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1 Johdanto 

Opinnäytetyöni toimeksiantaja on ranskalainen au pair -toimisto nimeltä Accueil Inter-

national Services. Nimi on vapaasti käännettynä Kansainvälisen Palvelujen Vastaanot-

to. Käytän työssäni yrityksestä lyhennettä AIS. Yritys toimii Pariisin lähellä Saint-

Germain-en-Layen kaupungissa. Olin yrityksessä työharjoittelussa tammikuusta 2012 

elokuuhun 2012. Tästä syystä valitsin tämän yrityksen toimeksiantajakseni. 

 

1.1 Taustaa 

Asuin lapsuudessani seitsemän vuotta Ranskassa. Ranska, ranskan kieli ja kulttuuri ovat 

aina olleet lähellä sydäntäni. Tästä syystä lähdin suorittamaan opiskelujeni työharjoitte-

lua Ranskaan, jotta pääsisin tutustumaan myös ranskalaiseen yritysmaailmaan. Toimin 

assistenttina au pair -toimistossa Pariisin lähellä. Tärkeimmät sidosryhmämme olivat eri 

maista tulevat au pair -tytöt, ranskalaiset perheet, joihin sijoitimme lastenhoitajat sekä 

ulkomaiden yhteistyökumppanit, jotka olivat vastaavanlaisia au pair -toimistoja kuin se, 

jossa toimin Ranskassa.  

 

Opinnäytetyössäni analysoin AIS:n viestinnän kohderyhmiä, ja tutkin viestintäkeinoja 

Pariisin -toimiston ja ulkomaan toimistojen välillä. Yhteistyökumppaneita oli noin 30 

maassa ja olin harjoittelun aikana näihin kaikkiin maihin yhteydessä.  

 

1.2 Työn tavoite ja rajaus 

Opinnäytetyön tavoite ilmaisee, mitä hyötyä siitä on toimeksiantajalle ja opiskelijalle 

itselleen ammatillisen osaamisen kehittymisessä kohti asiantuntijuutta. Tavoite kertoo 

millaista tietoa, hyötyä tai osaamista opinnäytetyön avulla saavutetaan. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia Pariisin AIS:n ja sen ulkomaan kumppaneiden 

välistä viestintää.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Miten hyvin nykyiset viestintäkanavat palvelevat yhteistyökumppaneita? 

2. Miten hyvin AIS huomioi kohdemaan kulttuurin viestinnässään? 
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Kuten aiemmin jo mainitsin, yrityksen pääasiallisia viestinnän kohderyhmiä oli kolme: 

au pair -tytöt, ranskalaiset perheet ja ulkomaan yhteistyökumppanit. Jos tutkisin viestin-

täkeinoja näiden kaikkien kolmen osalta, työstäni tulisi liian laaja. Tästä syystä päätin 

keskittyä tutkimaan viestintäkeinoja ranskalaisen AIS -yrityksen ja sen ulkomailla sijait-

sevien yhteistyökumppaneiden välillä. 

 

Tämän projektin avulla pääsen perehtymään paremmin viestinnän saloihin konkreetti-

sessa yritysympäristössä. Kielet, kulttuuri ja kansainvälisyys ovat tärkeä osa nykymaail-

man viestintää ja uskon, että tämän työn avulla syvennyn näihin seikkoihin entisestään. 

Henkilökohtaisesti opinnäytetyöni tavoitteena on kehittyä viestinnän asiantuntijaksi 

kansainvälisessä ympäristössä.  

 

1.3 Tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyöni on tutkimustyyppinen ja käytän kahta menetelmää, jotka ovat kvantita-

tiivinen eli määrällinen ja havainnointi. Yrityksen toiminnasta kertoessani käytän ha-

vainnointimenetelmää. Menetelmistä kerron lisää luvussa viisi, joka kertoo tutkimuksen 

toteuttamisesta. Kvantitatiivista menetelmää käytän kyselyn tekemiseen. Teen sähköi-

sen kyselyn kaikille AIS:n yhteistyötoimistolle, yhdelle henkilölle maata kohti. Kyselyyn 

vastaavia henkilöitä on noin 30, minkä vuoksi tuntuu loogiselta valita määrällinen eikä 

laadullinen tutkimusmenetelmä. Toteutan kyselyn Webropolin avulla. Webropol laittaa 

tulokset suoraan taulukoihin, joten niitä on helpompi tutkia ja analysoida. Tuloksista 

teen myös diagrammeja Excelin avulla ja liitän nämä opinnäytetyöhöni. Teen tuloksista 

tiivistelmän ja esitän ne Ranskan yrityksen esimiehelle. Tuon hänelle esiin kehitysideoi-

ta. Tutkimuksen tulokset voisi julkaista tiedotteena ja lähettää tämän tiedon yhteistyö-

kumppaneille. Näin siitä on hyötyä kaikille osapuolille. 
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2 Organisaation kulttuuriosaaminen 

Tässä luvussa esitellään, mitä on kulttuuri ja miten se vaikuttaa ihmisten elämään. Siinä 

kerrotaan myös kulttuuriosaamisen tärkeydestä monikansallisessa yrityksessä.  

 

Sanan kulttuuri alkuperä tulee latinan verbistä colere, viljellä, sekä siitä edelleen johde-

tusta substantiivista cultura, joka tarkoittaa viljelyä. Aluksi tämä tarkoitti maanviljelyä. 

Roomalainen poliitikko ja filosofi Cicero otti käyttöön käsitteen animi cultura, hengen 

viljely. 1700-luvulla valistuksen ajalla kulttuurin käsitettä ryhdyttiin käyttämään ihmisen 

elintavoista tai kaikesta siitä, mikä on ihmisen tekemää ympäristöä. Kulttuuriksi voi-

daan katsoa lukeutuvan kaiken sen tietämyksen, joka siirtyy sukupolvelta toiselle muu-

toin kuin geenien välityksellä. Kulttuuri tarkoittaa yhteisön tai koko ihmiskunnan hen-

kisten ja aineellisten saavutusten kokonaisuutta. (Opetushallitus 2013.) 

 

2.1 Mitä on kulttuuri? 

Jotkut luulevat kulttuurin tarkoittavan vain korkeakulttuuria eli teatteria, musiikkia ja 

kirjallisuutta. Kulttuuri tarkoittaa kuitenkin paljon muutakin. Kulttuuri on tietyn ihmis-

ryhmän tapa toimia ja käyttäytyä. Kulttuuri koostuu yhteisestä kielestä, yhteisistä tavois-

ta kokea maailma, yhteisistä säännöistä, arvoista ja uskomuksista. Kulttuuri sisältää 

myös yhteisesti hyväksytyt sanattoman viestinnän ja sosiaalisen vuorovaikutuksen 

muodot. Kulttuuria voidaan analysoida, ennustaa ja opiskella. (Salo-Lee, Malmberg, 

Halinoja 1996, 6-8, 116.) 

 

Kulttuuri opitaan viestinnän välityksellä. Sitä ylläpidetään ja siihen vaikutetaan viestin-

nän kautta. Kulttuuri vaikuttaa myös havaintoihin, siihen miten näemme ja miten tul-

kitsemme. Ronald Wardhaughin mukaan kulttuuri on se tietotaito, jota ihminen tarvit-

see selviytyäkseen jokapäiväisestä elämästä. Kulttuuria voidaan tarkastella myös jäävuo-

rimallista, jossa pinnalla ovat helposti havaittavat kulttuuriset piirteet ja veden alla nä-

kymättömät piirteet. Helposti havaittavia kulttuurisia piirteitä ovat kieli, ruoka, vaatetus 

ja käytöstavat. Näkymättömiä piirteitä taas ovat arvot, normit, asenteet ja uskomukset. 

Näkymättömät piirteet saattavat aiheuttaa hankaluuksia kulttuurien välisessä viestinnäs-

sä. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 6-8.) 
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Kulttuuria voidaan tarkastella myös luokittelemalla se kolmen eri tason kulttuuriksi. 

Näitä ovat universaali, kollektiivinen ja yksilöllinen kulttuuri. Universaalikulttuuri on 

yhteistä kaikille. Siihen kuuluu muun muassa kyky tuntea pelkoa, surua, rakkautta; kyky 

havainnoida ympäristöä ja puhua siitä muille sekä tarve olla yhteydessä muihin. Kollek-

tiivinen kulttuuri on yhteistä tiettyyn ryhmään kuuluville, kuten ihmiset, jotka puhuvat 

samaa kieltä ja ymmärtävät toistensa toimintatapoja. Yksilöllinen kulttuuri taas on ai-

nutkertainen henkinen ohjelmointi. Se on osaksi perittyä ja osaksi opittuja piirteitä. 

Näistä rakentuu persoonallisuus. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 9.) 

 

2.2 Kulttuurien välinen viestintä 

Kulttuurienvälinen viestintä on viestintää eri kulttuureista tulevien ihmisten välillä. 

Olennaisimmiksi taidoiksi on havaittu käytöksen joustavuus, toisten huomioon ottami-

nen ja viestintä- ja kulttuuriherkkyys. Kulttuurienvälisen viestinnän osaaminen on hyö-

dyllistä kaikille. Jossain vaiheessa elämää tulee varmasti kohtaamaan erilaisista kulttuuri-

sista taustoista tulevia henkilöitä. Eniten kulttuurienvälisen viestinnän osaamisesta on 

hyötyä monikansallisissa yrityksissä toimiville eli henkilöille, jotka ovat työelämässä yh-

teydessä muiden kulttuurien edustajiin. Tehokkaan kulttuurien välisen viestinnän pe-

rusedellytyksiä ovat epävarmuuden vähentäminen. Tähän ovat keinoina ennalta tutus-

tuminen uuteen kulttuuriin ja toisen toimintatapoihin, esimerkiksi tervehtimistyyliin. 

Kun on ensikohtaamistilanteessa uuden kulttuurin kanssa, tutustumiseen auttaa small 

talk. Small talkin avulla solmitaan uutta tuttavuutta. Se pyrkii poistamaan epävarmuutta. 

Small talk on myös keino keskustelun avaukseen, lopetukseen sekä puheenaiheen vaih-

toon. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 16, 44.) 

 

Kulttuurit kuitenkin eroavat toisistaan siinä, missä tilanteissa small talkia käytetään. 

Näihin kulttuurikohtaisiin käytäntöihin on syytä perehtyä ennalta. Joissakin kulttuureis-

sa small talk on osa tervehdystä, siten, että tervehdykseen kuuluu kuulumisten kysely, 

esimerkiksi näin: 

1. amerikkalaisille: Hi, how are you? 

2. ranskalaisille: Salut, ca va? 

3. saksalaisille: Hallo, wie geht’s? 
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Toisissa kulttuureissa taas on lyhyt tervehdys, kuten suomalaisilla: moi. Tervehdyksessä 

on syytä ottaa huomioon muitakin kulttuurisia eroja. Esimerkiksi Saksassa kättely on 

hyvin yleistä ja Pohjoismaissa se on melko yleistä. Ranskassa ja Sveitsissä taas annetaan 

poskisuukot kättelyn sijaan. Poskisuukkokulttuurissakin on eroja. Ranskassa annetaan 

pääsääntöisesti kaksi poskisuukkoa ja Sveitsissä kolme. Mutta Ranskassa on myös alu-

eellista vaihtelua ja jossain päin Ranskaa annetaan myös kolme ja välillä peräti neljä 

poskisuukkoa. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 44, 138.) 

 

Stereotypiat ovat yleistyksiä, jotka kohdistuvat ihmisryhmiin, esimerkiksi kokonaiseen 

kansaan. Ihmisryhmää koskeva yleistys koetaan usein kielteiseksi, koska sillä muodoste-

taan liian samansisältöinen kuva vain pienen otoksen eli muutaman henkilön perusteel-

la. Jos stereotypioille annetaan liioiteltu arvo, ne voivat olla haitallisia. Vastakohta-

asettelu ja liiallinen yksinkertaistaminen johtaa kielteisiin stereotypioihin. Kun stereoty-

piat ovat tietoisia ja ne kohdistuvat ryhmiin eikä yksilöihin, niistä on hyötyä, sillä ne 

auttavat sopeutumaan uuteen kulttuuriin. Yleistyskyky on ihmisen tietoisuudelle vält-

tämätön, jotta tietojen luokittelu ja maailman jäsentäminen onnistuisi. Ennakkoluulot 

eivät helposti muutu, mutta myönteisyys, tieto, taito ja motivaatio ovat tehokkaan kult-

tuurienvälisen viestinnän edellytyksiä. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 17–20.) 

 

Vuorovaikutustilanteessa ihmiset tekevät havaintoja toisistaan. Ihmiset yrittävät selvit-

tää millaisia toiset ovat ja miksi he käyttäytyvät kuten käyttäytyvät. Havainnointi on 

valikoivaa ja stereotypiat johdattelevat luokittelua. Kulttuurienvälisten väärinymmärrys-

ten taustalla voi olla muun muassa tiedostamattomat omat kulttuuriset otaksumiset. 

Henkilö ei aina osaa tiedostaa mikä omassa tai toisen käyttäytymisessä on kulttuu-

risidonnaista ja joutuu usein tilanteisiin, joissa toinen osapuolista kokee tulleensa vää-

rinymmärretyksi tai loukatuksi. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 21–23.) 

 

Vasta kun kulttuurienvälisen kompetenssin puutteen tiedostaa, saattaa ymmärtää, että 

tietyt kiusalliset tai epävarmuutta luoneet tilanteet saattavatkin johtua vain erilaisista 

käsityksistä kulttuurisidonnaisista asioista kuten luottamuksesta, katsekontaktista tai 

ruumiinkielestä. Kulttuurien välinen kompetenssi sisältää ajatuksen kulttuurienvälisyy-

destä: kyse ei ole vain oman käyttäytymisen muokkaamista toisen kulttuurin mukaisesti, 

vaan kyvystä sopeutua eri tilanteisiin parhaalla mahdollisella tavalla. Muita kulttuurien-
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välisiä väärinymmärryksiä aiheuttavat esimerkiksi ajattelutapa, että kaikki ihmiset ovat 

samankaltaisia tai nurkkakuntaisuus, jossa ajatellaan, että ”minun tapani on ainoa oikea 

tapa”. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 21–23; Helsingin Yliopisto 2013.) 

 

Kieli, viestintä ja kulttuuri liittyvät toisiinsa monin näkymättömin sitein. Kulttuuriym-

päristö vaikuttaa puheenaiheen ja puheaktin valintoihin. Puheakteja ovat esimerkiksi 

kehottaminen, anteeksipyytäminen tai varoittaminen. Puheenaiheiden valintaan vaikut-

tavat ikäerot, tilaisuuden muodollisuus ja sukupuoli. Yhdysvaltalaiset minimoivat etäi-

syyttä. Kaikesta voi puhua kaikille. Suomalaiset taas puhuvat tuntemattomille yleensä 

vain poikkeustilanteissa. Tämä on etäisyyden maksimointia. Viestintätyyliin taas vaikut-

tavat kielelliset ja ei-kielelliset tekijät yhdessä. Viestintätyyliin vaikuttavia tekijöitä ovat 

myös puheen suoruus tai epäsuoruus sekä argumenttien esittämistyyli. Omasta viestin-

tätyylistä ei usein olla tietoisia ja tämä johtaa helposti väärinymmärryksiin. (Salo-Lee, 

Malmberg, Halinoja 1996, 24–32.) 

 

Viestintätyyliin vaikuttavat siis kielelliset ja ei-kielelliset tekijät. Ei-kielellinen viestintä 

opitaan omassa kulttuurisessa ympäristössä. Se pitää sisällään ilmeet, eleet, liikkeet, pu-

keutumisen ja aikakäsityksen. Puhetyyliä voi myös luokitella prosodisiin ja parakielisiin 

piirteisiin. Prosodisia piirteitä ovat intonaatio, painotus, äänen korkeus ja voimakkuus. 

Parakielisiä piirteitä ovat huokaukset ja hengähdykset. Näiden välillä on kulttuurisia 

eroja. Kielellinen viestintä taas jaotellaan tunnetusti matalan kontekstin (englanniksi 

low context) ja korkean kontekstin (englanniksi high context) tyyleihin. Näitä nimikkei-

tä on yleensä käytetty suomenkielisissäkin julkaisuissa englanniksi. Yhdysvaltalainen 

antropologi Edward T. Hall toi nämä käsitteet esille 1970-luvulla. Antropologia eli ih-

mistutkimus on ihmislajille ominaisia piirteitä ja ihmisen kulttuuria tutkivan tieteen 

yleisnimitys. Mitä low context ja high context sitten tarkoittavat? Low context on sana- 

ja asiakeskeistä viestintää, jota esiintyy etenkin yksilöllisissä kulttuureissa, kuten Yhdys-

valloissa tai Suomessa. High context on ihmissuhdekeskeistä, epäsuoraan viestintään 

painottuvaa ja esiintyy etenkin yhteisöllisissä kulttuureissa, kuten Japanissa tai latinalai-

sessa Amerikassa. Kun low context ja high context kulttuurien edustajat kohtaavat 

vaikka liikeneuvotteluissa, on selvää, että väärinymmärryksiä voi syntyä helposti. (Salo-

Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 30–37.) 
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Miten näiltä väärinymmärryksiltä vältyttäisiin tai miten niitä voi ehkäistä? Huomattavia 

kulttuurisia eroja nimittäin on jo pelkästään pohjoisen ja eteläiset Euroopan välillä, 

vaikka Eurooppa onkin maantieteellisesti suhteellisen pieni alue. Väärinymmärrysten 

vähentämiseksi on syytä kasvattaa kulttuurista herkkyyttään. Kulttuurinen herkkyys 

edellyttää lisäämään sekä oman että vieraan kulttuurin tuntemusta. Kulttuurisen herk-

kyyden periaatteisiin kuuluu oppia havaitsemaan toisen kulttuurin erilaisia ominaisuuk-

sia ja joustamaan omista käsityksistä. Tällainen ajattelutapa ohjaa pois oman kulttuurin 

ylivertaisuudesta. Kulttuurisen herkkyyden saavuttaminen edellyttää uteliaisuutta, nöy-

ryyttä nähdä asioita toisin ja rohkeutta arvostaa omaa mutta myös toisen kulttuuria. 

Tähän yhteyteen voi nostaa myös käsitteen etnorelativismi, joka pitää sisällään toisen ja 

oman kulttuurin ymmärtämisen sekä erilaisuuden arvostamisen. (Salo-Lee, Malmberg, 

Halinoja 1996, 24, 115–116.) 

 

Kulttuurien välinen viestintä on aina ollut vahvasti läsnä elämässäni. Olen kolmannen 

kulttuurin kasvatti. Kolmannen kulttuurin lapsi tai kasvatti on henkilö, joka on asunut 

osan lapsuudestaan toisessa kulttuurissa tai eri maassa kuin mistä hänen vanhempansa 

ovat kotoisin. Lapsi omaksuu eri kulttuurien tapoja, mutta ei koe kuuluvansa täysin 

mihinkään. Hän omaksuu synnyinmaansa kulttuurin tapoja ja toisen kotimaansa kult-

tuurin tapoja muodostaen uuden kolmannen kulttuurin. Olen asunut yli kahdeksan 

vuotta elämästäni Ranskassa. Etenkin se, että asuin siellä lähes koko lapsuuteni vaikut-

taa vahvasti arvomaailmaani ja kulttuuriini. Joissain asioissa pidän enemmän ranskalai-

sesta toimintamallista ja joissain suomalaisesta, mutta en ainakaan koe olevani täysin 

suomalainen. Joskus suomalainen tyyli tuntuu jopa täysin vieraalta. Tämä aiheuttaa juu-

rettomuuden tunnetta, eli sitä ettei täysin tiedä mihin kuuluu. 

 

2.3 Kulttuuriosaaminen kansainvälisessä yrityksessä 

Globalisaation myötä kulttuurit sekoittuvat yhä herkemmin. Globalisaatio eli kansain-

välistyminen tarkoittaa yhteiskunnallista muutosta, joka ilmenee lisääntyvinä manner-

tenvälisinä yhteyksinä ihmisten välillä. Globalisaatio on siis maailmanlaajuista verkot-

tumista. Standardit samankaltaistuvat. Eri puolilla maailmaa on tarjolla samanlaisia 

tuotteita, palveluita ja mainontaa. Puhutaan myös käsitteestä ”McDonaldisaatio”. Tällä 

tarkoitetaan yhdenmukaistettua ja säänneltyä palveluliiketoimintaa. Esimerkiksi McDo-
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nalds -yrittäjät saavat ketjulta tarkat ohjeet, kuinka ravintolaa tulee johtaa. McDonaldi-

saatio on nähty myös yleisempänä kulutusyhteiskunnan piirteenä. Työn lisäksi myös 

vapaa-ajan kulutuksessa tehokkuus ja ennustettavuus lisääntyvät. Kaikki tehtävät luoki-

tellaan ja määritellään, eikä yksittäisten ihmisten subjektiivisella roolilla ole merkitystä. 

(Uusitalo & Joutsenvirta 2009, 9; Kauppakorkeakoulu 2013.) 

 

Eri kulttuureissa omaksuttujen käytäntöjen ja niiden taustalla olevien arvojen, usko-

musten ja normien erilaisuus saattaa olla ensimmäinen asia, johon yritykset globalisaa-

tiossa törmäävät, vaikka ne kuinka olisivat yrittäneet tutustua kohdealueen kulttuurisiin 

piirteisiin ennalta. Globaaleilla markkinoilla yritykset etsivät keinoja erottautua, joita on 

vaikea kopioida. Kulttuuriosaaminen on yritykselle erottautumismahdollisuus. Kulttuu-

riosaamisella tarkoitetaan yrityksen tai yhteisön kykyä hankkia ja käsitellä monipuolista 

ja monitieteistä tietoa ja soveltaa sitä omassa käytännön toimissaan. Kansainvälisen 

henkilön tulee olla ulospäin suuntautunut, empaattinen ja kiinnostunut. Hänen tulee 

hallita vuorovaikutustaitoja, hänellä on kyky osata asennoitua toisen asemaan sekä hä-

nellä tulee olla avoin suhtautuminen erilaisiin ihmisiin ja kulttuureihin. Kansainvälisty-

miseen tähtäävä henkilö tiedostaa oman kulttuurisen taustansa ja ymmärtää toisen si-

toutumista omaan kulttuuriin. Kulttuuri ja kieli ovat sidoksissa toisiinsa. Menestyminen 

kansainvälisessä ympäristössä vaatiikin kielitaitoa ja kyvyn sopeutua vieraaseen kulttuu-

riin. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 116–118, 132; Uusitalo & Joutsenvirta 2009, 

29.) 

 

Sopeutuminen uuteen kulttuuriin vaatii kyvyn kulttuurierojen tunnistamiseen, kyvyn 

arvomuutoksiin sekä myös riskinottoa ja epävarmuuden sietokykyä. Epävarmuuden 

sietokyvyllä tarkoitetaan irtautumista vanhoista toimintamalleista ja uuden opettelua. 

Taulukossa 1 esittelen kulttuuriin sopeutumisen vaiheet. Kun saapuu uuteen kulttuu-

riin, ensin kokee ihastumisen tunteen ja uusi koetaan hyvin myönteiseksi. Kun on viet-

tänyt vieraassa kulttuurissa jonkin aikaa, kohtaa usein kriisin. Kritisoidaan kaikkea ym-

pärillä olevaa. Tätä kutsutaan kulttuurishokiksi. Kolmannessa vaiheessa alkaa nähdä 

hyvät puolet toisessa kulttuurissa ja sopeutua kulttuuriin. Neljännessä vaiheessa hyväk-

syy itsensä osaksi toista kulttuuria ja tuntee toisen kulttuurin syvällisemmin. Kulttuu-

rishokki voi ilmaantua myös palatessa pidemmän ulkomaanjakson jälkeen takaisin ko-

timaan kulttuuriin. Tätä kutsutaan paluushokiksi. Ihminen on omaksunut toisen kult-
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tuurin omakseen ja alkuperäinen kulttuuri tuntuukin vieraalta. (Salo-Lee, Malmberg, 

Halinoja 1996, 120–121.) 

 

Taulukko 1. Kulttuuriin sopeutumisen vaiheet (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 

120–121.) 

Kulttuuriin sopeutumisen vaiheet 

1. vaihe ihastus – uusi koetaan myönteiseksi 

2. vaihe kriisi – kulttuurishokki 

3. vaihe sopeutuminen – hyvät puolet toisessa kulttuurissa 

4. vaihe normalisoituminen – itsensä hyväksyminen osaksi 

toista kulttuuria 

 

Tästä nousee mieleen omakohtaiset kokemukset, kun on muuttanut Ranskan ja Suo-

men välillä. Kun olin 5-vuotias ja muutimme perheeni kanssa ensimmäisen kerran 

Ranskaan, olin silloin niin nuori, etten juuri kokenut kulttuurishokkia. Lähinnä ranskan 

kieli oli kynnyksenä. Pahempi oli paluushokki, kun palasimme Suomeen ollessani 12-

vuotias. Kuten Salo-Lee, Malmberg ja Halinoja toteavat, kulttuurishokki voi ilmetä 

myös palatessa kotimaahan, pitkän ulkomailla oleilun jälkeen. Näin minulle kävi. Pu-

huin paremmin ranskaa kuin suomea ja suomalainen kulttuuri tuntui vieraalta. Korvaan 

pisti etenkin suomalaisten epäkohtelias puhetyyli. Ranskassa oli tottunut teitittelyyn ja 

kohteliaisuuksiin. Vaikka nykyisin olen omaksunut sekä suomalaisen että ranskalaisen 

kulttuurin osaksi elämääni, niin aika herkästi minulle silti tulee edelleenkin paluushokki, 

kun palaan Ranskasta Suomeen. Näin kävi myös viime kesänä, kun palasin kahdeksan 

kuukauden työharjoittelusta Pariisista.  

 

Kulttuuriosaamisesta tulee merkittävä kynnys, ei ainoastaan kiristyvän maailmanlaajui-

sen kilpailun takia vaan myös siksi, että markkinat jakautuvat jatkuvasti lukuisiin ala-

kulttuureihin ja ryhmiin, joiden elinikä vaihtelee ja joiden syntyä on vaikea ennustaa. 

Alakulttuuri on jonkin ryhmän oma, pääkulttuurista poikkeava kulttuuri. Alakulttuuri 

muodostuu joukosta ihmisiä, joilla on tunnusomaisia piirteitä, tapoja ja aatteita, jotka 

erottavat heidät muista laajemman yhteisön jäsenistä. Sähköisen viestinnän ansiosta 

nämä alakulttuurit voivat olla myös maailmanlaajuisia, ei vain paikallisia kuten aiemmin. 

Maailmanlaajuisissa alakulttuureissa yhteisöllisyys perustuu ihmisten yhteiseen kiinnos-
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tuksen kohteeseen, ei niinkään maantieteelliseen, kielelliseen tai etniseen samankaltai-

suuteen. (Uusitalo & Joutsenvirta 2009, 39.) 

 

Kulttuuristen väärinymmärrysten välttämiseksi ja ongelmien ehkäisemiksi, kansainväli-

sellä yrityksellä on kaksi tärkeintä tehtävää, jotka ovat henkilöstön koulutus ja kulttuu-

rivalmennus. Monikulttuurisuuteen kouluttaminen pitää sisällään eri osa-alueita, joista 

voisi nostaa esille seuraavat: 

- vuorovaikutteisuus – halu hyväksyä erilaisuutta 

- kriittinen suhtautuminen stereotypioihin 

- tarve syviin ja merkityksellisiin ihmissuhteisiin 

- kyky ymmärtää toisia ja tulla toisten ymmärretyksi 

- avoimuus uusille asioille ja elämäntavoille 

- ymmärrys ja hyväksyntä muita kulttuureja ja ihmisiä kohtaan 

- kyky kommunikoida vieraalla kielellä 

Kansainvälisen toiminnan menestystekijöitä ovat henkilöstön asiantuntemus, ammatti-

taito ja kulttuurinen herkkyys. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 118–125.) 

 

Myös Suomen tasavallan presidentti Sauli Niinistö kehottaa tutustumaan kulttuureihin. 

Niinistö painottaa etenkin länsimaiden ulkopuolisia kulttuureja. Länsimaiden ulkopuo-

lella asuu miljardeja ihmisiä enemmän. Presidentti oli valtiovierailulla Kiinassa huhti-

kuussa 2013. Hän tapasi siellä Kiinan presidentin Xi Jinpingin ja pääministerin Li Ke-

qiangin. Vierailun aikana Niinistö keskusteli Kiinan johdon kanssa muun muassa kan-

sojen taustakulttuurin tuntemisen tarpeesta. Kuten aiemmin tekstissäni kerron, kulttuu-

riosaamista tarvitsevat kaikki. Tätä mieltä oli myös Sauli Niinistö. (Paakanen 2013, 

A12.) 

 

HAAGA-HELIAN johdon assistenttityön ja kielten koulutusohjelmassa on panostettu 

monikulttuuriseen kouluttamiseen. Yksi tärkeä osa näistä ovat liikeviestinnän kurssit eri 

pääkielillä. Näillä kursseilla käydään läpi eri maiden kulttuurin ja kielen vaikutusta liike-

viestintään. Näistä voin nostaa esimerkiksi ranskalaisen liikeviestintätyylin, jota pääsin 

seuraamaan ja toteuttamaan käytännössä myös Pariisissa ollessani. Esimerkiksi ranska-

laisessa liikekirjeessä olennaista ovat teitittelymuodot sekä tekstin kaunis ulkoasu ja 

asettelu sivulle. Kohteliaisuusmuodot ovat tärkeässä osassa ja etenkin loppukiitokset 
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saattavat olla useamman rivin. Liikemaailman puhelinviestinnässä korostuvat teitittely 

ja tiuha ”Madame” ja ”Monsieur” titteleiden käyttö. Sanat rouva ja herra ovat harvem-

min käytössä suomalaisessa puhelinkeskustelussa. 
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3 Viestintää työyhteisössä 

Tässä luvussa kerrotaan lyhyesti viestinnän historiasta ja siitä miten työyhteisöt ovat 

muuttuneet viestintäkeinojen kehittyessä ja muuttuessa. 

 

Viestintä eli kommunikaatio voidaan ymmärtää sekä sanomien siirtämiseksi että merki-

tysten tuottamiseksi. Lisäksi viestintä on määritelty yhteisyyden tuottamiseksi, jolloin 

olennaista ei ole tiedon tai informaation välittäminen vaan yhteisen ymmärryksen tuot-

taminen. Yhteisöviestintä taas käsittää organisaatioiden sisäisen ja ulkoisen viestinnän. 

Sisäinen viestintä tarkoittaa koko henkilöstön välistä viestintää. Ulkoinen viestintä pitää 

sisällään organisaation ja sen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden välisen viestinnän. 

Organisaatioissa on usein erillinen viestintäyksikkö, joka vastaa viestinnästä eri sidos-

ryhmille. Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä ja 

joihin sen toiminta vaikuttaa. Viestintätoiminta toimii organisaation äänenä ja muokkaa 

sen imagoa vastaamalla jatkuvasti muuttuvan ympäristön haasteisiin. Organisaatio vies-

tinnästä vastaava koordinoi sisäistä ja ulkoista viestintää ylläpitääkseen suhteita sidos-

ryhmien kanssa. Hänellä on monia velvollisuuksia, koska hän on vastuussa kaikesta 

hallitusta viestinnästä organisaation sidosryhmien kanssa. (Johdatus viestintätieteisiin 

2013.) 

 

3.1 Viestinnän historiaa 

Organisaatioviestintä on tieteenala, jonka ensimmäiset teoriat syntyivät 1960-luvulla 

Yhdysvalloissa. Käsite vakiintui 1970-luvulla. 1980-luvulla organisaatioviestintään ryh-

dyttiin kutsumaan Suomessa yhteisöviestinnäksi. Yhteisöviestintä on sanomien vaih-

dantaa ja työyhteisön tavoitteiden toteuttamista. Viestintä liittää osat toisiinsa, eli työyh-

teisön ja ympäristön. Yhteisöviestintää voi määritellä eri keinoin. Prosessikoulukunta ja 

semioottinen eli merkityskoulukunta määrittelevät yhteisöviestinnän eri tavoin. Proses-

sikoulukunnassa katsotaan, että viesti kulkee eri osatekijöiden kautta. Viestillä on lähet-

täjä, vastaanottaja ja yksi tai useampi kanava, jonka kautta se kulkee. Merkityskoulukun-

ta painottaa, että viesti on merkitysten luomista sanomien avulla. Uusin tarkastelunäkö-

kulma on semioottiskulttuurinen tarkastelu, jossa korostuu yhteisöllisyys. Tämä pitää 

sisällään yhdessä tekemisen, jaetut merkitykset ja yhteisökulttuurin. Yhteisöllisyys tar-
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koittaa tunnetta jonnekin kuulumisesta. Yhteisöllisyyttä rakentaa ja vahvistaa avoin 

keskustelukulttuuri ja mahdollisuus ilmaista itseään. (Åberg 2002, 91, 94; Juholin 

2009b, 48.) 

 

2000-luvulla viestinnän merkitys on ymmärretty organisaatioissa, minkä vuoksi viestin-

nän osaamista ja kykyä kaivataan. Viestintä vahvistaa kulttuuria ja yhteisöllisyyttä. 1950-

luvulla viestintää tarkasteltiin lääkeruiskumallina. Ajateltiin, että viesti on mennyt perille 

kun, se on lähetetty. Etenkin työyhteisöissä viestinnän katsottiin kulkevan pääasiassa 

esimieheltä alaisille ja alaisten oletettiin omaksuvan esimiehiltä tulevat viestit. 2000-

luvulla viestinnän on todettu olevan monimutkainen ilmiö. Viesti on prosessi, joka 

muodostuu viestin sisällöstä, ihmissuhteista ja tietenkin viestin muodosta. Viestin vää-

rinymmärrys ei ole niinkään poikkeus vaan luontainen osa viestintätapaa. Perinteinen 

ylhäältä alas tiedottaminen ei riitä, vaan viestintä on keskinäistä vuorovaikutusta. Vies-

tinnän merkitys on korostunut yhteiskunnan ja työyhteisön suurten muutosten eli glo-

baalien muutosten myötä. (Juholin 2009a, 15–30, 140–150.) 

 

Vuosituhannen vaihteen merkittävin muutos työyhteisöissä on verkkoviestinnän täysi-

mittainen hyödyntäminen. Tietokoneen käyttö on vakiintunut kaikissa yrityksissä. Glo-

balisaation ja teknologian kehityksen myötä, kaikkien organisaatioiden on seurattava 

ympäristöään yhä valppaammin ja sovitettava toimintansa sen vaatimuksiin. Sähköposti 

on monelle ensimmäinen kokemus digitaalisesta viestinnästä. Se mahdollistaa toisaikai-

sen keskustelun ja ajatusten vaihdannan. Åbergin mukaan sähköinen joukkoviestintä on 

keskellä historiansa suurinta muutosta. (Juholin 2009a, 20–39, 177, Åberg, 2002, 20–

23.) 

 

3.2 Yhteisöviestintää liiketoiminnan tukena 

Työyhteisö on ryhmä, jossa ihmiset liittyvät yhteen saavuttaakseen sellaisia päämääriä, 

joihin he yksinään eivät pystyisi. Seurauksena syntyy yhteisö. Työyhteisöt elävät ja 

muuttuvat kaiken aikaa. Ne pyrkivät tiettyihin tavoitteisiin voimavaroja säätelemällä. 

Eräs voimavara tai resurssi on viestintä. Se on mahdollisuus, jota voidaan käyttää. Vies-

tinnän status on kohonnut myös strategisena voimavarana. (Åberg 2002, 16, 55.) 
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Yhteisöviestintä on työyhteisön viestintätoimi, jonka tehtävänä on tukea vision, strate-

gioiden ja tavoitteiden saavuttamista. Keinoja tähän ovat muun muassa maineenhallin-

ta, profilointi sekä sisäinen ja ulkoinen viestintä. Profiloinnilla pyritään vahvistamaan 

haluttua imagoa eli mielikuvaa. Maineella tarkoitetaan aineetonta pääomaa, joka syntyy 

sanoista ja teoista. Maineenhallinnan avulla muun muassa erotutaan kilpailijoista ja he-

rätetään myönteistä kiinnostusta. Yhteisö menestyy sitä paremmin mitä onnistuneem-

min se pystyy ottamaan huomioon sidosryhmien toiveet ja tarpeet. Tällöin sidosryhmät 

haluavat toimia kyseisen yhteisön kanssa ja näin myös uusia yhteistyökumppaneita ha-

keutuu yrityksen sidosryhmiksi. Juholinin mielestä jako sisäiseen ja ulkoiseen viestin-

tään ei välttämättä ole mielekäs. Kohderyhmistä ja asiakkaista voi tulla, niin tärkeä osa 

yrityksen toimintaa, että kynnys sisäisen ja ulkoisen viestinnän välillä hiipuu ja niille 

ohjataan samantyyppistä viestintää. Tämän jaon sijaan voisi pikemminkin katsoa, että 

yrityksellä on erilaisia sidosryhmiä, joiden kanssa olla vuorovaikutuksessa eri tavoin. 

Viestinnän tehtävien määrittely on tärkeä vaihe viestinnän suunnittelussa ja toteutuk-

sessa. Yrityksen täytyy tiedostaa, mihin se tarvitsee viestintää ja millaisia tavoitteita sille 

halutaan asettaa. Viestinnän määrittely pitää sisällään myös yrityksen eri sidosryhmien 

määrittelyn, joihin viestintä kohdistuu. Viestintää tapahtuu siellä, missä ihmiset toimi-

vat, missä he itse tuottavat ja vaihtavat tietoa ja kokemuksia. Viestintä tapahtuu fooru-

meilla, joista tärkein on fyysinen työtila. (Juholin 2009a, 20–39, 40–43, 140–150.) 

  

Leif Åbergin (2002, 99–100) mielestä yhteisöviestinnällä on viisi päätehtävää. Tärkein 

tehtävä yhteisöviestinnällä on olla perustoimintojen tukena. Tämä kattaa ulkoisen ja 

sisäisen markkinoinnin sekä työohjeiden antamisen organisaation jäsenille. Toinen teh-

tävä on työyhteisön pitkäjänteinen profilointi. Se kohdistuu organisaation ulkopuolelle, 

kohderyhmiin. Yhteisö voi pitkäjänteisellä profiloinnilla luoda pitkäjänteisen tavoiteku-

van ja sillä pyritään vaikuttamaan työyhteisön maineeseen. Kolmas tehtävä, informoin-

ti, kattaa sekä ulkoisen että sisäisen tiedotus- ja yhteystoiminnan, joka sisältää muun 

muassa työyhteisön tapahtumista kertomisen ja uutiset. Neljäs tehtävä, kiinnittäminen 

kohdistuu omaan henkilöstöön. Se tarkoittaa uusien henkilöiden perehdyttämistä työ-

hön ja työyhteisöön. Tärkeää on myös yhteisöllisyyden luominen. Uudet henkilöt tutus-

tetaan työyhteisön normeille ja menettelytavoille. Viides tehtävä yhteisöviestinnällä on 

sosiaalinen vuorovaikutus. Viestintää tarvitaan myös sosiaalisten tarpeiden tyydyttämi-

seen. Tämä on viestintää lähiverkon ja ystäväpiirin kanssa. (Åberg 2002, 102–103.) 
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Juholin luokittelee yrityksen viestinnän yhdeksi osaksi päivittäisviestinnän. Yrityksen 

päivittäisviestintä eli arkiviestintä koostuu useista eri osista. Näitä ovat muun muassa 

esimiehen ja tiimin välinen viestintä, tiimin jäsenten keskinäinen viestintä sekä tiimien 

ja asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden välinen viestintä. Hyvin toimivassa päivittäis-

viestinnässä: tehtävät tulevat hoidetuksi, tuotteet ja palvelut tuotetuiksi ja toimitetuiksi 

asiakkaille ja palaute toimii. Sekä henkilöstö että kumppanit tietävät missä mennään. 

Avoimuus ja yhteishenki lisäävät päivittäisviestinnän toimivuutta. Merkityksellisiä asioi-

ta käsitellään vuorovaikutteisesti, ja osallistuminen ja vaikuttaminen ovat myös tärkeäs-

sä asemassa. (Juholin 2009a, 40–43, 140–150.) 

 

Sidosryhmät ovat ryhmiä, jotka ovat vakiintuneessa vuorovaikutussuhteessa johonkin 

yritykseen, esimerkiksi rahoittajat, asiakkaat ja yhteistyökumppanit. Organisaatiolla on 

erilaisia sidosryhmiä, joista se on riippuvainen ja jotka ovat riippuvaisia siitä. Sidosryh-

mäviestintä perustuu keskustelulle ja vuorovaikutukselle. Muita kommunikointi keinoja 

ovat henkilökohtainen yhteydenpito, tilaisuudet ja tapahtumat, internet, sähköposti, 

tiedotteet, kirjeet, raportit, esitteet ja julkaisut. On syytä löytää optimaaliset viestintäkäy-

tännöt ja -keinot kaikille ryhmille. Sidosryhmät haluavat päästä vaikuttamaan yhteisön 

suunnitelmiin. Eräs keino pitää sidosryhmät ajan tasalla yhteisön toimista on www-

sivut, joita onkin tärkeä tuottaa ja ylläpitää. Myös AIS:n toiminnassa sidosryhmät ovat 

tärkeässä asemassa. Yhteistyökumppanit ovat yksi AIS:n sidosryhmistä. AIS viestii jat-

kuvasti kumppaneille sopivia kanavia myöten. Toimintaa ei olisi ilman näitä kumppa-

neita. (Juholin 2009a, 199–207.)  

 

Sitoutuminen työyhteisöön on tärkeää. Tämä sisältää omien työtehtävien ja organisaati-

on tavoitteiden tuntemisen. Myös yrityksen tulevaisuuden näkymät ja taloudellinen ti-

lanne on hyvä olla selvillä jokaiselle työntekijälle. Sitoutunut henkilö kokee yhteenkuu-

luvuutta työyhteisöön ja on valmis antamaan sille panoksensa. Sitoutumista tavoitellaan 

myös asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sitoutuminen tuottaa hyvinvointia 

työhön. (Juholin 2009a, 44–47.) 

 

Elisa Juholin on myös kehittänyt työyhteisöviestinnän uuden agendamallin, jonka tavoi-

te oli uudistaa viestintäajattelua sekä käsitteistöä. Uusi agendamalli liittyy työyhteisöjen 

tutkimus- ja kehityshankkeeseen ”Työyhteisöviestintä 2010”. Juholin suoritti tutkimuk-
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sensa HAAGA-HELIAN ammattikorkeakoulussa. Työyhteisöviestinnän uusi agenda 

on moderni tapa jäsentää viestintää työyhteisössä. Se perustuu ajatukseen, että viestintä 

tapahtuu siellä, missä ihmiset toimivat ja missä he itse tuottavat ja vaihtavat tietoa ja 

kokemuksia. Uuden agendamallin katsotaan koskevan pääasiassa sisäistä viestintää, 

mutta kuten jo aiemmin tuon esille, Juholinin mielestä jako sisäiseen ja ulkoiseen vies-

tintään ei välttämättä ole mielekäs. Kohderyhmistä ja asiakkaista voi tulla niin tärkeä 

osa yrityksen toimintaa, että kynnys sisäisen ja ulkoisen viestinnän välillä hiipuu ja niille 

ohjataan samantyyppistä viestintää. Näin on toimintamalli myös AIS:ssä. Päivittäisvies-

tintä tapahtui etenkin AIS:n ja sen ulkomaan yhteistyökumppaneiden välillä. Juholinin 

uusi agendamalli koostuu sellaisista osista, jotka vaikuttavat myös AIS:n ja sen yhteis-

työkumppaneiden väliseen toimintaan. (Juholin 2009b, 63–64.) 

 

Työyhteisöviestinnän uusi agendamalli koostuu seitsemästä osasta, jotka ovat seuraavat 

(Juholin 2009b, 63–64.) : 

1. Isot ja tärkeät asiat – merkitykselliset asiat käsitellään vuorovaikutteisesti. Niistä 

keskustellaan ja varmistetaan, että ne tulevat ymmärretyksi. 

2. Ajantasainen tieto – annetaan sitä tarvitsevien saataville. 

3. Tunnelma – sen täytyy olla rento ja vapaamuotoinen. 

4. Osallistuminen ja vaikuttaminen – kuuluu olla mahdollista jokaiselle. 

5. Yhdessä oppiminen ja osaamisen kehittäminen – tukevat yksilöitä ja yhteisöä. 

On myös hyvä antaa jatkuvaa palautetta. 

6. Työnantajamaine – tämä on jokaisen vastuulla, ei vain esimiesten. 

7. Foorumi – täällä tapahtuvat toiminta ja viestintä. Tärkein foorumi on työtila. 

 

Etenkin agendamallin kohdat 1, 2 ja 4 ovat sellaisia, jotka olivat vahvasti läsnä AIS:n ja 

sen yhteistyökumppaneiden välisessä viestinnässä. Esimerkiksi aina kun tapahtui jotain 

merkityksellistä ranskalaisen isäntäperheen ja ulkomaalaisen au pairin välillä, oli se sit-

ten positiivista tai negatiivista, asia piti ottaa esille ja käsitellä yhteistyökumppanitoimis-

ton kanssa. Eli isot ja tärkeät asiat käsiteltiin vuorovaikutteisesti. Jos toimintamalleissa 

tapahtui muutoksia, jos isäntäperheelle syntyi uusia vaatimuksia tai jos uusia au pair 

paikkoja vapautui, tieto näistä välitettiin eteenpäin yhteistyökumppaneille, eli ajantasai-

nen tieto annettiin sitä tarvitseville. Samaan tapaan yhteistyökumppanit olivat mukana 

seuraamassa au pairin sijoitusprosessia isäntäperheeseen. Yhteistyökumppanitoimisto 
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pystyi vaikuttamaan siihen, mihin perheeseen au pair sijoitettiin. Kumppanit olivat siis 

mukana osallistumassa ja vaikuttamassa. Omalla tavallaan yhteistyökumppanit vaikutti-

vat myös työnantajamaineen ylläpitoon. Tästä kertoo esimerkiksi se, että AIS:n yhteis-

työkumppanilla X Saksassa saattoi olla useampi yhteistyökumppani Ranskassa, mutta 

koska heillä oli ollut hyvä kokemus au pair sijoituksesta AIS:n kautta, he toimittivat 

mieluummin uusien kandidaattien profiilit AIS:lle kuin toiselle ranskalaisessa au pair -

toimistolle. 

 

Juholinin uusi työyhteisön agendamalli on mielestäni hyvä ja selkeä. Se sopii nykypäi-

vän työyhteisölle. Etenkin tunnelma on sellainen tekijä, mikä vaikuttaa nykypäivänä 

työpaikan valintaan. Joissakin maissa ja kulttuureissa työtä tehdään edelleen pa-

konomaisesti ja sen ei ole tarkoituskaan olla miellyttävää. Suomessa panostetaan työ-

paikan hyvinvointiin. On tärkeää, että työntekijöillä on hyvä olla. Tunnelma on myös 

houkutteleva tekijä työpaikan valinnassa. Työpaikkaa saatetaan vaihtaa, koska toisessa 

paikassa on parempi tunnelma. Tästä on noussut uusi kilpailutekijä yrityksille. Jos työ-

paikalla on mukava tunnelma, niin töitä jaksaa tehdä paremmin. 

 

3.3 Viestinnän suunnittelu 

Ennen kuin yritys voi suunnitella viestintäänsä, on yritysstrategian oltava selvillä. Teho-

kas strategia on pohjana tehokkaalle viestintästrategialle. Strategiaa voidaan kehittää ja 

tarkastella muun muassa SWOT -analyysillä. Kerron siitä ohessa lyhyesti. Åberg luokit-

telee SWOT -analyysin strategisen suunnittelun perusmenetelmäksi. Menetelmän läh-

tökohtana on tarkastella toimintaa realistisesti. SWOT -analyysi on Albert Humphreyn 

kehittämä nelikenttämenetelmä, jota käytetään strategian laatimisessa, sekä oppimisen 

tai ongelmien tunnistamisessa, arvioinnissa ja kehittämisessä. (Åberg 2002, 80–82.) 

 

Kuviossa 1 näkyvät SWOT -analyysin eri osat. SWOT -analyysi kostuu sisäisistä vah-

vuuksista ja heikkouksista sekä ulkoisista mahdollisuuksista ja uhista. Sisäisiä vahvuuk-

sia ovat yrityksen vahvat puolet ja esimerkiksi tietynlainen osaaminen, heikkouksia ovat 

toiminnan heikkoudet ja ongelmat. Ulkoisiksi tekijöiksi voi luokitella ympäristön tar-

joamat mahdollisuudet sekä ympäristöstä kohdistuvat uhat, esimerkiksi ympäristön 

muutos voidaan katsoa uhkana. On kuitenkin hyvä muistaa, että jokaisessa uhassa piilee 
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mahdollisuuden siemen. SWOT -analyysin pohjalta voidaan tehdä päätelmiä, miten 

vahvuuksia voidaan käyttää hyväksi, miten heikkoudet muutetaan vahvuuksiksi, miten 

tulevaisuuden mahdollisuuksia hyödynnetään ja miten uhat vältetään. Tuloksena saa-

daan toimintasuunnitelma siitä, mitä millekin asialle pitää tehdä. (Åberg 2002, 80–82.) 

 

 

 

 

Kun yrityksen strateginen suunnittelu on tehty, voi seuraavaksi suunnitella viestintää. 

Yrityksen ja sen henkilöstön on hyvä olla selvillä siitä, mihin viestintää tarvitaan ja mitä 

tavoitteita sille halutaan asettaa. Taulukossa 2 on esiteltynä, mistä osista yrityksen vies-

tintästrategian suunnittelu koostuu. Ensinnäkin selvitetään taustatilanne eli mihin vies-

tintää tarvitaan ja miten se liittyy yrityksen toimintaan. Sitten katsastetaan nykytilanne, 

mikä viestinnässä toimii ja mikä ei. Suunnittelussa on tärkeää tuoda esille periaatteet ja 

tiedostaa sidosryhmät eli kenelle viesti menee. Viestinnän tavoitteiden määrittely ker-

too, mitä viestinnältä odotetaan. Viestinnän toimivuutta arvioidaan mittareiden ja seu-

rannan avulla. Viestintästrategian toimivuuden kannalta on tärkeää määrätä vastuuhen-

kilöt viestinnän eri osa-alueille. (Juholin 2009a, 107.) 

 

Taulukko 2. Juholinin esittämä malli viestintästrategian suunnittelusta (Juholin 2009a, 

107). 

Yrityksen viestintästrategian suunnittelu 

tausta mihin viestintää tarvitaan, miten se liittyy yrityksen toimintaan? 

SWOT -analyysi 

S: strenghts - vahvuudet 

O: Opportunities - mahdollisuudet 

T: Threats - uhat 

W: Weaknesses - heikkoudet 

Kuvio 1. SWOT -analyysi (Åberg 2002, 80–82.) 
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nykytilanne mikä toimii, mikä ei, mitä haasteita? 

periaatteet millaista viestinnän tulee olla? 

sidosryhmät keitä heihin kuuluu, ryhmittely, haasteet? 

viestinnän tavoitteet millaista vaikutusta viestinnältä odotetaan? 

mittarit ja seuranta millä keinoin viestinnän toimivuutta arvioidaan? 

vastuut ketkä vastaavat mistäkin viestinnän osa-alueesta? 

 

Viestintäsuunnitelmasta on monenlaisia hyötyjä organisaatiolle. Se tarjoaa muun muas-

sa ennustettavuutta viestintään. Helposti ymmärrettävät perusviestit auttavat yrityksen 

arvojen viestimisessä niin sisäisesti kuin ulkoisesti. Perusviestien tarkoitus on vaikuttaa 

vastaanottajaan siten, että mielikuvat yrityksestä kehittyvät toivotulla tavalla. Yritys lin-

jaa perusviestit viestintästrategiaa suunniteltaessa. Hyvä viestintäsuunnitelma tukee ta-

voitteellista ja yhtenäistä viestintää ja auttaa myös arkipäivän työssä. Se kertoo mitä, 

miten, kenelle ja missä yritys viestii. Viestinnän suunnittelu on arvokasta työtä.  

 

Juholin nostaa esille, että on tärkeää jakaa vastuualueet viestinnän suunnittelussa. On 

syytä muistaa, ettei vastuuta jätetä vain viestintäosastolla tai viestintäyksikölle. Vaikka 

viestintäsuunnitelman teosta vastaisi viestintäyksikkö tai toisissa organisaatioissa johto, 

kaikkien työntekijöiden kuuluisi silti osallistua varsinaiseen viestintään. Organisaation 

viestinnän onnistuminen on kiinni kaikkien panoksesta, eli viestintäyksikön lisäksi, esi-

miesten ja alaisten panoksesta. Vaikka yrityksen työntekijöillä olisi erilaisia rooleja, 

kaikkien työntekijöiden on silti pidettävä kiinni yhteisistä viestinnällisistä toimintata-

voista, jotta viestinnän saa onnistumaan. Täytyy käyttää yhteisesti sovittuja ja harkittuja 

viestintävälineitä. Viestinnänsuunnittelussa on olennaista ottaa huomioon ympäristön 

muutokset. Muutokset voivat olla organisaation sisäisiä tai yhteiskunnallisia. Kun ym-

päristö tai toiminta muuttuu, on viestintätilanne katsastettava uudestaan ja tarkastettava 

täytyykö siihen tehdä muutoksia. Viestintäkeinoja ja tapoja onkin syytä tutkia ja analy-

soida säännöllisesti tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi. 

 

AIS:ssä tärkein viestintäväline on sähköposti. Sähköpostit kirjoitettiin kohteliaalla liike-

viestinnän tyylillä. AIS:ssä viestintätyylistä ja viestintävälineiden käytöstä vasta yrityksen 

esimies. Hän perehdytti alaisensa toimimaan AIS:n viestintämallien mukaisesti. AIS:llä 

ei ollut varsinaista viestintäsuunnitelmaa, mutta esimies kertoi, millä tavalla viestintä 
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kuului hoitaa. Hän myös ohjeisti puhelinviestinnässä. Hän kehotti alkuun kuuntele-

maan, miten hän puhui puhelimessa asiakkaille ja käyttämään itse samoja sanoja ja il-

maisuja. Erityisen tärkeää oli käyttää ”Monsieur” ja ”Madame” titteleitä.  

 

Sähköpostiviestintään pystyi katsomaan mallia AIS esimiehen kirjoittamista viesteistä. 

Välillä hän lähetti minulle kopiona joitain vastauksia, jotta tietäisin miten vastata tietyn-

tyyppisiin viesteihin. Jotain kirjeitä AIS:llä oli valmiina ja samaa pohjaa pystyi käyttä-

mään usealle vastaanottajalle. Liitteenä 1 on mallikirje AIS:n viestinnästä. Kirje on 

suunnattu au pair -tytöille. Se lähetettiin suoraan kandidaateille, joiden profiili oli tullut 

AIS:lle STS:n kautta. STS on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa toimiva au 

pair -toimisto ja yksi AIS:n tärkeimmistä yhteistyökumppaneista. STS:n päämaja sijait-

see Ruotsissa. Kirje lähetettiin suoraan pohjoismaalaisille kandidaateille sähköpostitse, 

jotta heille olisi selvillä, mitä au pair -ohjelma Pariisissa pitää sisällään. Kirjeessä kerro-

taan au pairin vastuista ja velvollisuuksista, työn kuvasta ja elämästä Ranskassa. Työs-

kennellessäni AIS:llä tämän kirjeen lähettäminen uusille STS:n kandidaateille kuului 

minun työtehtäviini. En kokenut, että varsinaisen viestintäsuunnitelman puute olisi ol-

lut AIS:llä ongelma. Esimies pystyi ohjeistamaan selkeästi viestintätyylin ja mallit, kun 

henkilöstöä oli niin vähän. Jos henkilöstöä on enemmän, jo esimerkiksi viisi, viestintä-

suunnitelmalla on paljon oleellisempi rooli. 
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4 Accueil International Services – ranskalainen yritys 

Tein opiskelujeni työharjoittelun Ranskassa Accueil International Services nimisessä 

yrityksessä. Yritys sijaitsee Pariisin lähistöllä Saint-Germain-en-Laye nimisessä kaupun-

gissa. Accueil International Services eli AIS painottaa toimintansa nuorten kulttuurisiin 

vaihtoihin. Pääasiallinen toiminta keskittyi au paireihin; sekä Ranskaan tuleviin että 

Ranskasta lähteviin. Yrityksellä on isäntäperheitä ympäri Pariisin pääkaupunkiseutua. 

Isäntäperheillä tarkoitan ranskalaisia perheitä, jotka asuvat Pariisin ympäristössä ja jotka 

vastaanottavat kotiinsa au pairin hoitamaan lapsiaan. Au pair kandidaatteja oli noin 30 

maasta. Näissä maissa on yhteistyökumppanitoimistoja, jotka välittivät yritykselle kan-

didaattien profiilit ja AIS ehdotti sopivan kandidaatin sopivalle perheelle. Au pair toi-

minnan lisäksi AIS järjestää kielitutorohjelmia, joissa synnynnäinen englannin tai saksan 

kielen puhuja tuli opettamaan kieltään ranskalaisperheeseen.  

 

Seuraavissa luvuissa kerrotaan tarkemmin Accueil International Services -yrityksen 

toiminnasta. Koska olin yrityksessä kahdeksan kuukautta töissä, tiedän toimintamallit ja 

-periaatteet sekä muistan kohdemaat ja ulkomaanyhteistyökumppanimaat ulkoa. Tästä 

syystä en ole käyttänyt tietojen esittämiseen lähteitä. 

 

4.1 Toiminta 

Accueil International Services järjesti nuorille kolmenlaisia ohjelmia: au pair -ohjelmat, 

kielitutorohjelmat ja työohjelmat. Kohdemaita ranskalaisnuorille olivat: USA, Kanada, 

Australia, Uusi-Seelanti, Iso-Britannia, Saksa, Espanja, Hollanti, Norja, Suomi ja Etelä-

Afrikka. Nuoret ottivat yritykseen yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse ja heille ehdo-

tettiin sopivinta ohjelmaa. Suurin osa tiesi jo soittaessaan, että halusi lähteä au pairiksi ja 

au pair vaihdoista koostuikin AIS:n pääasiallinen toiminta. Toiset olivat kiinnostuneita 

erityyppisistä ohjelmista. Muita vaihtoehtoja oli mm. lähteä Lontooseen kahvilatyöhön, 

Norjaan poimimaan marjoja tai Etelä-Afrikkaan hoitamaan leijonanpentuja. Valikoimaa 

siis riitti runsaasti. (AIS 2013a.) 
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Ranskaan AIS:lle tuli au paireja eri puolilta maailmaa. Au pairit olivat pääasiassa tyttöjä. 

Tyttöjä tuli eniten pohjoismaista ja saksankielisistä maista, mutta myös esimerkiksi Ve-

näjältä, Yhdysvalloista, Kanadasta, Meksikosta ja Vietnamista. Pohjoismaiden tytöt oli-

vat suosittuja, koska heillä on hyvä kielitaito sekä maahantuloprosessit ovat helpompia 

EU-maiden välillä. Suurin osa ranskalaisperheistä halusi englanninkielentaitoisen tytön 

hoitamaan lapsiaan. Ranskalaislapsilla on vaikeuksia oppia englantia, kun kieltä ei kuule 

televisiosta tai muualta, joten mikä sen parempaa kuin ottaa syntyperäinen englannin-

kielen puhuja kotiin.   

 

Jos lapset olivat 13-vuotiaita tai sitä vanhempia, toinen vaihtoehto oli ottaa kielitutor. 

Englannin kielitutoreja Ranskaan tuli Yhdysvalloista ja Kanadasta. Ohjelmat olivat 

enintään kolmen kuukauden mittaisia, koska tämän pituiselle periodille pohjoisamerik-

kalainen ei tarvitse viisumia. AIS tarjosi ranskalaisperheille vaihtoehtoisesti myös saksan 

tai espanjan tutoreja, mutta nämä kielet eivät olleet niin suosittuja. Kielitutorista on 

hyötyä koko perheelle, koska tutor voi opettaa kieltä lasten lisäksi myös vanhemmille. 

(AIS 2013b.) 

 

Accueil International Services on IAPA:n (International Au Pair Association) jäsen. 

IAPA mittaa au pair -toiminnan laatua ja siihen kuuluminen on toiminnan tärkeä edel-

lytys. IAPA:n sivuilta näkee kaikki Ranskassa toimivat au pair -toimistot. AIS:llä oli 

hyvä maine ja ihmiset osasivat kääntyä tämän yrityksen puoleen, kun halusivat hyvää ja 

luotettavaa palvelua. 

Accueil  

International 

Services 

 

Au pair -ohjelmat 

 

Kielitutorohjelmat 

 

Työohjelmat 

Kuvio 2. AIS:n ohjelmavaihtoehdot 
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4.2 Assistenttina ranskalaisessa yrityksessä 

Toimin Ranskan Accueil International Services yrityksessä johdon assistenttina. Aloitin 

työharjoitteluni siellä tammikuun 2012 alussa ja harjoittelu jatkui toukokuun viimeiseen 

päivään asti. Pärjäsin ja viihdyin töissä niin hyvin, että sain mahdollisuuden jäädä samai-

seen paikkaan myös kesätöihin. Olin siis yhteensä seitsemän ja puoli kuukautta osana 

tämän organisaation toimintaa. Pääsin näkemään johdon assistentin työtä läheltä. Tein 

tavanomaisia assistentin tehtäviä, mutta myös hyvin erikoisia ja ainutlaatuisia tehtäviä. 

En olisi esimerkiksi ikinä uskonut, että työ olisi niin kansainvälistä. Pääsin käyttämään 

kaikkia osaamiani kieliä ja kokemaan erilaisia kulttuuririkkaita tilanteita. 

 

Johdon assistenttina toimin yrityksen johdon välittömässä läheisyydessä. Johdon assis-

tentti on esimiehen oikea käsi. Hänen täytyy osata ennakoida, sekä varautua ja valmis-

tua kaikkiin mahdollisiin ja mahdottomiin tilanteisiin. Assistentilla on hyvin olennainen 

osa organisaatiorakenteessa ja yrityksen koosta huolimatta, hän pitää aina tiettyjä palasia 

kasassa ja on yhteyshenkilö eri osapuolten välillä. AIS:ssä oli vain vähän henkilöstöä. 

Työntekijöitä oli pääasiassa kaksi: esimies ja assistentti eli minä. Olimme hyvä työpari. 

Esimies oli enemmän yhteydessä isäntäperheisiin ja itse olin yhteydessä nykyisiin ja tu-

leviin au pair kandidaatteihin. Työnjako sujui luontevasti ja minun ja esimiehen välillä 

vallitsi luottamus. Ymmärsimme hyvin toistemme työntekomenetelmät, mikä oli hyö-

dyllistä tehokkaassa työnteossa.  

 

Työtehtäväni koostuivat pääasiassa uusien kandidaattien tietojen rekisteröimisestä jär-

jestelmään ja niiden ylläpidosta. Toimin yhteyshenkilönä kandidaattien, isäntäperheiden 

ja yhteystyötoimistojen kanssa, etsin sopivan kandidaatin sopivalle perheelle ja vastasin 

perheiden vaatimuksiin. Olin myös au pairien tukena heidän alkuaskelissaan Ranskassa, 

järjestin au paireille tapahtumia Pariisissa sekä vastasin puhelimitse ja sähköisesti tule-

viin tiedusteluihin.  

 

Monet työtehtävistä olivat rutiininomaisia mutta aina, kun tekee töitä ihmisten kanssa, 

voi sattua yllätyksiä, mikä johti siihen, ettei ainutkaan työpäivä ollut samanlainen. Esi-

mieheni antoi minulle harjoittelun mittaa lisää erilaisia työtehtäviä ja vastuualueita. Pi-

din työstäni paljon ja olin innokas oppimaan uutta. Kun esimies lähti ulkomaan konfe-
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rensseihin, koko yritys oli minun vastuullani. Tiesin mitkä päätökset voin tehdä itse ja 

mihin päätöksiin odotan esimiehen paluuta ja mielipidettä. Minusta oli hienoa toimia 

tärkeänä osana tätä organisaatiota. 

 

4.3 Viestinnän periaatteet ja käytännöt 

Oli jännää huomata työharjoittelujakson aikana, mitä selkeitä eroja suomalaisessa ja 

ranskalaisessa yritysmaailmassa on. Suomessa kaikki toimintamallit, dokumentointi ja 

asiakirjojen teko on huomattavasti sähköisempää kuin Ranskassa. Ranskassa tehtiin 

monet asiat käsin kirjoittaen. Yritys pursusi kansioita. Kaikilla isäntäperheillä oli oma 

kansionsa, johon keräsimme kaikki perheeseen liittyvät tiedot. Raportointia tehtiin kä-

sin kirjoitetuilla muistilapuilla eikä niiden tarvinnut olla puhtaaksikirjoitettu koneella. 

Jokaisella Ranskaan haluavalla kandidaatilla oli myös oma tietopakettinsa. Saimme hei-

dän tiedot aluksi sähköisesti tai postitse ja näiden tietojen ja papereiden pohjalta teim-

me jokaiselle oman kansion. Oli mielenkiintoista huomata, että kaikilla Ranskaan hake-

villa kandidaateilla piti olla käsin kirjoitettu kirje ranskaksi, jossa he kertoivat motivaa-

tiostaan tulla Ranskaan. Koneella kirjoitettu versio ei kelvannut.  

 

Jossain asioissa sähköiset tietokannat olisivat nopeuttaneet toimintaa, mutta toisaalta 

minusta oli hienoa työskennellä näin. Suomi on teknologian edelläkävijä ja epäilen, että 

harvassa muussa Euroopan unionin maassa on niin elektronista työntekoa kuin suoma-

laisessa toimistossa.  

 

Tietokannat ja kansiot eivät olleet ainoa, mitä ranskalaisessa toimistossa oli ”ei sähköi-

sessä” muodossa. Ranskalaiset käyttivät myös paljon enemmän puhelinta. Vastaajan piti 

aina jättää viesti, jos vastaanottajaa ei saanut kiinni. Saimme myös päivittäin paljon tie-

dusteluja ohjelmistamme puhelimitse. Näihin vastasimme kuitenkin yleensä sähköpos-

titse, mutta toiset halusivat, että lähetämme heille tietopaketin etanapostilla. Myös kaik-

ki vahvistukset, laskut ja kuitit ranskalaisille isäntäperheille lähetimme postitse.  

 

Mielestäni hauskin elektroniikan puuttuminen oli maksutavoissa. Ranskalaiset eivät 

käytä tilisiirtoa. Se tuli hyvin selkeästi esille pienen yrityksen toiminnassa. Kaikki raha 

liikkui shekkeinä. Asiakkaat maksoivat palvelusta shekkeinä, esimies vei shekit pankkiin 
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ja näin yritys sai rahat tarjotusta palvelusta. Myös minun harjoittelukorvaukseni makset-

tiin shekeillä. Minun piti erikseen tilata shekkien palautusvihko, jossa oli kuponkeja, 

joita täytettiin aina, kun halusi viedä shekkinsä pankkiin.  

 

Joidenkin mielestä ranskalainen yhteiskunta voi olla jälkeenjäänyt tiettyjen teknologis-

ten ihmeiden puutumisen takia, mutta itse en ole tätä mieltä. Miksi kaiken pitäisi olla 

niin nopeaa ja kaikki asiat tapahtua salamanväläyksessä? Minusta on hienoja, että Rans-

kassa uskalletaan ylläpitää perinteitä ja vastustaa jatkuvia muutoksia. Ehkä tehokkuuden 

kannalta, jotkut suomalaiset menetelmät ovat parempia, mutta entä henkisen ja fyysisen 

hyvinvoinnin tai työmotivaation kannalta? 

 

Olimme päivittäin yhteydessä yhteistyötoimistoihimme ympäri maailman. Yrityksen 

viestintä painottuikin pääasiassa Ranskan ja ulkomaantoimistojen väliseen viestintään. 

Henkilökohtaisesti en tavannut muiden maiden yhteyshenkilöitä, mutta säännöllisen 

viestinnän kautta heidät oppi tuntemaan ja heistä tuli työkavereita. Välillä oli kulttuuri-

sia ristiriitoja ja välillä erimielisyyksiä, mutta kaikki asiat sai jollain tapaa aina ratkaistua. 

Kun lähdön hetkin koitti, kirjoitin kaikkiin maihin, joiden kanssa olin työskennellyt, 

kiitos- ja hyvästelykirjeen.  

 

Taulukossa 3 esittelen maat, joiden kanssa AIS teki yhteistyötä. Suurin osa yhteistyö-

kumppanimaista olivat Euroopan Unionin maita. EU-maiden lisäksi tärkeimmät yhteis-

työkumppanimaat olivat Yhdysvallat ja Kanada. Ranskalaisperheet olivat erityisen kiin-

nostuneita englanninkielen taitoisista au paireista, joten tästä johtui suuri kiinnostus 

Amerikan englanninkielisiin maihin. 

 

Taulukko 3. AIS:n yhteistyökumppanimaat eli kumppaniviestinnän kohderyhmät 

Euroopan Unioni Amerikka Aasia  Muut 

Espanja, Irlanti, Brasilia Japani Serbia 

Iso-Britannia, Itävalta, Kanada Kiina Venäjä 

Puola, Ruotsi, Meksiko Vietnam  

Norja, Saksa, Yhdysvallat  Australia 

Suomi, Sveitsi,   Uusi-Seelanti 
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Tanska    

    

 

AIS:n käyttämät viestintäkanavat olivat siis sähköposti, www-sivut, puhelin ja postikir-

jeet. Sähköposti oli eniten käytetyin viestintäkanava ja www-sivut vähiten käytetyin. 

Puhelin ja postikirjeet olivat myös oleellinen osa yrityksen toimintaa. Viestintäkanavilla 

olimme yhteydessä sidosryhmiin, joita olivat yhteistyökumppanit ulkomailla, isäntäper-

heet Ranskassa sekä eri puolilta maailmaa tulevat au pair -tytöt. Satunnaisesti olimme 

yhteydessä myös muihin tahoihin, kuten erinäisiin hallituksellisiin osastoihin Ranskassa, 

jotka hoitivat Ranskaan tulevien au pairien asiakirjoja. Olimme välillä yhteydessä myös 

suurlähetystöihin ja postituspalveluihin. 

 

 

 

 

Kuten tietoperustassani tuon esille, Juholin luokittelee päivittäisviestinnän erääksi tär-

keäksi osaksi yrityksen viestintää. AIS käytti sähköpostia ja puhelinta päivittäisviestin-

tään. Niillä oltiin yhteydessä asiakkaisiin, sekä perheisiin että au pair -tyttöihin ja yhteis-

työkumppanimaihin. Skypeä käytettiin kaukoyhteyksiin ja silloin kun haluttiin selvittää 

nopeasti joku asia. Skype -puheluita oli etenkin Yhdysvaltojen, Kanadan ja Japanin vä-

lillä. Internet-sivut olivat lähestymiskeino uusille asiakkaille. Ne toimivat kuitenkin 

yleensä ensi silmäyksellä ja sitten asiakkaat ottivat yhteyttä puhelimitse tai sähköpostit-

se. Sivuilla pystyi myös täyttämään yhteydenottolomakkeen, jossa kertoi mistä asiasta 

haluaa kuulla lisää ja haluaako yhteydenoton puhelimitse vai sähköpostitse. (Juholin 

2009a, 40–43, 140–150.) 

 

Viestintä-

kanavat 

sähköposti 

- päivittäisviestintä 

www-sivut 

- uudet asiakkaat 

puhelin 

- päivittäisviestintä 

Skype 

- päivittäisviestintä 

postikirjeet 

- sopimukset 

Kuvio 3. AIS:n käyttämät viestintäkanavat 
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Kun sopimukset olivat valmiina tai joku tärkeä asiakirja piti saada eteenpäin, tämä hoi-

dettiin yleensä postitse. Myös perheet lähettivät hakemuksensa postitse. Hakemukset 

oli täytetty käsin. Yhteistyökumppanitoimistot lähettivät uusien kandidaattien hake-

mukset ja liitteet kirjeitse tai sähköpostitse. Yhdysvallat olivat ainoa maa, joka vastaan-

otti Ranskasta lähtevien tyttöjen asiakirjat vain sähköisessä muodossa. Kun ranskalaiset 

perheet taas olivat vastaanottamassa Yhdysvaltalaista tyttöä, he lähettivät usein DHL:llä 

tai vastaavalla tärkeitä asiakirjoja Yhdysvaltoihin. Postikirjeisiin oli usein pääsyynä, että 

vastaanottaja tarvitsi alkuperäisen asiakirjan. 
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5 Tutkimuksen toteuttaminen 

Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia Pariisin AIS:n ja sen ulkomaan kumppaneiden 

välistä viestintää. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Miten hyvin nykyiset viestintäkanavat palvelevat yhteistyökumppaneita? 

2. Miten hyvin AIS huomioi kohdemaan kulttuurin viestinnässään? 

Tässä luvussa tulen kertomaan tarkemmin menetelmän valinnasta ja miten suoritin sen 

avulla tutkimukseni. Kerron kuinka suunnittelin sähköisen kyselyni, miten toteutin sen 

ja sitten analysoin tutkimustulokset.  

 

5.1 Menetelmän valinta 

Opinnäytetyöni on tutkimustyyppinen. Käytän kahta menetelmää, jotka ovat havain-

nointi ja kvantitatiivinen menetelmä. Käytän havainnointia kertoessani AIS:n toimin-

nasta. Havainnointi eli observointi on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkittavasta 

ilmiöstä kootaan tietoa sitä seuraamalla ja tekemällä havaintoja. Havainnoinnin avulla 

selvitetään toimintaa eli mitä tutkimuskohde tekee tai mitä siinä tapahtuu. Havainnointi 

tehdään katsomalla omin silmin taikka kameran tai muun laitteen avulla. Valitsin ha-

vainnoinnin AIS:n tarkastelumenetelmäksi, koska kun olin siellä kahdeksan kuukautta 

töissä. Minulla on yrityksen toimintamallit mielessä ja pystyn kertomaan niistä omin 

sanoin. (Jyväskylän yliopisto 2013.) 

 

Havainnointitapoja voidaan jäsentää eri tavoin ja havainnoijan rooli voi vaihdella erilai-

sissa tutkimusotteissa. Havainnointia voidaan tehdä ulkopuolisesta tai sisäpuolisesta 

näkökulmasta suhteessa tutkimuskohteeseen. Sisäpuolisen näkökulmasta tehty havain-

nointi voi muodostua osallistuvaksi havainnoinniksi, jossa tutkija toimii osana havain-

noitavaa tilannetta ja yhteisöä. Osallistuvaa havainnointia, joka toteutetaan osana todel-

lista tutkimuskohteeseen liittyvää yhteisöä, kutsutaan kenttätyöksi. Itse teen juuri osal-

listuvaa havainnointia, kun kerron AIS:n toiminnasta. (Jyväskylän yliopisto 2013.) 

 

Varsinaisen tutkimuksen tekemisessä ja menetelmänä käytän kvantitatiivista tutkimus-

menetelmää.  Kvalitatiivista eli laadullista menetelmää käytetään silloin, kun vastaajia on 

vähän ja haastattelut ovat pidempiä ja ne tehdään kasvotusten tai puhelimitse. Minulla 
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kysely lähti noin 30 yhteistyökumppanille ympäri maailmaa, joten tuntui loogiselta vali-

ta määrällinen eikä laadullinen menetelmä. Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus 

tarkoittaa tutkimusta, jossa käytetään täsmällisiä ja laskennallisia, ihmistieteissä usein 

tilastollisia menetelmiä. Termiä käytetään yleensä ihmistieteiden, kuten yhteiskuntatie-

teiden ja kasvatustieteen yhteydessä, mutta laajasti ottaen se voi tarkoittaa myös luon-

nontieteellistä tutkimusta. Määrällisessä tutkimuksessa tutkija pyrkii keräämään itselleen 

empiiristä havaintoaineistoa. Keskeisiä asiakokonaisuuksia ovat tiedon hankinnan kei-

not ja vaiheet, valintojen perustelut, aineiston kuvaamisen tekniikat sekä aineiston ana-

lyysin tekniikat. Keräämästään havaintoaineistosta tutkija pyrkii tekemään johtopäätök-

siä. Menetelmäosassa siis välitetään tieto siitä, mitä tutkimuksessa tehtiin ja miten tut-

kimus kirjaimellisesti suoritettiin. (Hirvijärvi, Remes, Sajavaara, 2007, 255.) 

 

Määrällisen tutkimuksen havaintoaineiston keruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi 

haastattelu tai kysely. Määrällinen tutkimusmenetelmä sopii suuria ihmisryhmiä kartoit-

taviin tutkimuksiin. Sen avulla ei saada yksittäistapauksista kattavaa tietoa. Ajatuksenani 

on tehdä sähköinen kyselylomake. Lomakkeen avulla hankin vastauksia noin 30 maasta. 

Tutkimuksen kohdejoukkona on siis ne maat, joiden kanssa Accueil International Ser-

vices tekee yhteistyötä. Jokaisesta kohdemaasta yksi yhteistyökumppanitoimiston edus-

taja voisi vastata kyselyyn. Kohdejoukko on hyvin kansainvälinen ja maailmanlaajuinen, 

joten tästä syystä sähköisen lomakkeen käyttö tuntuu loogiselta valinnalta. 

 

Tutkimustuloksia analysoidessa on tärkeää tarkistaa, että kaikkiin tutkimusongelmiin on 

vastattu. Tulokset selostetaan sitten tutkimusongelmittain. Tulokset on syytä esittää 

selvästi ja yksinkertaisesti ja valittava esittämisjärjestys siten, että se on lukijalle mieluisa 

ja että tämä näkee tutkimuksen päätulokset. (Hirvijärvi, Remes, Sajavaara, 2007, 255–

256.) 

 

5.2 Kyselyn suunnittelu 

Kyselyn kieleksi valitsin englannin. Suomi ei voinut olla kielenä, koska sitä kyselyyn 

vastaavat eivät puhu. AIS käytti yhteistyökumppaneidensa kanssa pääasiassa ranskaa ja 

englantia. Kaikki eivät kuitenkaan osanneet ranskan kieltä, joten tästä syystä valitsin 

kyselyn kieleksi englannin. Yhteydenpidon AIS:n kanssa hoidin kuitenkin ranskaksi. 
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Kyselyn avulla haluan selvittää, miten yhteistyökumppanitoimistot kokevat AIS:n käy-

tössä olevat viestintäkanavat, mitä käytetään eniten ja mihin kanavia käytetään. Haluan 

myös selvittää yhteistyökumppaneiden kokemukset AIS:n henkilöstön kielitaidosta sekä 

miten yhteistyökumppanit kokevat yleisesti viestinnän ja yhteistyön AIS:n ja heidän 

välillään. Kysymykset käsittelevät AIS:n viestintäkanavia ja kulttuurin huomiointia vies-

tinnässä. Kyselyssä nostan esille AIS:n viestintäkanavat, jotka ovat: sähköposti, www-

sivut, puhelin, Skype ja kirjeposti. Otin myös sosiaalisen median mukaan kyselyyn. Mie-

lestäni AIS käytti sosiaalista mediaa lähinnä viestiessään Ranskassa olevien au pairien 

kanssa, mutta halusin kuitenkin tutkimuksessani varmistaa, miten yhteistyökumppani-

toimistot kokevat sosiaalisen median käytön.  

 

Tein kyselylomakkeesta alustavan version Wordillä, jotta pystyisin helpommin hahmot-

telemaan kysymyksiäni. Jo Word versioon tein erilaisia kysymystyyppejä. Eniten käytin 

monivalintakysymyksiä. Tässä kysymystyypissä vastaaja voi valita yhden tai useamman 

vaihtoehdon määritellystä vastauslistasta. Monivalintakysymyksiä käytetään, kun on 

tietty määrä vaihtoehtoja. Minulla oli kahdenlaisia monivalintakysymyksiä, sellaisia jois-

sa pystyi valitsemaan yhden vaihtoehdon, kuten ikä ja sukupuoli, ja sellaisia joissa pystyi 

valitsemaan usean vaihtoehdon. Usean valintavaihtoehdon kysymys oli muun muassa 

sellainen, jossa kysyin mihin eri aiheisiin eri viestintäkanavia käytettään. Eräälle moniva-

lintakysymykselle valitsin vastausvaihtoehtojen näkymiselle pudotusvalikon. Tämä tar-

koittaa, että valittuna vastauksia näkyy vain yksi ja kun vaihtoehtoja haluaa tarkastella, 

ne avautuvat pitkään liuskaan. Tätä tarvitsin, kun kysyin vastaajien kotimaita. Vastaus-

vaihtoehtoja oli niin paljon, että ne oli parempi laittaa pudotusvalikkoon. Muuten ne 

olisivat vieneet liikaa tilaa. (Survey Monkey 2013.) 

 

Toinen käyttämäni kysymystyyppi oli arviointiasteikot. Arviointiasteikkokysymyksissä 

vastaaja valitsee yhden arviointivaihtoehdon mahdollisten vastausten jatkumolta. Asia-

kastyytyväisyyskyselyissä käytetään usein Likert -asteikkoja asiakkaiden mielipiteen tai 

asenteen mittaamiseen. Minun tutkimuksessa selvitin yhteistyökumppaneiden tyytyväi-

syyttä. Likert -asteikolla voi yksinkertaisten kyllä/ei-kysymysten sijaan mitata mielipitei-

den eri asteita. Tämä on erityisen hyödyllistä arkaluontoisissa tai vaikeissa aiheissa. Vas-

tukset auttavat myös helposti tunnistamaan parannusta kaipaavia alueita. Arviointias-

teikkokysymyksiksi laitoin ne kysymykset, joissa oli esillä kaikki AIS:n viestintäkanavat. 
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Kysymyksissä oli arvioitavana eri kanavien käyttöä ja toimivuutta. Joskus arviointias-

teikoissa on numerot, esimerkiksi 5 viittaa eriomaiseen ja 1 huonoon. Oman kyselyni 

arviointiasteikkoihin en laittanut numeroita, vaan olin antanut valmiit vastausvaihtoeh-

dot, jotka olivat ”hyvin usein”, ”usein”, ”joskus”, ”harvoin” ja ”ei koskaan”. Valitsin 

nämä vaihtoehdot, jotta vastaajilla olisi valinnanvaraa laidasta laitaan eikä vain hyvä tai 

huono. Koin myös valmiit vastausvaihtoehdot selkeämmiksi kuin numerot. Tyytyväi-

syyttä selvittäessäni vastausvaihtoehdoiksi valitsin ”erinomainen”, ”tosi hyvä”, ”hyvä”, 

”tyydyttävä” ja ”heikko”. (Survey Monkey 2013.) 

 

Kolmas käyttämäni kysymystyyppi oli avoimet kommenttikentät. Avoimissa kysymyk-

sissä vastaaja saa kirjoittaa vastauksensa kommenttikenttään eikä valmiita vastausvaih-

toehtoja ole annettuna. Vastauksia selataan yksittäin tai tekstianalyysityökalulla. Itse 

selasin avoimet vastaukset yksittäin, koska niitä ei tullut niin paljon. Kysymystyyppien 

valintaan vaikutti, että käytin Webropolia sähköisen kyselyn tekoon. Webropol tarjosi 

valmiita kysymystyyppivaihtoehtoja ja niistä piti valita jokaiseen kysymykseen sopiva. 

Olin tehnyt alustavat muodot Wordillä ja Webropolilla vahvistin kysymyksen lopullisen 

version. Toinen seikka, mikä vaikutti kysymystyyppien valintaan, oli oma kokemus vas-

taajana. Olin kokenut tietyt kysymysvaihtoehdot hyväksi tiettyihin kysymyksiin. Ikä ei 

esimerkiksi kannata olla avoin kysymys, koska eri ikiä tulisi liikaa. (Survey Monkey 

2013.) 

 

Iät on parempi luokitella valmiiksi haarukoiksi, josta vastaaja valitsee oman ikäryhmän-

sä. Tämä luokittelee vastaajat suoraan ikäryhmiin. Ikäryhmät jaottelin seuraavasti: 16–

17-vuotiaat, 18–20-vuotiaat, 21–25-vuotiaat, 26–30-vuotiaat, 31–35-vuotiaat, 36–40-

vuotiaat, 41–50-vuotiaat, 51–60-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat. Ikäryhmät olivat pääasiassa 

viiden vuoden haarukoissa, mutta olin laittanut vastausvaihtoehtoihin 16–17-vuotiaat ja 

18–20-vuotiaat. Valitsin nämä ikäluokat, jotta kyselyssä jaottuisi alaikäiset ja täysi-ikäiset 

työharjoittelijat. Nuorissa työntekijöissä olin valinnut kapeammat ikähaarukat, koska 

nuorella iällä parin vuoden vanhenemisella on kehityksellisesti ja ajatusmaailmallisesti 

isompi vaikutus kuin vanhemmalla iällä. 

 

AIS ja sen kumppaneiden yhteistyövuosien osalta olin luokitellut vastausvaihtoehdot 

pääasiassa kolmen vuoden luokkiin, koska katsoin sen olevan hyvä keskiverto. Kuiten-
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kin olin ottanut erikseen alle yhden vuoden yhteistyön ja 1-2 vuotta jatkuneen yhteis-

työn, koska katsoin lyhyemmän yhteistyöajan vaikuttavan vastaajien kokemuksiin. Vas-

tausvaihtoehdot olivat: alle 1 vuosi, 1-2 vuotta, 3-5 vuotta, 6-8 vuotta, 8-10 vuotta ja yli 

10 vuotta. 

 

5.3 Kyselyn toteutus 

Kysely on eräs tapa kerätä aineistoa. Kysely tunnetaan survey-tutkimuksen keskeisenä 

menetelmänä. Englanninkielinen termi ”survey” tarkoitta sellaisia kyselyn, haastattelun 

ja havainnoinnin muotoja, joissa aineistoa kerätään standardoidusti ja joissa kohdehen-

kilöt muodostavat otoksen tietystä perusjoukosta. Standardoiminen tarkoittaa, että asia 

kysytään kaikilta vastaajilta samalla tavalla. Aineisto, joka kerätään surveyn avulla, käsi-

tellään yleensä kvantitatiivisesti. Näin minäkin teen tutkimuksessani. Kyselytutkimuk-

sen etuna pidetään yleensä sitä, että niiden avulla kerätään laaja tutkimusaineisto. Tut-

kimukseen voidaan saada paljon henkilöitä ja heiltä voidaan kysyä monia asioita. Kysely 

voidaan kerätä kahdella päätavalla, jotka ovat posti- ja verkkokysely tai kontrolloitu 

kysely. Kontrolloidussa kyselyssä tutkimuksen tekijä itse vie kyselyt paikanpäälle tai 

postittaa kyselyt, mutta noutaa henkilökohtaisesti tulokset. Itse käytän verkkokyselyn 

muotoa. Tähän on syynä vastaajien maantieteellinen sijainti. Kyselyni lähtee eri puolille 

maailmaa. (Hirvijärvi, Remes, Sajavaara, 2008, 188–192.) 

 

Käytin kyselylomakkeen suunnittelun pohjalla tutkimuskysymyksiäni. Ensimmäinen 

tutkimuskysymykseni tavoitteena on selvittää miten hyvin nykyiset viestintäkanavat 

palvelevat yhteistyökumppaneita. Juholin korostaa sidosryhmien, kuten yhteistyö-

kumppanien, tärkeyttä (Juholin 2009a, 140–150, 199–207). Organisaatiolla on erilaisia 

sidosryhmiä, joista se on riippuvainen ja jotka ovat riippuvaisia siitä. Näin on myös 

AIS:n ja sen ulkomailla toimivien yhteistyökumppanien välillä. AIS ei pystyisi toteutta-

maan toimintaansa ilman näitä kumppaneita. Sidosryhmäviestintä perustuu keskustelul-

le ja vuorovaikutukselle. Muita kommunikointi keinoja ovat henkilökohtainen yhtey-

denpito, tilaisuudet ja tapahtumat, internet, sähköposti, tiedotteet, kirjeet, raportit, esit-

teet ja julkaisut. On syytä löytää optimaaliset viestintäkäytännöt ja -keinot kaikille ryh-

mille. Näitä pyrin juuri kyselyni kysymyksillä selvittämään. Juholin painottaa, että avoi-

muus ja yhteishenki lisäävät päivittäisviestinnän toimivuutta. Merkityksellisiä asioita 
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käsitellään vuorovaikutteisesti, ja osallistuminen ja vaikuttaminen ovat myös tärkeässä 

asemassa. Haluan selvittää toteutuvatko Juholinin suositukset AIS:n toiminnassa. (Ju-

holin 2009a, 140–150, 199–207.) 

 

Toinen tutkimuskysymykseni käsittelee kulttuurin huomiointia viestinnässä. Kuten Sa-

lo-Lee, Malmberg ja Halinoja toteavat, vuorovaikutustilanteessa ihmiset tekevät havain-

toja toisistaan. Ihmiset yrittävät selvittää millaisia toiset ovat ja miksi he käyttäytyvät 

kuten käyttäytyvät. Havainnointi on valikoivaa ja stereotypiat johdattelevat luokittelua. 

Kulttuurienvälisten väärinymmärrysten taustalla voi olla muun muassa tiedostamatto-

mat omat kulttuuriset otaksumiset. Henkilö ei aina osaa tiedostaa mikä omassa tai toi-

sen käyttäytymisessä on kulttuurisidonnaista ja joutuu usein tilanteisiin, joissa toinen 

osapuolista kokee tulleensa väärinymmärretyksi tai loukatuksi. Eräs kyselyni kysymyk-

sistä pyrkiikin avaamaan tätä asiaa ja selvittämään onko kulttuuriset erot johtanut vies-

tin väärinymmärrykseen. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 21–23.) 

 

Tein kyselylomakkeesta alustavan version Wordillä, jotta saisin siihen helpommin 

kommenttia. Lähetin Wordillä tehtyn kyselyn ensin opinnäytetyöohjaajalleni arvioita-

vaksi ja muutaman muutoksen jälkeen lähetin sen Pariisiin AIS:n esimiehelle katsotta-

vaksi. Sain kysymysten viimeiseen muotoiluun apua ystävältäni, jolla on vahva englan-

ninkielen osaaminen. Kysely oli lähdössä myös maihin, jossa englantia puhutaan äidin-

kielenä, joten halusin, että se on mahdollisimman korrekti kielellisesti. Kyselyn lopulli-

sen version halusin tehdä Webropolilla, jotta se olisi selkeämpi, helpompi täyttää ja 

näyttäisi paremmalta. 

 

Sain Werbropol -järjestelmään tunnukset HAAGA-HELIAN Tuuli Uroselta. Alkuun 

minua jännitti osaanko käyttää ohjelmaa, mutta minulle kerrottiin, että yleensä opiskeli-

jat ovat itse opetelleet Webropolin käytön. Webropol oli onneksi tehty helppokäyttöi-

seksi. Kyselyä tehtäessä pystyi valitsemaan, minkä tyyppisen kysymyksen haluaa muo-

dostaa, onko kyseessä moni valinta, avoin tekstikenttä vai mikä. Sain kyselyn valmiiksi 

Webropolilla kahdessa päivässä. Word -pohjasta oli apua. Minulla oli siellä kysymykset 

lähes valmiissa muodossa, joten tarvitsi vain kopioida ne Webropoliin. Kun kysely oli 

valmis, julkaisin siitä linkin, jonka avulla vastaajat pääsisivät vastaamaan kyselyyn. 
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Lähetin AIS:lle englanniksi kirjoitetun saatekirjeen, joka sisälsi linkin kyselyyn. Olin 

sopinut AIS:n esimiehen kanssa, että hän lähettää kyselyni eteenpäin yhteistyökumppa-

neille. Hän lähetti kyselyni 27:lle eri yhteistyökumppanille. Tämä on mielestäni kattava 

ja sopiva määrä. Olin arvioinut, että pääasiallisia yhteistyökumppaneita on noin 30, jo-

ten 27 osui lähelle sitä. Suunnittelin ja tein kyselyni huhtikuussa, koska opinnäytetyöni 

oli teoriaosuudeltaan aiemmin vielä niin kesken, etten olisi voinut tehdä kyselyä aiem-

min. Taulukossa 4 on listattuna edellä esitetyt kyselyn toteutuksen vaiheet. 

 

Taulukko 4. Kyselyn suunnittelu ja toteutus vaiheittain 

su 7.4.2013 - kyselyn ensimmäinen versio Wordillä 

- ensimmäisen version lähetys ONT -ohjaajalle 

ma 8.4.2013 - keskustelu koululla ONT -ohjaajan kanssa  

- ONT -ohjaajan kommentit sähköisesti kyselystä 

ti 9.4.2013 - muutokset ja korjaukset kyselyyn  

- kyselyn lähetys AIS:lle Pariisiin 

- tunnukset Webropoliin 

ke 10.4.2013 - AIS lähettää kommentit ja muutosehdotukset 

- muutoksia kyselyyn 

- kyselyn lähetys ONT -ohjaajalle 

- ONT -ohjaajan kommentit ja muutosehdotukset 

- muutoksia kyselyyn 

- kyselyn tekemisen aloitus Webropolilla 

to 11.4.2013 - kyselyn lähetys englannin kielen taitoiselle ystävälle 

- ystävän kommentit ja muutosehdotukset 

- kyselyn teko Webropolilla 

- saatekirjeen kirjoittaminen 

pe 12.4.2013 - kyselyn ja saatekirjeen viimeistely 

- kyselyn ja saatekirjeen lähetys AIS:lle Pariisiin 

ma 15.4.2013 - vastaus Pariisista 

- kysely lähetetty 27:lle yhteistyökumppanille 

ti 23.4.2013 - muistutus yhteistyökumppaneille, että kyselyn deadline lähestyy 

pe 26.4.2013 - viimeinen vastauspäivä 
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5.4 Tutkimustulokset 

Kyselyni ja siihen saamani vastaukset olivat englanniksi, mutta käännän tulokset suo-

meksi. Kysely on liitteenä 2 ja saatekirje AIS:n yhteistyökumppaneille liitteenä 3. Linkki 

sähköiseen kyselyyni oli lähetetty 27:lle AIS:n yhteistyökumppanille. Näistä vastasi 12, 

joten kyselyni vastausprosentti on 44. Jotkut vastaamatta jättäneistä olivat lomalla ja 

kevät on myös melko kiireistä aikaa au pair -toimistoille, koska tähän aikaan vuodesta 

toimistot hoitavat seuraavan lukukauden, eli heinä-elokuussa Ranskaan saapuvien au 

pairien sijoituksia. Olisin toivonut ja luulin saavani enemmän vastauksia, mutta vasta-

usprosentti on kuitenkin melko hyvä, koska lähes puolet vastasi kyselyyni. Vastauksia 

rikastutti se, että ne tulivat eri puolelta maailmaa. Sain vastauksia Brasiliasta, Iso-

Britanniasta, Itävallasta, Saksasta, Sveitsistä, Tanskasta, Venäjältä, Vietnamista ja Yh-

dysvalloista. Joissakin maissa AIS:llä on useampi yhteistyökumppani, joten sieltä tuli 

useampi vastaus samasta maasta. 

 

Valtaosa au pair -toimistoissa työskentelevistä, oli nuoria aikuisia. Eniten oli 26–30-

vuotiaita (33,3 %). Lähes 60 % työntekijöistä oli alle 36-vuotiaita. Kuviossa 4 näkyy 

kyselyyn vastanneiden ikäjakauma. 

 

 

Kuvio 4. Kyselyyn vastanneiden ikäjakauma 
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Olin laittanut vastausvaihtoehtoihin 16–17-vuotiaat ja 18–20-vuotiaat, mutta näitä ikä-

luokkia ei ollut yhtään. Uskon, että yksi syy siihen, miksi näin nuoria työntekijöitä ei ole 

tällä alalla, on se, että au pairit itse ovat 18–22-vuotiaita. Iäkkäämmissä työntekijöissä 

41–50-vuotiaita oli 25 %. Yli 60-vuotiaita vastaajia ei ollut myöskään.  

 

Suurin osa yhteistyökumppaneista oli tehnyt pitkäjänteistä yhteistyötä AIS:n kanssa, 

kuten näkyy kuviosta 5. Lyhyitä yhden tai kahden vuoden yhteistyösuhteita ei vastaajis-

sani ollut. Kaikki vastaajat olivat tehneet yli 3 vuotta yhteistyötä AIS:n kanssa. Eniten 

vastaajia kuului kategoriaan 3-5 vuotta (41,7 %). Mutta kuitenkin jopa 16,7 % yhteis-

työkumppaneista oli tehnyt yli 10 vuotta yhteistyötä AIS:n kanssa. Tämä kuvastaa toi-

mivaa yhteistyötä ja hyvää yhteisymmärrystä. Se vaikutelma minulle tulikin ollessani 

AIS:llä töissä, että monta vuotta yhteistyötä on takana useiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Pitkäjänteinen yhteistyö on muodostunut rutiininomaiseksi työskentelyksi ja 

tietyt viestintävälineet ovat vakiintuneet. 

 

 

Kuvio 4. AIS:n ja sen kumppaneiden yhteistyövuodet 

 

Näistä taustatiedoista päästäänkin tyytyväisyyteen yhteistyöstä ja viestinnästä. Selvitin 

yleistä kokemusta yhteistyöstä AIS:n kanssa. Lähes puolet (41,7 %) oli sitä mieltä, että 

yhteistyö on erinomaista ja yli puolet (58,3 %) sitä mieltä, että se on tosi hyvää. Tämän 

huonompia arvioita ei annettu. Tämä kertoo suuresta tyytyväisyydestä AIS:n ja sen yh-

teistyökumppaneiden välillä. Kuvio 6 kertoo viestinnällisestä kokemuksesta AIS:n ja 

sen yhteistyökumppaneiden välillä. Jopa huimat 58,4 % vastaajista koki, että viestintä 
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AIS:n kanssa toimii erinomaisesti. 33,3 % prosenttia oli kokenut, että viestintä on tosi 

hyvää ja 8,3 % oli kokenut, että viestintä on hyvää. Kukaan ei ollut kokenut viestinnän 

olevan tyydyttävällä tai heikolla tasolla. Tämä on tosi hyvä ja positiivinen tulos. Nämä 

tulokset kertovat, että AIS välittää siitä millä tavoin viestii yhteistyökumppaneidensa 

kanssa ja pitää huolta yhteistyön sujuvuudesta. Tämä on tärkeää, sillä ilman näitä yhteis-

työkumppaneita, AIS ei voisi toimia.  

 

 

Kuvio 5. AIS:n yhteistyökumppaneiden kokemus viestinnästä 

 

Taulukossa 5 näkyy AIS:n käytössä olevat viestintäkanavat ja missä suhteessa yhteis-

työkumppanit niitä käyttävät. Olen korostanut taulukossa merkittävimmät luvut. Säh-

köposti on ylivoimaisesti käytetyin viestintäväline AIS:n ja sen yhteistyökumppaneiden 

välillä. Tämä tulos ei yllätä. Sen huomasi työskennellessä AIS:llä. Sähköpostia tuli käy-

tettyä paljon. Puhelinta ja kirjepostia tuli käytettyä etenkin ranskalaisten perheiden 

kanssa. Puhelimitse sovittiin asioista, neuvoteltiin, vastattiin kysymyksiin ja postitse 

lähetettiin sopimukset. Jotkut yhteistyökumppanit käyttivät kirjepostia uusien au pairien 

profiilien ja tiedostojen lähettämiseen. Tätä metodia käytettiin vain harvoin, kuten tau-

lukosta tulee ilmi. Suurin osa uusien au pair ehdokkaiden tiedostoista lähetettiin sähkö-

postitse.  

 

Puhelinta käytti 66,6 % joskus tai harvoin. Itse muistan soittaneeni muutaman kerran 

kiireellisissä asioissa yhteistyökumppaneille. Kiireellinen asia oli esimerkiksi akuutti ti-

lanne isäntäperheen ja au pairin välillä. Yhteistyökumppaneilta tulevat puhelut olivat 
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enemmän kiireellisiä tiedusteluja. Esimerkiksi jos au pairin asiakirjat piti saada nopeasti 

liikkeelle ja niistä puuttui joku tieto, tällaisessa tilanteessa saattoi yhteistyökumppani 

soittaa, jotta asian sai nopeasti hoidettua. Jos asian kiireellisyys oli kuitenkin sellaista 

tasoa, että se saattoi päivän odottaa vastausta, laitettiin tiedustelu tässä tapauksessa säh-

köpostitse.  

 

Taulukko 5. AIS:n yhteistyökumppaneiden käyttämät viestintävälineet 

 Hyvin usein % Usein % Joskus % Harvoin % Ei koskaan % 

Sähköposti 
 

66,7  25,0  8,3  - - 

AIS:n www-
sivut 

- 8,3  16,7  8, 3  66,7 

Puhelin - 8,3  33,3  33,3  25  

Skype  - - - 41,7  58,3  

Kirjeposti - - - 8,3  91,7  

Sosiaalinen 
Media 

- - - - 100  

  

Reilusti yli puolet (66,7 %) yhteistyökumppaneista oli vastannut, etteivät käytä koskaan 

AIS:n www-sivuja. Koska viestintä yhteistyökumppaneiden kanssa on merkittävää, olisi 

syytä kehittää www-sivuja, jotta siellä olisi tietoa myös kumppaneille. Kehitysideoistani 

samoin kuin AIS:n sosiaalisen median käytöstä kerron lisää pohdinta-luvussa. Taulu-

kosta tulee kuitenkin esille, ettei kukaan yhteistyökumppaneista (100,0 %) käytä sosiaa-

lista mediaa viestiessään AIS:n kanssa.  

  

Taulukossa 6 näkyy tulevaisuuden näkymät eri kanavien käytön suhteen, eli se miten 

todennäköisenä vastaajat pitävät sitä että käyttäisivät tiettyjä kanavia jatkossa. Tuloksis-

sa ei ole suuria mullistuksia nykytilanteeseen verrattuna. Sähköposti pysyy pääasiallisena 

kanavana. Puhelinta 8,3 % koki voivansa käyttää tulevaisuudessa hyvin usein. Yli puolet 

(58,3 %) oli sitä mieltä, ettei tulevaisuudessakaan käyttäisi AIS:n www-sivuja. Kuten 

aiemmin tuon esille, tähän olisi kyllä hyvä saada muutosta. Uskon, että AIS:n yhteistyö-

kumppaneille olisi hyötyä, jos heille suunnattua viestintää olisi AIS:n www-sivuilla. Toi-

saalta avoimeen kommenttiin oli tämän kysymyksen alle jätetty viesti, jossa kerrottiin 

kommunikaation toimivan tosi hyvin sähköpostin välityksellä, joten ei nähty syytä, mik-

si tätä olisi pitänyt muuttaa. 



 

 

39 

Taulukko 6. Tulevaisuuden näkymät eri kanavien käytöstä 

 Hyvin usein % Usein % Joskus % Harvoin % Ei koskaan % 

Sähköposti 
 

66,7  16,7  16,7  - - 

AIS:n www-
sivut 

- 16,7  - 25,0  58,3  

Puhelin 8,3  16,7  16,7  41,7  16,7  

Skype  - 16,7  16,7  41,7  25,0  

Kirjeposti - - - 33,3  83,3  

Sosiaalinen 
Media 

- - - 33,3  66,7  

 

Taulukko 7 käsittelee AIS yhteistyökumppaneiden tyytyväisyyttä eri viestintäkanaviin. 

Kaikki vastaajat kokivat, että sähköpostin toimivuus viestintävälineenä oli tosi hyvä tai 

hyvä. Tämä tulos vahvistaa sen, miksi suurin osa yhteistyökumppaneista käyttää mielui-

ten sähköpostia. Sen kautta viestintä toimii. Tämä kysymys oli kerännyt myös avoimia 

kommentteja. Eräs vastaaja on kirjoittanut, että sähköpostiviestinnässä oli menneisyy-

dessä hiukan ongelmia. Jotkut viestit olivat olleet epäystävällisiä, mutta että nykyisin 

tätä ongelmaa ei enää ole ja viestintä sähköpostin välityksellä toimii. Toinen vastaaja 

kirjoitti, että viestintä AIS:n muita kanavia käyttäen voisi toimia, mutta että he käyttävät 

pääasiassa vain sähköpostia, koska se on miellyttävin viestintäväline ja sen avulla on 

helppo lähettää liitetiedostot. 

 

Tästä kertoo taulukon tuloksetkin. Sähköposti on koettu pelkästään myönteiseksi, mut-

ta muut kanavat ovat keränneet isot prosentit kohtaan ”en osaa sanoa”. Tämä kertoo 

siitä, etteivät nämä kanavat ole yhteistyökumppaneiden käytössä niin aktiivisesti. 

Isoimmat käytön tuntemattomuuden prosentit (83,3 %) kerää sosiaalinen media. Tu-

loksissa on tullut jo aiemmin esille, ettei AIS juurikaan käytä sosiaalista mediaa kump-

paniviestintään. Tämä tulos vahvistaa sen. Puhelimen käytön yli puolet (58,3 %) kokee 

tosi hyväksi tai hyväksi. Tämä on myönteinen tulos. Taulukko 5 kertoo, että puhelinta 

käyttää 8,3 % usein ja 33,3 % joskus, joten on hienoa, että nämä viestintätilanteet on 

koettu pääasiassa myönteisiksi. Kirjeposti on jakanut mielipiteet aika tasavertaisesti. 

Jokainen tyytyväisyysaste on kerännyt 8,3 %. Ne jotka ovat käyttäneet www-sivuja ja 

Skypeä, ovat kokeneet nämä viestintäkanavat suurimmaksi osaksi myönteiseksi. Isoin 

prosentti menee kuitenkin ”ei osaa sanoa” kategoriaan. 
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Taulukko 7. Kumppaneiden tyytyväisyys eri viestintäkanaviin 

 Tosi hyvä % Hyvä % Tyydyttävä % Heikko % Ei osaa sanoa % 

Sähköposti 
 

75,0  25,0  - - - 

AIS:n www-
sivut 

8,3  16,7  8,3  - 66,7  

Puhelin 25  33,3  8,3  - 33,3  

Skype  8,3  8,3  16,7  - 66,7  

Kirjeposti 8,3  8,3  8,3  8,3  66,7  

Sosiaalinen 
Media 

- 16,7  - - 83,3  

 

Kuviossa 6 ja taulukoissa 5-7 esitetyt asiat, koskivat tutkimuskysymystäni viestintä-

kanavien käytöstä AIS:n ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. Toinen tutkimuskysy-

mykseni koskee kulttuuritekijöiden huomiointia AIS:n viestinnässä. Kulttuuritekijöiden 

huomioinnista minulla oli kolme kysymystä kyselyssäni. Kysymysten muodossa oli jo 

suunnitteluvaiheessa vääntöä, että miten ne kirjottaisi. Tarkoituksenani oli selvittää, 

onko AIS ottanut huomioon kulttuuriset aspektit viestinnässään, huomioinut vastaan-

ottajamaan kulttuurin sekä onko yhteisymmärrykseen päästy ja kulttuurisidonnaisilta 

väärinymmärryksiltä vältytty. Nämä ovat tärkeitä asioita monikulttuurisen yrityksen 

viestinnässä. Minun olisi siltikin varmaan pitänyt esittää kysymykset eri tavalla ja eten-

kin laittaa vastausvaihtoehtoihin ”en osaa sanoa” tai ”en käytä tätä kanavaa”. Kulttuu-

riseikkoja koskevat kysymykset olivat aiheuttaneet epäselvyyttä vastaajien joukossa.  

 

Jos tuloksia katsoisi suoriltaan, ne näyttäisivät aika ikäviltä. Taulukko 8 kertoo, ettei 

kulttuuritekijöitä pahemmin huomioitaisi AIS:n viestinnässä. Tulokset ovat kuitenkin 

vääristyneet. Vastaajat ovat halunneet laittaa vaihtoehdoksi, etteivät käytä kyseistä vies-

tintävälinettä ja siksi eivät osaa sanoa kulttuuritekijöiden huomioinnista. Tämmöistä 

vastausvaihtoehtoa en ollut tajunnut laittaa, joten siitä syystä on valittu ”ei koskaan”, 

vaikkeivät he sitä suoranaisesti tarkoita. Näin on kirjoitettu avoimiin kommentteihin. 

”Ei koskaan, koska emme käytä näitä kanavia.” Toinen vastaaja on kirjoittanut ”käy-

tämme vain sähköpostia”. Joku on myös kirjoittanut, ettei ole varma ymmärtääkö ky-

symystä. Kysymys kuului englanniksi näin:  

 - ”How has AIS taken in consideration the cultural aspects and differences of your 

country and its culture while communicating with the you and using the following 
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communication channels? By cultural aspects are meant values, norms and business 

customs in this survey.” 

 

Uskon, että suurin osa vastaajista ymmärsi mitä hain takaa, mutta aiemmin mainittujen 

vastausvaihtoehtojen puute vaikeutti vastaamista. Voisin sanoa, että ainoa tulos minkä 

voi kunnolla ottaa huomioon kulttuuritekijöiden suhteen on sähköpostin käytöstä, kos-

ka kuten taulukko 5 kertoo, kaikki vastaajat käyttivät sähköpostia. Yhteistyökumppa-

neista yli puolet (66,7 %) on vastannut, että kulttuuritekijät on huomioitu tosi usein 

sähköpostin käytössä ja neljäsosa (25,0 %) on sitä mieltä, että usein. Tämä on myöntei-

nen tulos. 8,3 % on valinnut vaihtoehdon ”ei koskaan”. Tämä voi viitata siihen, että 

sähköpostiviestintä on neutraalia, eikä siinä tule kulttuuritekijät niin paljon esille. En 

usko, että tällä on haluttu tarkoittaa kulttuuritekijöiden laiminlyöntiä. Kuvio 6 kertoi 

yhteistyökumppaneiden tyytyväisyydestä viestintään, eikä siinä ollut ainuttakaan nega-

tiivista tulosta. 

 

Taulukko 8. Kulttuuritekijöiden huomiointi viestinnässä 

 Hyvin usein % Usein % Joskus % Harvoin % Ei koskaan % 

Sähköposti 
 

66,7  25,0  - - 8,3  

AIS:n www-
sivut 

8,3  33,3  - - 58,3  

Puhelin 16,7  25,0  16,7  - 41,7  

Skype  - 25,0  - 8,3  66,7  

Kirjeposti - 33,3  - 8,3  58,3  

Sosiaalinen 
Media 

- 16,7  8,3  8,3  66,7  

 

Vastausvaihtoehtojen puute väärentää myös taulukon 9 tuloksia. Siinä halusin selvittää, 

ovatko kulttuuriset tekijät aiheuttaneet väärinymmärryksiä, mutta olin muotoillut kysy-

myksen neutraaliin muotoon, eli onko yhteisymmärrykseen päästy kulttuuritekijöistä 

riippumatta. Tämän kysymyksen avoimeen kommenttiin oli jälleen nostettu faktat, että 

vastaajat käyttivät vaan sähköpostia ja ovat vastanneet ”ei koskaan”, koska kyseisen 

kanavan käytöstä ei ole kokemusta. Joku on myös kirjoittanut, ettei ymmärrä kysymys-

tä. Kysymykseni oli englanniksi: 
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- ”Have you reached understanding considering cultural matters and differences in 

your communication with AIS while using these channels?” 

 

Siihen ettei joku ole ymmärtänyt kysymystä, voi vaikuttaa myös se, että vain harvalla 

vastaajista oli äidinkielenään englanti. Joidenkin yhteistyökumppaneiden, kuten esimer-

kiksi Vietnamin tai Serbian, kanssa olimme yhteydessä ranskaksi, vaikka kyseessä ei 

ollut maa, jossa puhutaan ranskaa äidinkielenään. Tämä voi kuitenkin viitata siihen, että 

vastaaja osasi ranskaa hyvin ja englantia huonosti ja ei tästä syystä ole ymmärtänyt ky-

symystä.  

 

Yksi avoin kommentti kertoi, ettei AIS:n ja heidän toimiston välillä ole ollut kulttuurisia 

väärinymmärryksiä, vaan että toiminta on sujunut hyvin. Vastaaja lisää vielä, että kult-

tuuriset väärinymmärrykset esiintyvät ulkomaalaisten au pairien ja ranskalaisperheiden 

välillä. On positiivista kuulla, että yhteiskumppani koki, että AIS:n kanssa pääsi yhteis-

ymmärrykseen kulttuurisista vaikuttajista huolimatta. Hänen kommentti kertoo myös 

siitä, että au pair -toimistoissa työskentelevät henkilöt ovat ammattitaitoisia, kansainvä-

lisenympäristön asiantuntijoita ja eri kulttuurien ymmärtäjiä. 18-vuotias maailmalle läh-

tijä ja usein ensi kertaa ilman vanhempiaan oleva lähtee opettelemaan, millaista on toi-

sessa kulttuurissa asuminen ja eläminen. Se ei aina suju mutkitta. 

 

Uskon, että taulukossa 9 on sama tilanne kuin taulukossa 8. ”Ei koskaan” on laitettu 

vastausvaihtoehdoksi, koska ei ole ollut vaihtoa ”en osaa sanoa”. Tärkein tulos liittyy 

taas sähköpostin käyttöön. Suurin osa (75,0 %) vastaajista on sitä mieltä, että tosi usein 

on päästy yhteisymmärrykseen kulttuurista tekijöistä riippumatta. 

 

Taulukko 9. Onko yhteisymmärrykseen päästy kulttuurisista tekijöistä riippumatta? 

 Hyvin usein % Usein % Joskus % Harvoin % Ei koskaan % 

Sähköposti 
 

75,0  16,7  - - 8,3  

AIS:n www-
sivut 

25,0  16,7  - - 58,3  

Puhelin 33,3  16,7  8,3  - 41,7  

Skype  16,7  8,3  8,3  - 66,7  

Kirjeposti 16,7  8,3  - 16,7  58,3  
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Sosiaalinen 
Media 

16,7  8,3  8,3  - 66,7  

 

Kulttuurisidonnainen kysymys, joka käsitteli AIS:n henkilöstön kielitaitoa, antaa pa-

rempia ja luotettavampia tuloksia. Sen kysymyksen vastaajat ovat ainakin ymmärtäneet. 

Kuvio 7 kertoo AIS:n yhteistyökumppaneiden tyytyväisyydestä AIS:n henkilöstön kieli-

taitoon. Tulokset ovat hyvin myönteiset. Yli puolet (58,4 %) vastaajista on sitä mieltä, 

että AIS:n henkilöstön kielitaito on erinomainen.  

 

 

Kuvio 6. Yhteistyökumppaneiden kokemus AIS:n henkilöstön kielitaidosta 

 

Vastaukset tutkimuskysymyksiini ovat seuraavat: 

Vastaus kysymykseen 1: AIS:n käytetyin viestintäkanava on sähköposti. Sitä käyttävät 

kaikki tutkimukseen vastanneet. 75 % koki sähköpostin tosi hyväksi ja 25 % hyväksi. 

Muita viestintäkanavia, kuten puhelinta, Skypeä ja kirjepostia käytettiin harvemmin, 

mutta niidenkin käyttöön oltiin tyytyväisiä. Sosiaalista mediaa ja AIS www-sivuja käy-

tettiin vähinten. Yleisellä tasolla viestintään ja yhteistyöhön oltiin hyvin tyytyväisiä. 

 

Vastaus kysymykseen 2: Kulttuuritekijät oli huomioitu käytetyimmän viestintäkanavan 

eli sähköpostin käytössä. AIS:n ja sen kumppaneiden välillä ei ollut kulttuurisia vää-

rinymmärryksiä. Kulttuuriset väärinymmärrykset esiintyvät etenkin nuorten ulkomaa-

laisten au pairien ja ranskalaisten isäntäperheiden välillä. 



 

 

44 

6 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten viestintä toimii ranskalaisen Ac-

cueil International Services yrityksen ja sen yhteistyökumppaneiden välillä. Aihe onnis-

tuttiin rajaamaan työtä varten sopivaksi heti alussa eikä sitä tarvinnut myöhemmin tar-

kentaa. Työ aloitettiin virallisesti vuoden 2013 alussa ja se valmistui toukokuussa 2013. 

Työhön liittyvää tutkimusta varten luotiin kysely, joka julkaistiin huhtikuussa 2013. Ky-

sely oli avoinna kaksi viikkoa ja sinä aikana AIS:n yhteistyökumppanit pääsivät vastaa-

maan kyselyyn. Vastaajia kertyi eri puolilta maailmaa ja vastaukset olivat monipuolisia. 

  

6.1 Tavoitteiden saavuttaminen 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia Pariisin AIS:n ja sen ulkomaan kumppaneiden 

välistä viestintää. Ajattelin, että tämän projektin avulla pääsen perehtymään paremmin 

viestinnän saloihin konkreettisessa yritysympäristössä. Kielet, kulttuuri ja kansainväli-

syys ovat tärkeä osa nykymaailman viestintää ja uskoin, että tämän työn avulla syventyi-

sin näihin seikkoihin entisestään. Henkilökohtaisesti opinnäytetyöni tavoitteena oli ke-

hittyä viestinnän asiantuntijaksi kansainvälisessä ympäristössä. 

 

Minusta tuntuu, että minusta on tullut enemmän kulttuurin kuin viestinnän asiantuntija. 

Etenkin tietoperustan kulttuuriosuutta tehdessäni koin enemmän oivalluksia kuin vies-

tinnän osaa tehdessäni. Toisaalta tutkimukseni oli juuri tuota, mitä henkilökohtaisena 

tavoitteenani toivoin. Tutkin viestintää kansainvälisessä ympäristössä. Sain tutkimuk-

seeni vastauksia ja mielipiteitä eri puolilta maailmaa. Olin ollut henkilökohtaisesti vies-

timässä AIS:n kansainvälisessä ympäristössä ja sitten pääsin tutkimaan viestintää, joka 

tapahtuu Ranskan, monien Euroopan maiden ja muun muassa Yhdysvaltojen, Brasilian 

ja Vietnamin välillä. Onhan se kansainvälistä. Ehkä minulla sittenkin on jonkinlaista 

asiantuntijuutta viestinnästä kansainvälisessä ympäristössä.  

 

Toivon, että tulevaisuudessa pääsisin vielä työskentelemään kansainväliseen ympäris-

töön. Haluan ylläpitää kielitaitoani ja kasvattaa kulttuurituntemustani entisestään. Halu-

an nähdä maailman eri kolkkia, kuulla eri kieliä, tutustua uusiin kulttuureihin ja päästä 
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vaikuttamaan globaalissa ympäristössä. Uskon, että tämä työ on yksi askel kohti tätä 

päämäärää. 

  

6.2 Menetelmän arviointi 

Opinnäytetyöni on tutkimustyyppinen ja olin valinnut pääasialliseksi menetelmäksi 

kvantitatiivisen eli määrällisen tutkimusmenetelmän. Kvalitatiivista eli laadullista mene-

telmää käytetään silloin, kun vastaajia on vähän ja haastattelut ovat pidempiä ja ne teh-

dään kasvotusten tai puhelimitse. Minulla kysely lähti 27:lle AIS:n yhteistyökumppanille 

ympäri maailmaa, joten tuntui loogiselta valita määrällinen eikä laadullinen menetelmä. 

Määrällinen tutkimusmenetelmä sopii suuria ihmisryhmiä kartoittaviin tutkimuksiin. 

Sen havaintoaineiston keruumenetelmiä voivat olla esimerkiksi haastattelu tai kysely. 

Itse toteutin tutkimuksen tekemällä sähköisen kyselylomakkeen. Tutkimuksen kohde-

joukkona oli siis ne maat, joiden kanssa AIS tekee yhteistyötä.  

 

Vastauksia minulle tuli loppupeleissä määrällisesti aika vähän, mutta se oli kuitenkin  

44 % kaikista kyselyn vastaanottaneista. En siltikään usko, että kvalitatiivinen tutkimus 

olisi sopinut minun työlleni, koska vastaajat sijaitsivat eri puolilla maailmaa. Vastaajien 

lopullinen määrä ei ollut tutkimusmenetelmään nähden ehkä paras mahdollinen, mutta 

tulokset olivat silti mielekkäät ja ne kertoivat realistisesti AIS:n ja sen kumppaneiden 

välisestä viestinnästä. 

 

Ainakin sain vastaukset tutkimuskysymyksiini. Taulukossa 10 esitän vastaukset. Empii-

rinen aineisto kerätään, jotta tutkimuskysymyksiin löydetään perustellut vastaukset. 

Tutkimusasetelma on yleissuunnitelma empiirisen aineiston keräämiseen ja analysoin-

tiin liittyvistä käytännön järjestelyistä. 
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Taulukko 10. Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Kysymys: Vastaus: 

Miten hyvin nykyiset vies-

tintäkanavat palvelevat 

yhteistyökumppaneita? 

AIS:n käytetyin viestintäkanava on sähköposti. Sitä käyt-

tävät kaikki tutkimukseen vastanneet. 75 % koki sähkö-

postin tosi hyväksi ja 25 % hyväksi. Muita viestintä-

kanavia, kuten puhelinta, Skypeä ja kirjepostia käytettiin 

harvemmin, mutta niidenkin käyttöön oltiin tyytyväisiä. 

Sosiaalista mediaa ja AIS www-sivuja käytettiin vähinten. 

Yleisellä tasolla viestintään ja yhteistyöhön oltiin hyvin 

tyytyväisiä. 

Miten hyvin AIS huomioi 

kohdemaan kulttuurin 

viestinnässään? 

Kulttuuritekijät oli huomioitu käytetyimmän viestintä-

kanavan eli sähköpostin käytössä. AIS:n ja sen kumppa-

neiden välillä ei ollut kulttuurisia väärinymmärryksiä. 

Kulttuuriset väärinymmärrykset esiintyvät etenkin nuor-

ten ulkomaalaisten au pairien ja ranskalaisten isäntäper-

heiden välillä. 

 

Toinen käyttämäni menetelmä on havainnointi. Käytin havainnointia kertoessani AIS:n 

toiminnasta. Havainnointi eli observointi on aineistonhankintamenetelmä, jossa tutkit-

tavasta ilmiöstä kootaan tietoa sitä seuraamalla ja tekemällä havaintoja. Havainnoinnin 

avulla selvitetään toimintaa eli mitä tutkimuskohde tekee tai mitä siinä tapahtuu. Ha-

vainnointi tehdään katsomalla omin silmin taikka kameran tai muun laitteen avulla. Va-

litsin havainnoinnin AIS:n tarkastelumenetelmäksi, koska kun olin siellä kahdeksan 

kuukautta töissä, minulla on yrityksen toimintamallit mielessä ja pystyin kertomaan niis-

tä omin sanoin.  

 

Opinnäytetyöohjaaja ehdotti, että käyttäisin havainnointia yrityksen toiminnasta ker-

toessani. Se oli hyvä ehdotus. Mielestäni havainnointimenetelmä toimi työssäni tosi 

hyvin. AIS:n toiminnasta kertoessani, moni tieto oli minulla vaan päässä. Minulla ei 

ollut niihin lähdettä, tiesin vaan. Joten oli helpottavaa, että toiminnasta pystyi kerto-

maan sen perusteella, mitä itse tiesi ja mitä oli itse kokenut. Uskon, että havainnointi 

vaikutti myös siihen, että minun oli helpompi kytkeä teoriaa empiriaan, etenkin luvussa 

neljä, jossa kerron AIS:n toiminnasta. 

 

Tietoperustani ja empiriani eivät muuten ehkä ole täydellisessä tasapainossa. Tietope-

rustassa kirjoitin ja tiesin kulttuurista enemmän ja viestinnästä vähemmän, mutta tut-
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kimuksessa taas viestinnän merkitys nousee enemmän esille. Tähän vaikutti ajanpuute. 

Siinä vaiheessa, kun minulle alkoi hahmottua, mitä tutkimukseni tarkemmin sisältäisi, 

minulla ei ollut enää aikaa panostaa tietoperustaan tai etsiä uusia lähteitä. Viestintä-

kanavista olisin halunnut kertoa tietoperustassani enemmän, mutta minulla ei ollut tästä 

aiheesta kunnon lähteitä. Tein sen, minkä pystyin ja ehdin. 

 

6.3 Oma oppiminen 

Vaikeinta työn tekemisessä oli sen alulle pano. Minulta puuttui inspiraatio, motivaatio, 

enkä kokenut saavani työhön tarvittavia neuvoja ja tukea. Olin ajatellut, että sitten kun 

pääsen lukemaan teoksia tietoperustaani varten, minulle hahmottuu työn juoni parem-

min. Näin ei kuitenkaan käynyt suoriltaan. Olin tehnyt 25 sivua muistiinpanoja lukemis-

tani teoksista, enkä osannut edelleenkään hahmottaa, mistä oikein kirjoittaisin. Jossain 

vaiheessa minulle valkeni, että halusin kirjoittaa viestinnästä ja kulttuurista. Aloitin vies-

tinnästä, koska ajattelin sen olevan tärkeämpi osa, kerran minulla on viestintä pääainee-

na ja teen viestinnän opinnäytetyötä. Viestinnästä minun oli kuitenkin vaikea keksiä 

omia kommentteja, etenkin tietoperustan kirjoittamisen alkuvaiheessa. 

 

Kun rupesin kirjoittamaan tietoperustan kulttuuriosaa, pääsin kunnolla kirjoituksen 

makuun ja löysin helposti omaa sanottavaa ja kerrottavaa. Tajusin samalla, kuinka kiire 

minulla tulee työn kanssa ja etten ehdi enää panostaa tietoperustaan niin paljon. Kirjoi-

tusinspiraatio iski liian myöhään. Minun oli pakko kaventaa tietoperustan aiheita, jotta 

saisin työn valmiiksi. Tämä hiukan harmitti, koska tiesin, etten voi kirjoittaa kaikesta, 

mistä halusin. Tämä valinta oli kuitenkin pakko tehdä ja siirtyä eteenpäin varsinaiseen 

tutkimusosuuteen. 

 

Olin jo työn alkupuolella miettinyt, että varsinaiseen tutkimukseen minulla riittäisi 

enemmän mielenkiintoa ja niinhän se olikin. Vastausten saanti kyselyyn oli kuitenkin 

vaikeampaa kuin, mitä kuvittelin. Olin ajatellut, että kaikki yhteistyökumppanit vastaa-

vat heti, koska olen työskennellyt heidän kanssaan ja he haluavat tukea projektiani. 

Näin ei kuitenkaan ollut. Vastauksia tuli alkuun hyvinkin niukasti. Muistutusviestin sain 

lähettää itse yhteistyökumppaneille. Tämän jälkeen vastauksia tuli vähän enemmän, 

mutta silti paljon vähemmän, mitä olin olettanut. Toisaalta kaikki yhteistyökumppanit 
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eivät olleet sellaisia, joiden kanssa olin itse niin paljon työskennellyt, joten he eivät tun-

teneet minua. Vastaajista puuttui myös sellaisia, joiden kanssa olin työskennellyt 

enemmän, mutta joille kyselyä ei ollut lähetetty. Tähän en kuitenkaan voinut vaikuttaa, 

koska AIS lähetti kyselyni eteenpäin. Tutkimustuloksia oli silti mielenkiintoista analy-

soida, etenkin sen takia, kun tuloksia oli tullut eri puolilta maailmaa, hyvin erilaista kult-

tuuriympäristöistä. Minulle selvisi myös kuinka joitain kysymyksiä olisi pitänyt muotoil-

la paremmin ja mitä erilaisia vastausvaihtoehtoja laittaa. Tämän tiedän sitten tulevai-

suudessa. 

 

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen työhöni. Sain sen tehtyä. Ajallisesti tuli kiire, mutta 

veikkaan, että se on aika yleinen ongelma. Olisin halunnut selvitä opinnäytetyöstä yh-

dessä lukukaudessa, mutta minulla meni siihen yksi lukuvuosi. Olisi pitänyt aloittaa tie-

toperustan materiaalien luku jo viime syksynä, niin ei olisi tullut nyt keväällä niin kiire. 

HAAGA-HELIAN opinnäytetyöryhmät on suunniteltu ja suunnattu niin, että opiskeli-

jat tekisivät opinnäytetyötä puolitoista vuotta. Tämä ei loppupeleissä ole hassumpi idea, 

ihan sen takia koska se ensimmäinen kuusi kuukautta menee siihen, että hahmottaa, 

mistä on kyse ja mitä pitäisi ruveta tekemään. Minä en päässyt opinnäytetyöryhmään 

aiemmin mukaan, koska olin Pariisissa työharjoittelussa ja suoritin muutenkin opinto-

jani hiukan epätavanomaisessa järjestyksessä. Kaikesta on kuitenkin selvitty ja opiskelut 

ja opinnäytetyön saa viimein päätökseen.  

 

6.4 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Tutkimukseni tavoitteena oli selvittää viestintää AIS:n ja sen ulkomailla sijaitsevien yh-

teistyökumppaneiden välillä. Kuten aiemmin olen tuonut esille, Juholin korostaa sidos-

ryhmien tärkeyttä. Organisaatiolla on erilaisia sidosryhmiä, joista se on riippuvainen ja 

jotka ovat riippuvaisia siitä. Näin on myös AIS:n ja sen yhteistyökumppaneiden välillä, 

joten on erityisen tärkeää pitää huolta siitä, että yhteistyökumppanit ovat tyytyväisiä 

yhteistyöhön ja viestintään AIS:n kanssa. Kuten tuloksistani tulee esille, näin AIS on 

tehnyt. (Juholin 2009a, 140–150, 199–207). 

 

Yhteenvetona tuloksista voi sanoa, että ne ovat positiivisia. Lähes puolet vastaajista 

(41,7 %) oli sitä mieltä, että yhteistyö AIS:n kanssa on erinomaista. AIS:n yhteistyö-
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kumppaneista lähes kaikki (91,7 %) oli kokenut, että viestintä AIS:n kanssa on erin-

omaista tai tosi hyvää. Sähköposti oli ylivoimaisesti käytetyin viestintäväline ja sen käyt-

töön oltiin tyytyväisiä. Kulttuuritekijät oli huomioitu sähköpostin käytössä ja yhteis-

ymmärrykseen päästiin hyvin. Olen tuloksiin tyytyväinen.  

 

Kyselyyn vastasi yhteistyökumppaneita eri puolilta maailmaa. Euroopasta tuli joistain 

maista usea vastaus samasta maasta, mutta eri toimistoista. Euroopassa AIS:llä on 

enemmän yhteistyökumppanitoimistoja samassa maassa, koska au pair -vaihtoja oli 

enemmän Euroopan sisäisesti. En usko, että se, että jostain maasta tuli useampi vasta-

us, vaikuttaa merkittävästi tuloksiini. Jokainen yhteistyönkumppani on oma toimistonsa 

ja tutkimukseni käsitteli yhteistyökumppaneiden ja AIS:n välistä toimintaa. Saman 

maan au pair -toimistot olivat myös harvemmin yhteydessä toisiinsa. 

 

Tutkimuksessa selvisi, että lähes 60 % yhteistyökumppanitoimistojen työntekijöistä oli 

alle 36-vuotiaita. Uskon, että työntekijöiden nuori ikä, vaikuttaa tunnelmaan työpaikalla, 

mutta myös tiettyjen viestintävälineiden käytön valintaan. Nuori sukupolvi on omaksu-

nut sähköpostin käytön tavalliseksi työvälineeksi päivittäisviestinnässä. Ehkä Suomessa 

eri-ikäisten sähköpostin käytössä ei ole niin isoja eroja, mutta Ranskassa eron huomasi 

selvästi. Jotkut iäkkäämmät ihmiset ranskalaisperheissä tuntuivat kammoksuvan sähkö-

postin käyttöä ja he suosivat selkeästi puhelinta ja kirjepostia. Tutkimukseni keskittyi 

kuitenkin viestintään AIS:n ja sen yhteistyökumppanien välillä. Näissä suhteissa sähkö-

posti oli tuttu ja turvallinen viestintäväline. Kaikki yhteistyökumppanit käyttivät sähkö-

postia viestiessään AIS:n kanssa. 

 

Vaikka sähköposti oli tuttu työväline ja viestintäkanava, näin ei kuitenkaan ollut AIS:n 

www-sivujen kanssa. Reilusti yli puolet (66,7 %) yhteistyökumppaneista oli vastannut, 

etteivät käytä koskaan AIS:n www-sivuja. Tulos ei sinänsä yllätä minua, koska AIS:n 

www-sivut olivat mielestäni alkeelliset ja sekavat ja toisaalta ehkä muutenkin suunnattu 

enemmän ranskalaisille isäntäperheille ja ranskalaisille nuorille, jotka halusivat lähteä 

ulkomaille. Koska viestintä yhteistyökumppaneiden kanssa on merkittävää, olisi kuiten-

kin ehkä syytä kehittää www-sivuja, jotta siellä olisi tietoa myös heille. Tällaista tietoa 

voisi olla FAQ (Frequently asked questions) tyyppiset kysymykset. Esimerkiksi neuvoja 

eri yhteistyökumppaneiden au pair kandidaateille, miten täyttää au pair, kun haluaa läh-
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teä Ranskaan. Tästä aiheesta nimittäin tuli paljon tiedusteluja sähköpostitse. Jos nämä 

tiedot olisivat www-sivuilla tarjolla, se vähentäisi sähköpostikuormitusta. Jos joitain 

tietoja ei haluttaisi kaikkien nähtäviin, ne voisivat olla salasanan takana omalla sivullaan 

ja tarjolla vain AIS:n vakiintuneille yhteistyökumppaneille, esimerkiksi extranetin muo-

dossa. Tämä olisi yksi kehitysidea AIS:lle. 

 

AIS:n yhteistyökumppaneista kukaan (100,0 %) ei käytä sosiaalista mediaa viestiäkseen 

AIS:n kanssa. Olin aluksi ajatellut jättää sosiaalisen median pois kyselystäni, koska arve-

lin, ettei sitä käytetä. Tulokset ainakin vahvistavat arveluni. Otin sosiaalisen median 

kuitenkin mukaan, koska se on ajankohtainen viestintäkanava. En usko, että AIS:n 

kannattaa tällä hetkellä laajentaa viestintäänsä yhteistyökumppaneiden kanssa sosiaali-

sen mediaan. Sähköposti vastaa tähän tarpeeseen. AIS oli kuitenkin esillä sosiaalisessa 

mediassa, lähinnä Facebookissa, mutta se viestintä oli Ranskassa olevia au paireja var-

ten. AIS:llä on Facebookissa yksityinen ryhmä, jonka jäsenet ovat AIS:n kautta Rans-

kaan tulleita au paireja. Tässä ryhmässä au pairit voivat tutustua toisiinsa, järjestää ta-

pahtumia ja kysellä neuvoa. Minun työkuvaani muun muassa kuului vastata au pairien 

kysymyksiin sosiaalisessa mediassa. 

 

Viestintäkanavia koskien minulla oli vielä kysymys, jossa selvitin viestintäkanavien käyt-

töä, eli mihin tarkoitukseen eri kanavia käytettiin. Vaihtoehdoiksi olin nostanut uudet 

au pairit, yhteistyökumppanin Ranskassa olevat au pairit, ranskalaiset isäntäperheet, 

sopimukset, yleistieto ohjelmista ja vapaa-ajan. Sähköpostia käytettiin kaikkiin eri vaih-

toehtoihin, mutta etenkin tiedonvaihtoon uusista au paireista. Uusista au paireista kes-

kusteltiin myös puhelimitse, Skypellä ja kirjeitse. Tämä oli ainoa kysymykseni, jossa 

vaihtoehtoja pystyi valitsemaan useamman. Kysymyksen tulokset ovat kuitenkin vääris-

tyneet siitä syystä, ettei kaikkia kanavia käytetä. Eräs vastaaja otti minuun yhteyttä tästä 

syystä sähköpostitse. Hän sanoi, ettei voi valita mitään vaihtoehtoa, koska ei käytä 

kaikkia kanavia. Kyselyssä ei kuitenkaan päässyt eteenpäin, jos ei valinnut jotain vaihto-

ehtoa. Minun olisi pitänyt laittaa vaihtoehdoksi ”en käytä tätä kanavaa”. Yritin muuttaa 

sen vaihtoehdoksi saamani kommentin perusteella, mutta sitä ei pystynyt enää teke-

mään siinä vaiheessa, koska kysely oli jo julkaistu nettiin. Tämä ei kuitenkaan ollut 

oleellisin osa tutkimustani, joten kyseisen taulukon tuloksilla ei ole niin suurta merkitys-
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tä. Tästä sain lähinnä vinkkejä, miten vastaavanlainen kysymys kannattaa muotoilla ja 

mitä vastausvaihtoehtoja laittaa. 

 

Toinen tutkimuskysymykseni koski kulttuuritekijöiden huomiointia AIS:n viestinnässä. 

Kulttuuritekijöiden huomioinnista minulla oli kolme kysymystä kyselyssäni. Eri kult-

tuureissa omaksuttujen käytäntöjen ja niiden taustalla olevien arvojen, uskomusten ja 

normien erilaisuus saattaa olla ensimmäinen asia, johon yritykset globalisaatiossa tör-

määvät, vaikka ne kuinka olisivat yrittäneet tutustua kohdealueen kulttuurisiin piirteisiin 

ennalta. Näiden tekijöiden vaikutusta sekä AIS:n kulttuuriosaamista minulla oli tarkoi-

tus selvittää kyselyssäni. (Salo-Lee, Malmberg, Halinoja 1996, 116–118, 132.) 

 

Kysymysten muodossa oli jo suunnitteluvaiheessa vääntöä, että miten ne kirjoittaisi. 

Tarkoituksenani oli selvittää, onko AIS ottanut huomioon kulttuuriset aspektit viestin-

nässään, huomioinut vastaanottajamaan kulttuurin sekä onko yhteisymmärrykseen 

päästy ja kulttuurisidonnaisilta väärinymmärryksiltä vältytty. Nämä ovat tärkeitä asioita 

monikulttuurisen yrityksen viestinnässä. Minun olisi siltikin varmaan pitänyt esittää ky-

symykset eri tavalla ja etenkin laittaa vastausvaihtoehtoihin ”en osaa sanoa” tai ”en käy-

tä tätä kanavaa”. Kulttuuriseikkoja koskevat kysymykset olivat aiheuttaneet epäselvyyttä 

vastaajien joukossa. 

 

Yksi avoin kommentti kertoi, ettei AIS:n ja heidän toimiston välillä ole ollut kulttuurisia 

väärinymmärryksiä, vaan että toiminta on sujunut hyvin. Vastaaja lisää vielä, että kult-

tuuriset väärinymmärrykset esiintyvät ulkomaalaisten au pairien ja ranskalaisperheiden 

välillä. On positiivista kuulla, että yhteiskumppani koki, että AIS:n kanssa pääsi yhteis-

ymmärrykseen kulttuurisista vaikuttajista huolimatta. Hänen kommentti kertoo myös 

siitä, että au pair -toimistoissa työskentelevät henkilöt ovat ammattitaitoisia, kansainvä-

lisenympäristön asiantuntijoita ja eri kulttuurien ymmärtäjiä. 18-vuotias maailmalle läh-

tijä ja usein ensi kertaa ilman vanhempiaan oleva lähtee opettelemaan, millaista on toi-

sessa kulttuurissa asuminen ja eläminen. Se ei aina suju mutkitta. Au pair -toimistot 

ovatkin paikalla auttamassa ja tukemassa nuoria. Lähteä maailmalle tutustumaan ja elä-

mään toiseen kulttuuriin on kuitenkin loppupeleissä uskomaton kokemus. 
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Kulttuurisidonnainen kysymys, joka käsitteli AIS:n henkilöstön kielitaitoa, antoi pa-

rempia ja luotettavampia tuloksia. Sen kysymyksen vastaajat olivat ainakin ymmärtä-

neet. AIS:n yhteistyökumppanit olivat hyvin tyytyväisiä AIS:n henkilöstön kielitaitoon. 

Tämä on hyvin tärkeä tekijä monikulttuurisen yrityksen toiminnassa. Kieli, viestintä ja 

kulttuuri liittyvät toisiinsa monin näkymättömin sitein. Menestyminen kansainvälisessä 

ympäristössä vaatiikin kielitaitoa ja kyvyn sopeutua vieraaseen kulttuuriin. (Salo-Lee, 

Malmberg, Halinoja 1996, 116–118, 132.) 

 

AIS:n käyttämät kielet ovat pääasiassa ranska ja englanti. Kun olin siellä töissä, käytin 

myös pääasiassa ranskaa ja englantia työkielinä. Minun tuli myös käytettyä saksaa, es-

panjaa, ruotsia ja suomea. Siitä huomasi, että kaikki kielitaito on tervetullutta monikult-

tuuriseen yritykseen. Oli miellyttävää saada selville kuinka tyytyväisiä, AIS:n yhteistyö-

kumppanit olivat AIS:n henkilöstön kielitaitoon. Uskon, että tämä on yksi tekijä joka 

lisää yhteisymmärrystä ja tyytyväisyyttä viestintään. 

 

Tästä kaikesta voi päätellä, että tutkimuksen tulokset ovat myönteisiä. Yhteistyö ja vies-

tintä AIS:n ja sen yhteistyökumppaneiden välillä toimii. Sähköposti oli ylivoimaisesti 

käytetyin viestintäväline ja sen käyttöön oltiin tyytyväisiä. Kulttuuritekijät oli huomioitu 

sähköpostin käytössä ja yhteisymmärrykseen päästiin hyvin. Olen tuloksiin tyytyväinen. 

Jälkikäteen miettien kyselylomakkeen olisi voinut tehdä paremmin. Mutta tämä oli en-

simmäinen kerta, kun tein sähköisen kyselylomakkeen, joten siihen nähden pärjäsin 

aika hyvin. Minun oli myös huomioitava tiukka aikataulu ja en pystynyt käyttämään 

kyselyn hiomiseen loputtomasti aikaa. 

 

6.5 Tulokset toimeksiantajalle ja jatkotutkimusaiheet 

Tein tutkimustuloksista lyhennetyn raportin englanniksi ja lähetin ne Ranskaan AIS:n 

toimiston esimiehen arvioitavaksi. Englanninkielinen raportti on liitteenä 4. Olisin voi-

nut kääntää tulokset Ranskaksi, mutta ajattelin, että jos ne on englanniksi hän voi suo-

raan lähettää tulokset yhteistyökumppaneille, jotka eivät kaikki osaa ranskaa. Toimek-

siantajaan itse olen koko opinnäytetyön teon ajan ollut yhteydessä ranskaksi. Pääasialli-

sena kehitysehdotuksena tuon esille internet-sivujen kehityksen, niin että sivuilla olisi 

tarjottavaa AIS:n yhteistyökumppaneille. Kerron toimeksiantajalle yhteistyökumppa-
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neiden myönteisestä kokemuksesta viestinnästä ja yhteistyöstä AIS:n kanssa. Olen me-

nossa kesäkuussa Pariisiin käymään ja tapaan siellä AIS:n esimiehen. Uskon, että tu-

lemme silloin keskustelemaan tutkimuksestani, sen tuloksista ja vaikutuksesta AIS:n 

toimintaan tulevaisuudessa. Minulla tuli työn loppuvaiheessa kiire ja ehdin toimittaa 

tutkimustulokset Ranskaan vain alle viikkoa ennen työn ensimmäisen lopullisen version 

palautusta. Ehdin kuitenkin saada lyhyen palautteen AIS:n esimieheltä. Hän kertoo pa-

lautteessaan, että on tyytyväinen tutkimuksen toteutusmenetelmään ja tulosten ana-

lysointitekniikkaan. Hän lisää vielä kuinka arvokas työpanokseni oli AIS:n toiminnassa.  

 

Jatkotutkimusaiheena nousee mieleen, että olisi mielenkiintoista selvittää myös isäntä-

perheiden ja au pairien tyytyväisyyttä AIS:n toimintaan. Osalla isäntäperheistä oli monia 

lapsia ja he olivat olleet usean vuoden uskollisena asiakkaana. Tämän kohderyhmän 

kanssa käytetyt viestintäkanavat olisivat kuitenkin huomattavasti poikkeavat yhteistyö-

kumppaneihin verrattuna. Puhelinta ja kirjepostia käytettiin ainakin enemmän. Jos vies-

tintää tutkisi eri kohderyhmien osalta, tutkimustuloksia voisi sitten vertailla keskenään 

ja analysoida laajemmin AIS:n viestintää.  
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Liitteet 

Liite 1 Mallikirje STS:n kandidaateille 

Dear Candidate, 

  

We have received your application form for being an au pair in France through the Agency “STS” and we’d 

like to thank you for your interest!  

  

We will be your point of contact for the placement process and during your stay in France and will send you 

directly invitations from potential Host families interested in your profile. If you have any question on the 

families’ profile, you can ask us for more details. 

  

We’d also like you to read carefully this complementary information about the program “Au pair”:  

 -          An au pair works for 30h/week and she gets 305 euros as pocket money that is usually paid in the 

end of the month. Some au pairs can work as an “au pair plus”, in which case they work 35h/week and get 

400 as pocket money. But if this is the case, we will inform you beforehand and ask for your approval.  

 -          The family pays your monthly transportation ticket “passe Navigo” in the Paris surroundings and the 

transportation pass in other cities. 

 -          It is obligatory to take French classes that are specifically designed for au pairs and take place during 

the day. The au pair must pay the language courses herself. You should be prepared to pay about 1000 euros 

for the courses of the whole year, with the possibility to pay per trimester or per month, depending on the 

school. We will give you the list of schools, if needed. 

 -          The au pair must take part in the family’s running tasks; her main domains being taking care of the 

children and doing light housework. 

  

IMPORTANT: 

To choose to participate in the program “au pair” means committing to the host family and sharing their 

joys and following their restrictions. You will take part in the family’s activities such as sports or other hob-

bies. You will also need to respect the family rules concerning the meals (time, preparation…), using the 

telephone and the internet (only at daytime and not in the presence of children), going out, meeting your 

friends, eventual hobbies… and help the family with everyday tasks (ironing, sweeping the floor and tidying 

up) like it was your own home.  

  

If you are qualified in taking care of children and love doing that and you are ready to appreciate the French 

way of life, this program is for you! 

If you have any questions, don’t hesitate to contact us! 

Looking forward to hearing from you soon! 

 

Best regards, 

Sophie HERTZOG  

Director 

ACCUEIL INTERNATIONAL SERVICES 

FRANCE 
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Liite 2 Kysely 
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Liite 3 Kyselyn saatekirje 

 
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences  Letter 
Helsinki, FINLAND 
Satu LUMME 
Student of Business Administration   12 April 2013 
 
 
Subject: Survey concerning the communication between Accueil Interna-
tional Services and its cooperation agencies 
 

 
Dear agency, 
 
I am a Finnish student and I am studying Business Administration in Helsinki in 
HAAGA-HELIA University of Applied Sciences. I did my work placement in 
France by Accueil International Services from January to August 2012. Now I am 
back to Finland and I am writing my thesis on the subject of communication and 
culture.  
 
Now you have the possibility to share your opinion on the communication be-
tween your agency and Accueil International Services. 
 
Your answer is highly appreciated. Completing the survey will take approximately 
5 to 10 minutes. 
 

Here is the link to the survey: 
http://www.webropolsurveys.com/S/58168DF3647513DE.par 
 
 
Please answer by the latest on: Friday 26 April 2013 
 
 
Accueil International Services will inform you of the findings of the survey on a 
later date. 
 
If you have any further questions, please contact me: 
satu.lumme@hotmail.com 
 
Mrs Sophie HERTZOG of Accueil International Services will also gladly answer 
to further inquiries: au-pair@accueil-international.com 
 
 
Thank you for taking the time to complete this survey and contributing to my 
thesis. 
 
 
 
Yours sincerely, 
 
Ms Satu LUMME 

http://www.webropolsurveys.com/S/58168DF3647513DE.par
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Liite 4 Tulosraportti Pariisiin 

HAAGA-HELIA University of Applied Sciences  Report 
Satu LUMME    Survey results 
Student of Business Administration 
     16.5.2013 
 
 
Communication between Accueil International Services and its cooperation agencies 
 
The survey was sent to 27 cooperation agencies of Accueil International Services. I will 
use the abbreviation AIS from Accueil International Services. The purpose of the survey 
was to analyse the communication between AIS and its cooperation agencies. The an-
swering percentage was 44 %. The survey was conducted by an electronic questionnaire 
in April 2013. In the following report are presented the main results of the survey. 
 
Diagram 1 presents the age distribution of the respondents. 58,3 % of the respondents 
are under 35 years old. This result shows that usually the workers of Au Pair agencies 
are young adults. This age category might affect to the choice of communication chan-
nels. 
 

 
Diagram 1. Age distribution of the respondents 
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Diagram 2. Cooperation years of AIS and its partners 
 
Diagram 2 presents the cooperation years between AIS and its partners. As the diagram 
shows, 41 % of the agencies have worked 3 to 5 year together with AIS and 17 % have 
worked more than 10 years together with AIS. This long term cooperation has formed 
routines to the working standards and customs. 
 
From this background information it is good to proceed to the results about the com-
munication and cooperation. In the survey was asked what the general experience is of 
the cooperation with AIS. The answering options were excellent, very good, good, satis-
factory and poor. 41,7 % chose excellent and 58,3 % chose very good. None of the re-
spondents had chosen an answer under that. This is a very positive finding. It shows 
that the cooperating agencies are satisfied with their communication with AIS.  
 
In diagram 3 is presented the experience of the cooperation agencies concerning the 
communication with AIS. 59 % of the respondents answered that the communication 
with AIS is on an excellent level. This question, as well as the one about the general 
experience about the cooperation, gathered very good answers. None of the coopera-
tion agencies of AIS thought that the communication would have been only satisfactory 
or poor. AIS has invested in improving cooperation and communication with its coop-
eration agencies. 
 

  
Diagram 3. Experience of the communication 
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Table 1 shows the different communication channels that AIS uses and the ones that 
AIS’s partners are using. The important answers are bolded in the table. As the table 
shows, E-mail is the most popular communication tool. 91,7 % of the respondents use 
the E-mail very often or often. This is a large percentage. The second most popular 
channel is the phone: 8,3 % use the phone often and 33,3 % sometimes. 66,7 % have 
never used AIS’ www site. AIS www site is directed to the French host families and to 
French youth who want to leave abroad as an Au Pair or to participate to the other pro-
grams that AIS is offering.  
 
However, there could be a section on the internet site of AIS that could be directed to 
the cooperation agencies. For example there could be a section with FAQ (Frequently 
asked questions). Many agencies were asking questions from AIS about how the new Au 
Pair candidates should complete their profiles, what to write in the presentation letter 
etc. There could be answers to those questions on the www site of AIS. That part of the 
www site could be private, maybe under the form of an intranet and accessible only to 
the agencies that are already cooperating with AIS. That is one possible developing idea 
in the use of the communication channels. 
 
Then as the table shows, 100 % have answered never being the using of social media. 
Social media was first supposed to be left out of the survey, because it was almost cer-
tain that AIS does not use social media with its partners. However, it was taken in con-
sideration because it is nowadays a popular communication channel in general. As the 
table shows, none of AIS’ cooperation agencies is using social media when communi-
cating with AIS. AIS is present in the social media, mostly in Facebook, but that is for 
communicating with the Au Pairs who are in France. AIS has a private group in Face-
book for the Au Pairs who have arrived in the Parisian region through AIS. In that 
group the Au Pairs can meet each other’s, organize events and ask advice. I don’t think 
that it would be relevant for AIS to enlarge the communication between its cooperation 
agencies in the social media. The other communication channels are more useful. 
 
Table 1. The used communication channels 

 very often often sometimes rarely never 

E-mail 
 

66,7 % 25 % 8,3 % - - 

AIS’ www site - 8,3 % 16,7 % 8, 3 % 66,7 % 

Phone - 8,3 % 33,3 % 33,3 % 25 % 

Skype  - - - 41,7 % 58,3 % 

Letter - - - 8,3 % 91,7 % 

Social Media - - - - 100 % 

 
Table 2 shows the opinion of AIS partners on which communication channels they 
have planned to use in the future. E-mail stays the most popular channel. 8,3 % could 
use the phone more often. To this question was added an open comment that said: 
“The communication via E-mail works very well, so I see no reason, why we should 
change that.” That is an important point and it underlines even more the fact that the E-
mail is the most popular channel. 
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Table 2. Outlook for the future use of the various channels 

 very often often sometimes rarely never 

E-mail 
 

66,7 % 16,7 % 16,7 % - - 

AIS’ www site - 16,7 % - 25 % 58,3 % 

Phone 8,3 % 16,7 % 16,7 % 41,7 % 16,7 % 

Skype  - 16,7 % 16,7 % 41,7 % 25 % 

Letter - - - 33,3 % 83,3 % 

Social Media - - - 33,3 % 66,7 % 

 
Table 3 shows the experience of using the various communication channels. E-mail is 
the most popular one and all the respondents think that it works very well or good. This 
is a positive result. The phone is the next most popular channel and those ones who use 
it have had a good experience with it as well. The other channels than E-mail and 
phone, gather a pretty big percentage under “I can’t say”. Like table 1 showed there is 
less use of the other channels. The most important result is that the cooperation agen-
cies have been satisfied with the channels that they are currently using. 
 
Table 3. Experience in using the various communication channels 

 very good good satisfactory poor I can’t say 

E-mail 
 

75 % 25 % - - - 

AIS’ www site 8,3 % 16,7 % 8,3 % - 66,7 % 

Phone 25 % 33,3 % 8,3 % - 33,3 % 

Skype  8,3 % 8,3 % 16,7 % - 66,7 % 

Letter 8,3 % 8,3 % 8,3 % 8,3 % 66,7 % 

Social Media - 16,7 % - - 83,3 % 

 
The survey had a few questions about the cultural aspects, but some respondents had 
problems in understanding the questions, which make the results of those tables unreli-
able. Also I realized afterwards that there should have been the choice “I can’t say”, 
because as all the channels were not in use, the respondents were not able to say, if the 
cultural aspects were taken in consideration or not. I would have liked to add that as a 
choice, but it wasn’t possible after the survey was already published. The only reliable 
answer on this subject is concerning the use of the E-mail, because all the respondents 
are using it. 66,7 % of the respondents had the opinion that cultural aspects and differ-
ences were taken into consideration very often when communicating with AIS and 25 % 
had the opinion that they were taken into consideration often. 
 
75 % had reached understanding very often when communication with E-mail and 16,7 
% often. One open comment under this question said: “There are usually no misunder-
standing between AIS and our agency. Where cultural misunderstandings occur is be-
tween the Au Pairs and the families.” This comment shows that the personal of Au Pair 
agencies are professionals on cultural issues. They understand different cultures and 
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how it is to live among another culture and language. The young Au Pairs are not always 
aware of this. They might be living for the first time without their parents as well as 
being abroad for the first time. It is certain that misunderstandings occur. But the agen-
cies are there to help the Au Pairs to get through the difficult moments. After all dis-
covering a new culture and living within another culture is a wonderful experience. 
 

  
Diagram 4. Experience of the language skills 
 
Diagram 4 shows the experience of AIS cooperation agencies concerning the language skills 
of the personnel of AIS. 59 % had the experience that the personnel of AIS has excellent lan-
guage skills and 33 % had the opinion that the skills are very good. There were no results 
marked under good. AIS’ most used languages are French and English. Good language skills 
are important in a multicultural environment. They help to reach understanding between dif-
ferent cultures and improve the communication. 
 
As conclusion AIS’ partners are very satisfied with the cooperation with AIS as well as with 
the communication. 59 % of AIS partners think that the communication with AIS is on an 
excellent level. The most popular communication channel is E-mail and 75 % think that the 
communication with E-mail works very well. There are almost none cultural misunderstand-
ings between AIS and its cooperation agencies and the language skills of AIS’ personal are 
very good. These are all positive results. The communication and cooperation between AIS 
and its cooperation agencies are based on common trust and understanding.  
 
As final words I would like to thank all the participants for the interest in my survey and help-
ing me with my thesis. 

 


