teorian mukaan toteutus siis hyötyisi matalamman ilmaisuvoi-
maisuuden viestintävälineistä. Näiltäkin osin tutkimuksen tulokset tukevat me-
dian ilmaisuvoimaisuuden teoriaa: parhaina synkronisina viestintävälineinä pi-
dettiin pikaviestintä, kasvokkaisviestintää ja näytön jakamista, joiden ilmaisu-
voimaisuus on kasvokkaisviestintää lukuun ottamatta matalinta synkronisten 
viestintävälineiden joukossa. Epäsynkronista viestintävälineistä parhaina pidet-
tiin sähköpostia, tikettijärjestelmää ja dokumentteja. Sähköpostin ilmaisuvoimai-
suus on kaikista epäsynkronisista viestintävälineistä suurin, joten parhaina pide-
tyt epäsynkroniset viestintävälineet eivät kuitenkaan olleen aivan niin matalia 
ilmaisuvoimaisuudeltaan kuin teoria olisi ehkä antanut syytä odottaa.  

Tulokset siis tukevat osittain median ilmaisuvoimaisuuden teoriaa konflik-
tien neuvottelun ja osittain toteutuksen osalta, mutta eivät ongelmanratkaisun 
osalta. Ideointiin, suunnitteluun ja päätöksentekoon liittyvän epävarmuuden ja 
monitulkintaisuuden arviointi on vaikeaa, sille se riippuu tehtävän sisällöstä, 
minkä vuoksi niiden käsittely ohitetaan median ilmaisuvoimaisuuden teorian 
osalta.  

Dennis ym. (2008) median synkronisuuden teorian mukaan viestintäkon-
tekstin tuttuus vaikuttaa siihen, missä määrin eri tehtävätyypeissä tarvitaan pe-
rusviestintäprosesseja: tiedon vaihdantaa ja yhteisen merkityksen muodosta-
mista. Suurin osa kyselyyn vastanneista todennäköisesti toimi sekalaisessa vies-
tintäkontekstissa, sillä organisaation laajuisesti käytetyt viestintävälineet olivat 
kaikille tuttuja, mutta vaihtuvissa projekteissa todennäköisesti joko tehtävä tai 
jotkut projektiryhmän jäsenistä eivät.  Sekalainen viestintäkonteksti tekee eri 
viestintäprosessien tarpeen ennustamisesta haastavaa (Dennis ym., 2008). Ainoa 
oletus, joka Dennisin ym. (2008) teorian perusteella voidaan tehdä sekalaisesta 
viestintäkontekstista, on se, että konfliktit ja siten siis konfliktien neuvottelu joh-
tuu yleensä jaetun ymmärryksen puutteesta. Tämän vuoksi se tarvitsee aina yhtä 
lailla sekä tiedon välittämisen prosessia tiedon keräämiseen ja jakamiseen että 
jaetun merkityksen muodostamisen prosesseja yhteisymmärrykseen pääsemi-
seen. Tutkimuksen tulokset ovat linjassa tämän kanssa. Vastaajat kokivat, että 
konfliktien neuvottelu pääosin hyötyi toisaalta nopeasta palautteesta, äänen ja 
äänenpainojen kuulemisesta, eleiden ja ilmeiden näkemisestä, mutta toisaalta 
myös viestihistoriasta, ajasta tiedon omaksumiselle sekä mahdollisuudesta hioa 
viestiä ennen sen lähettämistä.  Konfliktien neuvottelu hyötyy siis sekä synkro-
nisista että epäsynkronisista ominaisuuksista, kuten Dennisin ym. (2008) mallin 
perusteella voi odottaa. Konfliktien neuvottelussa auttavien viestintävälineen 
ominaisuuksien perusteella konfliktien neuvottelu voisi hyvinkin hyötyä useam-
man erilaisen viestintävälineen rinnakkaisesta käytöstä Dennisin ym. (2008) eh-
dotuksen mukaisesti.  
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Dennisin ym. (2008) mukaan toteutuksessa viestintäprosessien suhde sen 
sijaan määräytyy sekä viestinnän kontekstin että itse tehtävän sisällön mukaan. 
Tutussa viestintäkontekstissa toteutuksessa pääpaino on tiedon välittämisen 
prosessissa, kun taas uudessa viestintäkontekstissa suhde on päinvastainen. Se-
kalaisessa viestintäkontekstissa suhde voi olla mitä tahansa tältä väliltä. (Dennis 
ym., 2008) Tuloksissa ilmeni, että nopea palaute, mahdollisuus käyttää aikaa tie-
don omaksumiseen, viestihistoria ja mahdollisuus seurata tehtävän edistymistä 
tukivat toteutusta. Sen sijaan eleiden ja ilmeiden, äänen ja äänenpainojen sekä 
viestin hiomismahdollisuuden apu toteutuksessa jakoivat mielipiteitä. Toteu-
tusta tukevissa ominaisuuksissa korostuivat siis vahvasti epäsynkroniset ominai-
suudet, palautteen nopeutta lukuun ottamatta, ja toisaalta kasvokkaisviestinnän 
sekä audio- ja videoneuvottelun keskeisten ominaisuuksien (ääni, äänenpainot, 
eleet ja ilmeet) ei koettu hyödyttävän toteutusta. Tämä on linjassa myös tässä tut-
kimuksessa aiemmin tehdyn havainnon kanssa, että pikaviestintä pidetään par-
haana synkronisena viestintävälineenä toteutuksessa viestimisessä. Havainto on 
samoilla linjoilla myös Dennisin ym. (2008) teorian kanssa viestintäprosessien 
suhteista tutussa tai sekalaisessa viestintäkontekstissa toteuttamisessa.  

Käytännön työn kannalta tutkimuksen keskeisin tulos on se, että riippu-
matta erilaisten viestintävälineiden kirjon laajuudesta, kasvokkaisviestintää pi-
detään edelleen parhaana tai yhtenä parhaista viestintävälineistä tehtävien suo-
rittamisessa. Vaikka videoneuvottelun käyttö oli mahdollista tutkitussa organi-
saatiossa, pidettiin audioneuvottelua videoneuvottelua parempana vaihtoehtona 
kaikissa tehtävätyypeissä. Organisaatioissa, joissa kasvokkaisviestintä ohjelmis-
toprojekteissa ei ole mahdollista, onkin syytä pohtia, miten muutoin kuin vi-
deoneuvottelulla kasvokkaisviestinnän puutteen jättämän aukon voi paikata. 
Kyselyn avoimista vastauksesta ilmeni, että tutkitussa organisaatiossa au-
dioneuvottelua yhdessä näytön jakamisen kanssa pidettiin hyvänä vaihtoehtona. 
Omakohtaisten kokemusten kautta myös projektien kick-off -tapahtumien ja työ-
pajojen on huomattu tukevan viestintää myös myöhemmin projektissa.  

Tutkimuksen jättää tilaa useille jatkotutkimusaiheille. Eräs jatkotutkimus-
kohde olisi tutkia lisää ohjelmistoprojektin toteutustehtävissä käytettyjä viestin-
tävälineitä sekä sitä, miten niitä käytetään. Tämän tutkimuksen perusteella vai-
kuttaa nimittäin siltä, että toteutustehtävissä parhaina pidetyt viestintävälineet 
eroavat selkeästi muista tehtävätyypeistä, joskin ongelmanratkaisulla on saman-
tyyppisiä piirteitä. Aiemmassa tutkimuksessa on löydetty viitteitä siitä, että oh-
jelmistoprojekteissa pikaviestintä käytetään kaikki viestintävälineet yhteen sito-
vana liimana. Tätä näkökulmaa ei tässä tutkimuksessa hyödynnetty, mutta tut-
kimuksen tuloksissa ilmeni kuitenkin se, että pikaviestimellä on poikkeukselli-
nen rooli toteutustehtävissä, eikä vastaavaa muissa tehtävätyypeissä ilmennyt.  
Tässä tutkimuksessa jäi auki myös se, miksi kasvokkaisviestintää pidetään eri-
laisten sähköisten viestintävälineiden maailmassa edelleen selvästi parhaana, ja 
toisaalta millä viestintävälineellä, viestintävälineillä tai toimilla kasvokkaisvies-
tinnän puutteen jättämän aukon voisi korjata.  
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LIITE 1 KYSELYLOMAKE 
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LIITE 2 VASTAAJIEN ROOLIT RISTIINTAULUKOITANA VIES-
TINNÄN KOHTEIDEN SUHTEEN 

 Rooli, jossa toimivien kanssa vastaaja viestii (%) (n=91)  

Mää-
ritte-
lijöi-
den 

To-
teut-
tajien  

Tes-
taa-
jien 

Pro-
jekti-
pääl-
liköi-
den 

Tek-
nis-
ten 
pro-
jekti-
pääl-
liköi-
den 

So-
vel-
lusar
kki-
teh-
tien 

Toi-
mek-
sian-
tajien 

Tie-
to-
kan-
nan-
hoita-
jien 

Muus
sa 
roo-
lissa 
toi-
mi-
vien 

Osuus 
kai-
kista 
vastaa-
jista 
(%)  

R
o

o
li

, 
jo

ss
a
 v

a
st

a
a
ja

 t
o

im
ii

 (
%

) 
(n

=
9
1
) 

Määrit-
telijänä 
(n=34) 

94,1 94,1 88,2 94,1 58,8 52,9 82,4 41,2 23,5 37,4 

Toteut-
tajana 
(n=37) 

97,3 94,6 97,3 75,7 78,4 64,9 56,8 59,5 5,4 40,7 

Testaa-
jana 
(n=15) 

86,7 86,7 80,0 86,7 86,7 66,7 80,0 53,3 0,0 16,5 

Projek-
tipääl-
likkönä 
(n=11) 

90,9 100,0 100,0 72,7 100,0 81,8 90,9 45,5 45,5 12,1 

Tekni-
senä 
projek-
tipääl-
likkönä 
(n=8) 

75,0 100,0 87,5 87,5 62,5 62,5 62,5 50,0 12,5 8,8 

Sovel-
lusark-
kiteh-
tina 
(n=6) 

100.0 100.0 100.0 83.3 83.3 83.3 66.7 66.7 0,0 6,6 

Toi-
meksi-
anta-
jana 
(n=5) 

80,0 100,0 100,0 80,0 80,0 60,0 80,0 60,0 20,0 5,5 

Tieto-
kan-
nanhoi-
tajana 
(n=1) 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 1,1 

 Osuus 
kaikista 
vastaa-
jista (%) 

94,5 92,3 89,0 85,7 76,9 69,2 73,6 48,4 8,7  

*Moodi (Mo) on lihavoitu.   
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LIITE 3 TÄRKEIMMÄT VIESTINTÄVÄLINEET PROJEKTISSA 
VIESTIMISESSÄ 

Tärkeimmät viestintävälineet % (n = 90) 

Sähköpostia 74,4 

Pikaviestintä 72,2 

Audiokonferenssia 37,8 

Kasvokkaisviestintää 37,8 

Työpöydän tai näytön jakamista 23,3 

Dokumentteja 22,2 

Tikettijärjestelmää 15,6 

Videokonferenssia 13,3 

Yrityksen sisäistä wikiä 1,1 

Yrityksen sisäistä yhteisöpalvelua 1,1 

Puhelinta 0,0 

 
*Moodi (Mo) lihavoitu.  

LIITE 4 NOPEAN PALAUTTEEN MERKITYS ERI TEHTÄVÄTYY-
PEISSÄ VIESTIMISESSÄ 

  Täy-
sin 
sa-
maa 
miel
tä (1)  
(%) 

Osit
tain 
sa-
maa 
miel
tä (2)  
(%) 

Osit
tain 
eri 
miel
tä (3)  
(%) 

Täy-
sin 
eri 
miel
tä (4)  
(%) 

En 
osaa 
sa-
noa 
(0) 
(%) 

Q1 
Q3 

Md Mo W χ σ n 

No-
pea 
pa-
laute 
tu-
kee… 

suun-
nittelua 

80,3
6 

19,6
4 

   1, 1 1 1 1, 2 1,20 0,40 56 

ideoin-
tia 

83,3
3 

14,8
1 

1,85   1, 1 1 1 1, 3 1,19 0,44 54 

päätök-
sente-
koa 

72,5
5 

15,6
9 

11,7
6 

  1, 2 1 1 1, 3 1,39 0,70 51 

ongel-
manrat-
kaisua 

75,5
1 

22,4
5 

2,04   1, 1 1 1 1, 3 1,27 0,49 49 

konflik-
tien  
neuvot-
telua 

68,9
7 

20,6
9 

10,3
4 

  1, 2 1 1 1, 3 0,75 0,68 29 

toteu-
tuk-
sessa 

75,7
6 

24,2
4 

   1, 1 1 1 1, 2 1,24 0,44 33 
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LIITE 5 ÄÄNEN JA ÄÄNENPAINOJEN MERKITYS ERI TEHTÄ-
VÄTYYPEISSÄ VIESTIMISESSÄ 

  Täy
sin 
sa-
maa 
mie
ltä 
(1)  
(%) 

Osit
tain 
sa-
maa 
mie
ltä 
(2)  
(%) 

Osit
tain 
eri 
mie
ltä 
(3)  
(%) 

Täy
sin 
eri 
mie
ltä 
(4)  
(%) 

En 
osa
a sa-
noa 
(0) 
(kpl
) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Viestin-
täkump-
panin ää-
nen ja ää-
nenpai-
nojen 
kuulemi-
sesta on 
apua… 

suun-
nitte-
lussa 

38,1
8 

47,2
7 

14,5
5 

  1, 2 2 2 1, 3 1,76 0,69 56 

ideoin-
nissa 

65,3
8 

25,0
0 

9,62   1, 2 1 1 1, 3 1,44 0,67 54 

pää-
töksen-
teossa 

49,0
2 

45,1
0 

1,96 1,96 1 1, 2 2 1 0, 4 1,56 0,64 51 

ongel-
man-
ratkai-
sussa 

48,9
8 

40,8
2 

6,12 4,08  1, 2 2 1 1, 4 1,65 0,78 49 

kon-
fliktien  
neu-
votte-
lussa 

75,8
6 

17,2
4 

3,45 3,45  1, 1 1 1 1, 4 1,34 0,72 29 

toteu-
tuk-
sessa 

33,3
3 

36,3
6 

24,2
4 

6,06  1, 3 2 2 1, 4 2,03 0,92 33 
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LIITE 6 ELEIDEN JA ILMEIDEN MERKITYS ERI TEHTÄVÄTYY-
PEISSÄ VIESTIMISESSÄ 

  Täy-
sin 
sa-
maa 
miel
tä 
(1)  
(%) 

Osit
tain 
sa-
maa 
miel
tä 
(2)  
(%) 

Osit
tain 
eri 
miel
tä 
(3)  
(%) 

Täy-
sin 
eri 
miel
tä 
(4)  
(%) 

En 
osaa 
sa-
noa 
(0) 
(kpl
) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Viestin-
täkump-
panin 
eleiden ja 
ilmeiden 
näkemi-
sestä on 
apua…  

suunnit-
telussa 

30,9
1 

41,8
2 

25,4
5 

 1 1, 3 2 2 0, 3 1,94 0,76 56 

ideoin-
nissa 

45,2
8 

37,7
4 

15,0
9 

 1 1, 2 2 1 0, 3 1,69 0,73 54 

päätök-
sente-
ossa 

41,1
8 

43,1
4 

11,7
6 

1,96 1 1, 2 2 2 0, 4 1,74 0,75 51 

ongel-
manrat-
kaisussa 

38,7
8 

36,7
3 

20,4
1 

4,08  1, 2 2 1 1, 4 1,90 0,87 49 

konflik-
tien  
neuvot-
telussa 

72,4
1 

13,7
9 

13,7
9 

  1, 2 1 1 1,3 1,41 0,73 29 

toteutuk-
sessa 

18,1
8 

36,3
6 

36,3
6 

9,09  2, 3 2 2, 3 1,4 2,36 0,90 33 
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LIITE 7 SUULLINEN VIESTINTÄ ERI TEHTÄVÄTYYPEISSÄ 

  Täy-
sin 
sa-
maa 
miel
tä (1)  
(%) 

Osit-
tain 
sa-
maa 
miel
tä (2)  
(%) 

Osit-
tain 
eri 
miel
tä (3)  
(%) 

Täy-
sin 
eri 
miel
tä (4)  
(%) 

En 
osaa 
sa-
noa 
(0) 
(kpl) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Suulli-
nen vies-
tintä on 
helpom-
paa kuin 
kirjalli-
nen vies-
tintä. 

suun
nitte-
lussa 

25,00 41,07 33,93   1, 3 2 2 1, 3 2,09 0,77 56 

ide-
oin-
nissa 

66,04 28,30 5,66   1, 2 1 1 1, 3 1,40 0,60 54 

pää-
tök-
sen-
te-
ossa 

19,61 45,10 33,33 1,96  2, 3 2 2 1, 4 2,18 0,77 51 

on-
gel-
man-
rat-
kaisu
ssa 

32,65 40,82 26,53   1, 3 2 2 1, 3 1,94 0,77 49 

kon-
flik-
tien  
neu-
vot-
te-
lussa 

51,72 34,48 10,34 3,45  1, 2 1 1 1, 4 1,66 0,81 29 

to-
teu-
tuk-
sessa 

24,24 30,30 42,42 3,03  2, 3 2 3 1, 4 2,24 0,87 33 
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LIITE 8 SYNKRONISET VIESTINTÄVÄLINEET PIENISSÄ RYH-
MISSÄ 

  Täy-
sin 
sa-
maa 
miel
tä (1)  
(%) 

Osit-
tain 
sa-
maa 
miel
tä (2)  
(%) 

Osit-
tain 
eri 
miel
tä (3)  
(%) 

Täy-
sin 
eri 
miel
tä (4)  
(%) 

En 
osaa 
sa-
noa 
(0) 
(kpl) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Synkro-
niset 
viestintä-
välineet 
sopivat 
pienissä 
ryh-
missä... 

suunnit-
teluun 

64,81 33,33   1 1, 2 1 1 0, 2 1,34 0,48 56 

ideoin-
tiin 

67,92 28,30 1,89  1 1, 2 1 1 0, 3 1,33 0,51 54 

päätök-
sente-
koon 

50,98 39,22 7,84  1 1, 2 1 1 0, 3 1,56 0,64 51 

ongel-
manrat-
kaisuuun 

53,06 38,78 6,12  1 1, 2 1 1 0, 3 1,52 0,62 49 

konflik-
tien  
neuvot-
teluun 

44,83 31,03 17,24 3,45 1 1, 2 2 1 0, 4 1,79 0,88 29 

toteutuk-
seen 

54,55 39,39 6,06   1, 2 1 1 1, 3 1,52 0,62 33 
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LIITE 9 SYNKRONISET VIESTINTÄVÄLINEET SUURISSA 
RYHMISSÄ 

  Täy-
sin 
sa-
maa 
mielt
ä (1)  
(%) 

Osit-
tain 
sa-
maa 
mielt
ä (2)  
(%) 

Osit-
tain 
eri 
mielt
ä (3)  
(%) 

Täy-
sin 
eri 
mielt
ä (4)  
(%) 

En 
osa
a 
sa-
no
a 
(0) 
(kp
l) 

Q
1, 

Q
3 

Md Mo W χ σ n 

Synkro-
niset 
viestintä-
välineet 
sopivat 
suurissa 
ryh-
missä… 

suunnit-
teluun 

16,36 25,45 41,82 14,55 1 2, 
3 

3 3 0, 4 2,56 0,95 56 

ideoin-
tiin 

20,75 33,96 32,08 11,32 1 2, 
3 

2 2 0, 4 2,35 0,95 54 

päätök-
sente-
koon 

11,76 41,18 27,45 17,65 1 2, 
3 

2 2 0, 4 2,52 0,93 51 

ongel-
manrat-
kaisuun 

18,37 44,90 18,37 16,33 1 2, 
3 

2 2 0, 4 2,33 0,97 49 

konflik-
tien  
neuvot-
teluun 

20,69 31,03 13,79 31,03 1 2, 
4 

2 2,4 0, 4 2,57 1,17 29 

toteutuk-
seen 

21,21 27,27 45,45 6,06  2, 
3 

3 3 1, 4 2,36 0,90 33 
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LIITE 10 HIOMISEN JA HARJOITTELUN MAHDOLLISUUDEN 
PUUTTEEN MERKITYS ERI TEHTÄVÄTYYPEISSÄ 

 
  Täy-

sin 
sa-
maa 
miel
tä (1)  
(%) 

Osit-
tain 
sa-
maa 
miel
tä (2)  
(%) 

Osit-
tain 
eri 
miel
tä (3)  
(%) 

Täy-
sin 
eri 
miel
tä (4)  
(%) 

En 
osaa 
sa-
noa 
(0) 
(kpl) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Viestin 
hiomis- 
tai har-
joittelu-
mahdol-
lisuuden 
puute 
synkro-
nisissa 
viestintä-
väli-
neissä ei 
haittaa… 

suunnit-
telua 

29,63 37,04 18,52 11,11 2 1, 3 2 2 0, 4 2,1
2 

0,98 56 

ideointia 42,31 30,77 15,38 5,77 3 1, 3 2 1 0, 4 1,8
4 

0,92 54 

päätök-
sentekoa 

13,73 39,22 37,25 3,92 3 2, 3 2 2 0, 4 2,3
3 

0,78 51 

ongel-
manrat-
kaisua 

22,45 48,98 22,45 2,04 2 2, 3 2 2 0, 4 2,0
4 

0,75  49 

konflik-
tien  
neuvot-
telua 

20,69 44,83 27,59  2 2, 3 2 2 0, 3 2,0
7 

0,73 29 

toteu-
tusta 

27,27 45,45 24,24  1 1, 3 2 2 0, 3 1,9
7 

0,74 33 

 

  



96 

LIITE 11 PARHAAT SYNKRONISET VIESTINTÄVÄLINEET ERI 
TEHTÄVÄTYYPEISSÄ 

 
  Kas-

vok-
kais-
vies-
tintä 
(%) 

Pika-
vies-
tin 
(%) 

Au-
dio-
neu-
vot-
telu 
(%) 

Vi-
deo-
kon-
fe-
renssi 
(%) 

Puhe-
lin 
(%)  

Näy-
tön ja-
kami-
nen 
(%) 

Muu  
(%) 

n 

Kolme 
parasta 
synkro-
nista 
viestin-
täväli-
nettä… 

Suunnitteluun 94,4 55,6 40,7 24,1 3,7 79,6 0,0 54 

Ideointiin 96.2 49,1 50,9 30,2 7,5 62,3 0,0 53 

päätöksentekoon 94,1 45,1 54,9 47,1 9,8 41,2 0,0 51 

Ongelmanratkai-
suun 

85,7 69,4 42,9 38,8 6,1 57,1 0,0 49 

konfliktien  
neuvotteluun 

93,1 34,5 65,5 51,7 13,8 24,1 0,0 29 

toteutukseen 75,8 97,0 39,4 12,1 3,0 69,7 3,0 * 33 

 
*Moodi (Mo) on lihavoitu.  
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LIITE 12 OMAKSUMISAJAN MERKITYS ERI TEHTÄVÄTYY-
PEISSÄ 

  Täy
sin 
sa-
maa 
mie
ltä 
(1)  
(%) 

Osi
ttai
n 
sa-
maa 
mie
ltä 
(2)  
(%) 

Osi
ttai
n 
eri 
mie
ltä 
(3)  
(%) 

Täy
sin 
eri 
mie
ltä 
(4)  
(%) 

En 
osa
a 
sa-
noa 
(0) 
(kpl
) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Epä-
synk-
roni-
suus 
antaa 
aikaa 
tiedon 
omak-
sumi-
selle, 
mikä 
tu-
kee…  

suun-
nitte-
lua 

52,0
0 

48,0
0 

   1, 2  1 1 1, 2 1,48 0,50 50 

ide-
ointia 

26,5
3 

51,0
2 

16,3
3 

6,12  1, 2 2 2 1, 4 2,02 0,83 49 

pää-
tök-
sente-
koa 

58,3
3 

33,3
3 

8,33   1, 2 1 1 1, 3 1,50 0,65 48 

kon-
flik-
tien  
neu-
votte-
lua 

42,8
6 

47,6
2 

4,76 4,76  1, 2 2 2 1, 4 1,71 0,78 21 

toteu-
tusta 

40,6
3 

50,0
0 

9,38   1, 2 2 2 1, 3 1,69 0,64 32 
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LIITE 13 VIESTIHISTORIAN MERKITYS ERI TEHTÄVÄTYY-
PEISSÄ 

 
  Täy-

sin 
sa-
maa 
miel
tä 
(1)  
(%) 

Osit
tain 
sa-
maa 
miel
tä 
(2)  
(%) 

Osit
tain 
eri 
miel
tä 
(3)  
(%) 

Täy-
sin 
eri 
miel
tä 
(4)  
(%) 

En 
osaa 
sa-
noa 
(0) 
(kpl
) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Viestihis-
toriasta 
on hyö-
tyä… 

suunnit-
telussa 

60,0
0 

40,0
0 

   1, 2 1 1 1, 2 1,4
0 

0,49 50 

ideoin-
nissa 

40,8
2 

32,6
5 

24,4
9 

 1 1, 3 2 1 0, 3 1,8
3 

0,81 49 

päätök-
senteossa 

68,7
5 

27,0
8 

4,17   1, 2 1 1 1, 3 1,3
5 

0,56 48 

konflik-
tien  
neuvotte-
lussa 

52,3
8 

42,8
6 

 4,76  1, 2 1 1 1, 4 1,5
7 

0,75 21 

Toteutuk-
sessa 

59,3
8 

37,5
0 

3,13   1, 2 1 1 1, 3 1,4
4 

0,56 32 
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LIITE 14 EDISTYMISEN SEURANNAN MERKITYS ERI TEHTÄ-
VÄTYYPEISSÄ 

 
  Täy

sin 
sa-
maa 
mie
ltä 
(1)  
(%) 

Osi
ttai
n 
sa-
maa 
mie
ltä 
(2)  
(%) 

Osi
ttai
n 
eri 
mie
ltä 
(3)  
(%) 

Täy
sin 
eri 
mie
ltä 
(4)  
(%) 

En 
osa
a 
sa-
noa 
(0) 
(kpl
) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Mahdolli-
suus seu-
rata teh-
tävän ete-
nemistä 
tukee…  

suunnit-
telua 

52,0
0 

42,0
0 

4,00  1 1, 2 1 1 0, 3 1,51 0,58 50 

ideointia 14,2
9 

55,1
0 

28,5
7 

 1 2, 3 2 2 0, 3 2,15 0,65 49 

päätök-
sentekoa 

41,6
7 

43,7
5 

14,5
8 

  1, 2 2 2 1, 3 1,73 0,71 48 

konflik-
tien  
neuvotte-
lua 

38,1
0 

47,6
2 

4,76  2 1, 2 2 2 0, 3 1,63 0,60 21 

toteu-
tusta 

56,2
5 

37,5
0 

3,13  1 1, 2 1 1 0, 3 1,45 0,57 32 
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LIITE 15 EPÄSYNKRONISET VIESTINTÄVÄLINEET PIE-
NIESSÄ RYHMISSÄ 

 
  Täy

sin 
sa-
maa 
mie
ltä 
(1)  
(%) 

Osit
tain 
sa-
maa 
mie
ltä 
(2)  
(%) 

Osit
tain 
eri 
mie
ltä 
(3)  
(%) 

Täy
sin 
eri 
mie
ltä 
(4)  
(%) 

En 
osaa 
sa-
noa 
(0) 
(kpl
) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Epäsynk-
roniset 
viestintä-
välineet 
sopivat 
pienissä 
ryh-
missä… 

suunnit-
teluun 

16,0
0 

40,0
0 

38,0
0 

4,00 1 2, 3 2 2 0, 4 2,31 0,80 50 

ideointiin 6,12 38,7
8 

36,7
3 

14,2
9 

2 2, 3 3 2 0, 4 2,62 0,82 49 

päätök-
sente-
koon 

18,7
5 

50,0
0 

27,0
8 

2,08 1 2, 3 2 2 0, 4 2,13 0,74 48 

konflik-
tien  
neuvotte-
luun 

14,2
9 

42,8
6 

33,3
3 

4,76 1 2, 3 2 2 0, 4 2,30 0,80 21 

toteutuk-
seen 

18,7
5 

50,0
0 

31,2
5 

  2, 3 2 2 1, 3 2,13 0,71 32 
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LIITE 16 EPÄSYNKRONISET VIESTINTÄVÄLINEET SUURISSA 
RYHMISSÄ 

 
  Täy-

sin 
sa-
maa 
miel
tä (1)  
(%) 

Osit
tain 
sa-
maa 
miel
tä (2)  
(%) 

Osit
tain 
eri 
miel
tä (3)  
(%) 

Täy-
sin 
eri 
miel
tä (4)  
(%) 

En 
osaa 
sa-
noa 
(0) 
(kpl) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Epä-
synkro-
niset 
viestin-
täväli-
neet so-
pivat 
suurissa 
ryh-
missä… 

suunnit-
teluun 

26,5
3 

57,1
4 

8,16 6,12 1 1, 2 2 2 0, 4 1,94 0,78 50 

ideoin-
tiin 

12,2
4 

59,1
8 

20,4
1 

4,08 2 2, 3 2 2 0, 4 2,17 0,70 49 

päätök-
sente-
koon 

35,4
2 

43,7
5 

14,5
8 

4,17 1 1, 2 2 2 0, 4 1,87 0,82 48 

konflik-
tien  
neuvot-
teluun 

23,8
1 

47,6
2 

23,8
1 

 1 2, 3 2 2 0, 3 2,00 0,73 21 

toteu-
tukseen 

34,3
8 

46,8
8 

18,7
5 

  1, 2 2 2 1, 3 1,84 0,72 32 
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LIITE 17 HIOMISEN JA HARJOITTELUN MAHDOLLISUUDEN 
MERKITYS ERI TEHTÄVÄTYYPEISSÄ 

 
  Täy

sin 
sa-
ma
a 
mie
ltä 
(1)  
(%) 

Osi
ttai
n 
sa-
ma
a 
mie
ltä 
(2)  
(%) 

Osi
ttai
n 
eri 
mie
ltä 
(3)  
(%) 

Täy
sin 
eri 
mie
ltä 
(4)  
(%) 

En 
osa
a 
sa-
noa 
(0) 
(kp
l) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W χ σ n 

Mahdol-
lisuus 
hioa vies-
tiä ennen 
sen lähet-
tämistä 
tukee… 

suunnit-
telua 

48,0
0 

48,0
0 

 2,00 1 1, 2 2 1, 2 0, 4 1,55 0,61 50 

ideointia 20,4
1 

59,1
8 

12,2
4 

6,12 1 2, 2 2 2 0, 4 2,04 0,77 49 

päätök-
sentekoa 

56,2
5 

39,5
8 

4,17   1, 2 1 1 1, 3 1,48 0,58 48 

konflik-
tien  
neuvotte-
lua 

52,3
8 

47,6
2 

   1, 2 1 1 1, 2 1,48 0,51 21 

toteu-
tusta 

37,5
0 

50,0
0 

12,5
0 

  1, 2 2 2 1, 3 1,75 0,67 32 
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LIITE 18 PARHAAT EPÄSYNKRONISET VIESTINTÄVÄLINEET 
ERI TEHTÄVÄTYYPEISSÄ 

  Säh-
köpos
ti (%) 

Tiket-
tijär-
jes-
telmä 
(%) 

Doku-
mentit 
(%) 

Kes-
kuste-
lufoo-
rumi 
(%) 

Wiki 
(%)  

Yhtei-
söpal-
velu 
(%) 

Muu n 

Kolme pa-
rasta epä-
synkronista 
viestintäväli-
nettä… 

suunnitte-
luun 

84,0 84,0 88,0 12,0 10,0 8,0 0,0 50 

ideointiin 91,8 42,9 73,5 49,0 18,4 12,2 0,0 49 

päätöksente-
koon 

87,5 75,0 81,3 29,2 10,4 10,4 0,0 48 

konfliktien  
neuvotteluun 

95,2 47,6 66,7 47,6 14,3 9,5 0,0 21 

toteutukseen 93,8 90,6 75,0 15,6 21,9 0,0 0,0 32 

 

* Moodi (Mo) on lihavoitu.  

LIITE 19 VIESTINNÄN TEHOKKUUS 

Tehokas viestintä pro-
jektissa (n = 75) 

Täysin 
samaa 
mieltä 
(1)  
(%) 

Osit-
tain sa-
maa 
mieltä 
(2)  
(%) 

Osit-
tain eri 
mieltä 
(3)  
(%) 

Täysin 
eri 
mieltä 
(4)  
(%) 

En osaa 
sanoa 
(0) 
(kpl) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W 

Saan kaiken projektissa 
tarvitsemani informaa-
tion. 

10,81 68,92 18,92 1,35  2, 2 2 2 1, 4 

En saa projektissa mi-
nulle tarpeetonta infor-
maatiota. 

5,41 25,68 55,41 12,16 1 2, 3 3 3 0, 4 

Saan informaation oike-
aan aikaan, en liian aikai-
sin enkä liian myöhään.  

4,05 51,35 39,19 5,41  2, 3 2 2 1, 4 

Saan informaation sellai-
sessa muodossa, että se 
on helposti hyödynnettä-
vissä.  

13,51 71,62 13,51 1,35  2, 2 2 2 1, 4 

Saan informaation sellai-
sella viestintävälineellä, 
että informaatio on hel-
posti hyödynnettävissä.  

27,03 59,46 12,16 1,35  1, 2 2 2 1, 4 
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LIITE 20 VIESTINTÄVÄLINEEN ONGELMIEN RATKAISEMI-
SEEN KÄYTETTY AIKA 

Ongelmien ratkaisuun käy-
tetty aika (n = 74) 

Alle  
0,5 h / 
vk  
(1)  
(%) 

0,5 – 1 h 
/ vk  
(2)  
(%) 

Yli  
1 h / vk  
(3)  
(%) 

En osaa 
sanoa 
(0)  
(%) 

Q1, 

Q3 
Md Mo W 

teknisten ongelmien ratkai-
suun 

81,16 5,80 13,04  1, 1 1 1 1, 3 

huonosta käytettävyydestä 
tai puutteellisesta ohjeistuk-
sesta johtuvien ongelmien 
ratkaisuun 

71,62 14,86 12,16 1 1, 2 1 1 0, 3 
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LIITE 21: SYNKRONISET VIESTINTÄVÄLINEET TOTEUTUS-
TEHTÄVISSÄ RISTIINTAULUKOITUNA VASTAAJAN ROO-
LIN SUHTEEN 

 Synkroniset viestintävälineet toteutustehtävissä  

 Kasvok-
kais-
vies-
tintä (%) 

Pika-
viestin 
(%) 

Audio-
neuvot-
telu (%) 

Video- 
neuvot-
telu (%) 

Puhelin 
(%) 

Näytön 
jakami-
nen (%) 

Muu (%) 

Määrittelijä  
n=6 
18,2 % kysymykseen 
vastanneista 

66,7 100,0 50,0 16,7 0,0 66,7  

Toteuttaja  
n=31 
93,9 % 

74,2 96,8 41,9 9,7 3,2 71,0 3,2: näytön 
jakaminen 
ja lync-pu-
helu yhdis-
tettynä 

Testaaja  
n=3 
9,1 % 

100,0 100,0 0,0 33,3 0,0 66,7  

Projektipäällikkö 
n=1 
3,0 % 

0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0  

Tekninen projekti-
päällikkö  
n=4 
12,1 % 

75,0 100,0 75,0 0,0 0,0 50,0  

Sovellusarkkitehti 
n=6 
18,2 % 

66,7 83,3 66,7 0,0 0,0 83,3  

Toimeksiantaja  
n=1 
3,0 % 

100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0  

Tietokannanhoitaja 
n=1 
3,0 %  

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0  

Yhteensä  
n=33 
100 % 

75,8 97,0 39,4 12,1 3,0 69,7  

 


