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Tiedekunta – Faculty Laitos – Department

Tekijä – Author

Työn nimi – Title

TYÖYHTEISÖN SISÄISEN VIESTINNÄN HAASTEET ORGANISAATION
MUUTOKSESSA

Oppiaine – Subject Työn laji – Level

Aika – Month and year Sivumäärä – Number of pages

Tiivistelmä – Abstract
Tutkimuksessa tarkasteltiin työyhteisön sisäistä viestintää organisaation muutostilanteessa.
Tutkimuskohde oli uusi yksikkö, joka kuuluu moniammatilliseen koulutusorganisaatioon. Tutkimuksella
selvitettiin tiedonkulun toimivuutta yksikössä ja sen organisaation sisäisten yhteistyökumppaneiden
kesken.
Tutkimuksen tavoitteena oli vastata kysymyksiin missä määrin organisaatiossa koetaan saatavan tietoa,
miten tiedonkulun koetaan toimivan organisaatiossa tutkimuksen tekohetkellä ja mitä tiedonkulun
keinoja tai välineitä käytetään nyt ja mitä haluttaisiin käytettävän tästä eteenpäin.

Aineisto kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella, jossa oli sekä suljettuja että avoimia kysymyksiä ja se
analysoitiin niin määrällisellä kuin laadullisella menetelmällä. Suljetuissa kysymyksissä oli valinnaisia
vastausvaihtoehtoja ja Likert-asteikollisia väittämiä. Määrällisessä analyysissä käytettiin SPSS-tilasto-
ohjelmaa ja laadullinen aineisto teemoiteltiin sekä osa avovastausten tuloksista esitetään myös
määrällisenä.

Tutkimuksen tulokset osoittavat tiedonkulussa olevan puutteita ja ongelmien taustalla on muun muassa
organisaatiomuutoksen aiheuttamat epäselvyydet uuden yksikön vastuunjaoissa ja organisoitumisessa.
Tiedonkulun koettiin toimivan parhaiten lähiyhteisön kesken ja heikoimmin muiden sisäisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedonsaanti omien työtehtävien kannalta riittävän ajoissa sekä tiedon
luotettavuus ja tasapuolisuus saivat heikoimmat arviot. Tiedonkulun välineistä tärkein oli sähköposti,
mutta myös puhelin ja intranet olivat melko tärkeitä. Erilaisilla tapaamisilla ja kasvokkain tapahtuvalla
vuorovaikutuksella oli huomattava merkitys tiedonkulussa.

Tutkimuksen perusteella, nykypäivän sähköisestä tiedonkulusta huolimatta, henkilökohtainen
kohtaaminen on tietojen vaihdon ja välittämisen kannalta erittäin tärkeää. Tiedonkulun kehittämiseksi
toivottiin luotavan yksikön oma toimiva kanava intranetiin. Vastuunjakoon ja organisoitumiseen
tahdottiin myös selkeyttä.
Tutkimuksen taustalla oli työyhteisöviestinnän uusi agendamalli ja tuloksissa ilmenneet teemat on
linkitetty kyseiseen malliin niin sanotulle muutoksen kehälle. Muutoksen kehä -malli on luotu tämän
tutkimuksen tulosten perusteella.
Asiasanat – Keywords sisäinen viestintä, organisaation muutos, tiedonkulku, tiedonsaanti

Säilytyspaikka – Depository

Muita tietoja – Additional information







































































































































































2 Tässä henkilömäärässä on 19 opettajaa/lehtoria ja 9 muuta toimi- tai ammattinimikettä.











































































LIITE 1

 (Huomio lukijalle! Lomakkeelta on peitetty tai muutettu organisaatioon viittaavat nimet
tai muut tiedot. Poistetut tiedot on merkitty katkoviivalla (- -) ja muutetut tiedot ovat
hakasulkeissa [ ].)

Työyhteisön tiedonkulun kehittäminen ja tehostaminen

Hyvä vastaanottaja!

Tämän kyselyn tavoitteena on kartoittaa tiedonkulun nykytilanne ja kehittämistarpeet
työyhteisössäsi lähinnä -- koulutukseen liittyen.

Näkemyksesi ovat tärkeät, sillä sisäisen tiedonkulun kehittäminen uudessa
organisaatiorakenteessa parantaa meidän jokaisen arkipäivän toimintojen sujuvuutta.

Kyselyn kohderyhmänä ovat aikuiskoulutuksen ja työelämäpalvelujen kanssa
työskentelevät. Kohderyhmään on otettu niin [Alfan] sisällä toimivat kuin
[Organisaation] eri asiantuntijat ja työntekijät, jotka osallistuvat --koulutukseen tai sen
suunnitteluun suoraan tai välillisesti työyhteisönsä toiminnan kautta.

Tiedonkululla tässä kyselyssä tarkoitetaan tietojen välittymistä ja vaihtoa, keskusteluja
ja kaikkea työasioita koskevaa viestintää [Organisaation] sisäisten
yhteistyökumppaneiden kanssa. Tiedonkulku on molemminpuolista ja verkostomaista
yhteydenpitoa erilaisin keinoin, jotta työ sujuisi ja yhteiset tavoitteet saavutettaisiin.
[Organisaation] sisäiset yhteistyökumppanit ovat tässä henkilöitä, joiden kanssa
kommunikoit lähinnä --koulutukseen (tai muissa omaan työhösi) liittyvissä asioissa.

Kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksittäinen
vastaus tai työpaikka tule näkyviin tuloksissa.

Kiitos avustasi!

* Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia.

Jos haluat korjata vastauksiasi, voit käydä lomakkeen lopussa valitsemassa
'Tyhjennä lomake' ja aloittaa uudelleen alusta.



Taustatiedot
Valitse itsellesi parhaiten sopiva vaihtoehto.

Nainen Mies

1. Sukupuoli

18-29 vuotta 30-39 vuotta 40-49 vuotta 50-59 vuotta 60-68 vuotta

2. Minkä ikäinen olet?

Kyllä En

3. Oletko esimiesasemassa?

4. Virka- tai
toiminimike

--Valitse tästä--

Jos valitsit
vaihtoehdon 'muu',
ole hyvä ja tarkenna

Kyllä En

5. Oletko mukana opetustyössä?

6. Kauanko olet työskennellyt Organisaatiossa?

vuotta kuukautta

Nykyisessä tehtävässäni

Työsuhteeni kesto kaikkiaan Organisaatiossa

Kysymykset

1. Mitä tiedonkulun keinoa käytät ja pidät itsellesi tärkeimpänä Organisaation sisäisten
yhteistyökumppaneiden kesken?
(Lue vaihtoehdot huolella ja valitse niistä kolme tärkeintä. HUOM! Et voi korjata valintojasi
jälkikäteen.)

Tärkein Toiseksi
tärkein

Kolmanneksi
tärkein

a) intranet

b) sähköposti



c) puhelin

d) kokous

e) tiimipalaveri

f) keskustelu kasvokkain esimiehen kanssa

g) keskustelu kasvokkain työtoverin kanssa

h) käytäväkeskustelut

i) kahvikeskustelut tai vapaamuotoiset
keskustelut

j) kirje / sisäposti

k) muistiot tai pöytäkirjat

l) faksi

m) muu

Jos valitsit kohdan
muu, kerro tässä mitä
keinoa käytät

2. Miten/millä keinoin saat itsellesi tietoa omaan työhösi liittyvissä asioissa Organisaation
sisäisiltä yhteistyökumppaneilta?
(Lue vaihtoehdot huolella ja valitse niistä kolme tärkeintä, HUOM! Et voi korjata valintojasi
jälkikäteen.)

Tärkein Toiseksi
tärkein

Kolmanneksi
tärkein

a) intranet

b) sähköposti

c) puhelin

d) kokous

e) tiimipalaveri

f) keskustelu kasvokkain esimiehen kanssa

g) keskustelu kasvokkain työtoverin kanssa

h) käytäväkeskustelut

i) kahvikeskustelut tai vapaamuotoiset
keskustelut

j) kirje / sisäposti



k) muistiot tai pöytäkirjat

l) faksi

m) muu

Jos valitsit kohdan
muu, kerro tässä mitä
keinoa käytät

3. Kerro omin
sanoin, mistä
lähteistä tai millä
keinoin   h a l u a i s
i t   saada työsi
kannalta tietoa.

4. Seuraavilla väittämillä halutaan selvittää, miten tiedonkulku mielestäsi toimii
t ä l l ä   h e t k e l l ä   Organisaation [Alfan alaisuuteen kuuluvan] koulutuksen ja
koulutus[alojen] ja/tai [eri] yhteisöjen sekä muiden mahdollisten yksiköiden välillä.

Täysin eri
mieltä

Lähes eri
mieltä

Melko
samaa
mieltä

Täysin
samaa
mieltä

Saan riittävästi työtehtäviini liittyvää tietoa

Saan riittävästi tietoa työyksikköni yhteisistä
asioista

Saan riittävästi koko Organisaatiota
koskevaa tietoa

Tiedonkulku esimieheni kanssa toimii hyvin

Tiedonkulku työtovereiden kanssa toimii
hyvin

Saan riittävästi tietoa muilta Organisaation
sisäisiltä yhteistyökumppaneiltani

Saan tarvitsemani tiedot riittävän ajoissa

Saamani tieto on luotettavaa

Uskon tiedonkulun olevan tasapuolista



5a. Mikä on hyvää
Alfaan linkittyvässä
tiedonkulussa omien
työtehtäviesi
kannalta?

5b. Mitä asioita
Alfaan linkittyvässä
tiedonkulussa pitäisi
parantaa?

6. Mille sisäisille
yhteistyötahoillesi
antaisit ruusuja
ja/tai risuja
tiedonkulkuun
liittyen?

7. Mitä muuta
haluaisit kertoa tai
kommentoida
tiedonkulusta tai
tästä kyselystä?
(Sana on vapaa.)

Tietojen lähetys
Tyhjennä

Kiitos vastauksista!



LIITE 2

Sähköpostiviesti johdantona kyselylomakkeelle

aihe: Kysely työyhteisön tiedonkulusta

Hyvä vastaanottaja!

Oheisen kyselyn tavoitteena on kartoittaa --koulutukseen liittyvää tiedonkulkua
omassa työyhteisössäsi.

Linkki kyselyyn:

https://elomake. --- /lomake.html

Vastaamalla kyselyyn voit antaa arvokasta palautetta siitä, miten tieto kulkee. Voit
myös antaa uusia ehdotuksia, jotta saisimme kaikki tarvitsemamme tiedon.

Kiitos osallistumisesta kyselyyn!

Ystävällisin terveisin
Sirpa Hämäläinen



              LIITE 3

TAULUKKO 1. (Kysymys 1.) Vastaajien tiedonkulun keinojen tärkeys: Mitä
tiedonkulun keinoa käytät ja pidät itselle tärkeimpänä?

Tiedonkulun keino
tai väline

1.
tärkein

2. tärkein 3. tärkein Yhteensä
tiedonkulun
keinon/välineen
valintojen–määrä

Intranet 1 9 12 22

Sähköposti 34 8 5 47

Puhelin 5 14 9 28

Kokous 6 8 12 26

Tiimipalaveri 7 7 8 22

Keskustelu
kasvokkain
esimiehen kanssa

8 4 4 16

Keskustelu
kasvokkain
työtoverin kanssa

13 6 5 24

Käytäväkeskustelut 0 6 3 9

Kahvikeskustelut
tai vapaamuotoiset
keskustelut

1 6 8 15

Kirje/sisäposti 1 7 2 10

Muistiot tai
pöytäkirjat

4 3 4 11

Faksi 0 2 6 8

Muu 1 0 3 4



LIITE 4

TAULUKKO 2. (Kysymys 2.) Vastaajien tiedonkulun keinojen tärkeys: Miten/millä
keinoin saat itsellesi tietoa omaan työhösi liittyvissä asioissa?

Tiedonkulun keino
tai väline

1. tärkein 2. tärkein 3. tärkein Yhteensä
tiedonkulun
keinon/välineen
valintojen määrä

Intranet 3 10 11 24

Sähköposti 40 4 4 48

Puhelin 5 10 3 18

Kokous 4 10 8 22

Tiimipalaveri 5 7 8 20

Keskustelu
kasvokkain
esimiehen kanssa

9 7 3 19

Keskustelu
kasvokkain
työtoverin kanssa

10 6 8 24

Käytäväkeskustelut 1 8 5 14

Kahvikeskustelut
tai vapaamuotoiset
keskustelut

1 4 8 13

Kirje/sisäposti 0 5 5 10

Muistiot tai
pöytäkirjat

2 7 4 13

Faksi 0 1 6 7

Muu 0 1 3 4



LIITE 5



LIITE 6

KUVIO 8.  Tiedonkulkuväittämien keskiarvot sukupuolen mukaan



LIITE 7

KUVIO 10.  Tiedonkulkuväittämien keskiarvot opetustyöhön osallistumisen
mukaan.



                                                                                                   LIITE 8

KUVIO 13.  Tiedonkulkuväittämien keskiarvot esimiehillä verrattuna henkilöihin,
jotka eivät ole esimiesasemassa.
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