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TIIVISTELMÄ 

 

Tämä opinnäytetyö käsittelee intranetiä yrityksen sisäisen viestinnän välineenä 

sekä intranetin hyödyntämistä organisaation arjen tukena. Opinnäytetyö tehtiin 

toimeksiantona Osuuskauppa Hämeenmaalle.  

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää market-ketjuyksiköiden mielipiteet, 

toiveet, tarpeet ja kehitysehdotukset liittyen Osuuskauppa Hämeenmaan 

Intranetiin eli Sintraan. Päätarkoituksena oli saada selville, mitä aineistoa 

Hämeenmaan market tuki- ja ohjaustoimintojen tulisi tuottaa Sintraan, jotta siitä 

olisi hyötyä myymälöille ja organisaation liiketoiminalle. Myöhemmin puhun 

tässä työssä market tuki- ja ohjaustoiminnoista market tukitoimintoina. 

Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta sekä empiirisestä osiosta. Teoriassa 

käsitellään yrityksen sisäistä viestintää, internetiä sekä intranetiä. Empiirisessä 

osiossa tehtiin kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, joka suoritettiin 

teemahaastatteluna. 

Tutkimuksen mukaan henkilöstön Sintran käyttötaidot vaihtelivat. Sintra koettiin 

hyväksi tiedon tallentamis –ja jakamispaikaksi. Toisaalta se koettiin myös hieman 

hankalakäyttöiseksi ja tarvittavan tiedon löytäminen toisinaan haastavaksi. 

Kehitettävää löytyi hakutoiminnoista, jäsentelystä ja järjestelmien toimivuudesta.  

Organisaatiolla on käytössä toimiva ja hyödyllinen intranet, josta voitaisiin saada 

enemmän irti panostamalla enemmän henkilöstön Sintra- koulutukseen ja 

korostamalla myymälöille intranetin hyödyllisyyttä ja sen tarjoamia 

mahdollisuuksia. Haastatteluiden avulla saatiin selville tärkeitä asioita, joita 

market -tukitoiminnot voivat halutessaan toteuttaa tulevaisuudessa. Kaikki 

tutkimustulokset välitettiin SOK:lle, jossa niitä voidaan tarvittaessa hyödyntää 

kehitettäessä Sintraa yhä tehokkaammaksi sisäisen viestinnän välineeksi. 
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ABSTRACT 

 

This thesis focuses on a company’s intranet as an internal communication tool and 

the use of intranet for everyday support in an organization. The thesis was carried 

out in cooperation with Osuuskauppa Hämeenmaa, a regional cooperative. 

The aim of this thesis was to survey the chain unit stores’ opinions, expectations, 

needs and development proposals concerning Sintra, the intranet used in 

Osuuskauppa Hämeenmaa. The main purpose was to find out what material 

Hämeenmaa’s support and control unit should add and update to Sintra in order to 

make it useful for individual supermarkets and the organization’s business, in 

general.  

The thesis is divided into two main sections, into a theoretical and empirical part. 

The theoretical part discusses internal communication, and the use of the internet 

and intranet. The empirical part is based on a qualitative study which was carried 

out as interviews in which the questions were divided into specific themes. 

According to the study, the ability to use Sintra varied among the staff members. 

Sintra was considered as a good place to store and share information. On the other 

hand, it was also seen somewhat difficult to use, and it was sometimes 

challenging to find the necessary information. The parts that need to be improved 

are the search operations, structuring and functioning of the systems.  

The organization has a functional and useful intranet, which could provide even 

more benefits if the staff has more training in using it and if its possibilities and 

usefulness were promoted more to the chain store units.The results of this study 

revealed important things that the support unit can implement in the future. All 

results were transmitted to SOK, where they can be used in order to develop 

Sintra to be even better and more efficient internal communication tool.  

Keywords: intranet, internal communication, organization 
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1 JOHDANTO 

Ensimmäisessä luvussa esitellään opinnäytetyön tausta, tutkimuskysymys ja 

tietoperusta. Tämän jälkeen käsitellään rajaukset sekä opinnäytetyön rakenne.  

1.1 Opinnäytetyön tausta 

Suoritin työharjoittelun Osuuskauppa Hämeenmaan market-tuki- ja 

ohjaustoiminnoissa (jatkossa käytän tekstissä lyhennettä market-tukitoiminnot) 

keväällä 2014. Toimeksiantajayrityksellä Osuuskauppa Hämeenmaalla (jatkossa 

käytän tekstissä lyhennettä Hämeenmaa) on käytössä yrityksen sisäinen verkko eli 

intranet, jonka avulla viestitään asioista yrityksen sisällä. Hämeenmaan intranet eli 

Sintra on tärkeä työväline monille ja se toimii muun muassa hyvänä tiedon 

säilyttämis- ja jakamispaikkana sekä tärkeänä uutiskanavana.  

Hämeenmaan market-tukitoiminnot tukevat ja auttavat päivittäin Prisma-, S-

market-, Sale - ja ABC-market-yksiköitä tuotteisiin ja market-järjestelmiin 

liittyvissä asioissa. Market-tukitoiminnot ei kuitenkaan käytä Sintraa muuhun 

kuin tiedotteiden lukemiseen ja etsimiseen. Sintrasta etsitään saatavuuteen ja 

tilanhallintaan liittyviä tietoja ja ohjeita. Tämän lisäksi sieltä etsitään myös 

tuoteryhmäkohtaisia manuaaleja eli erityisiä tuoteryhmiä koskevia 

toimintaohjeita. Market-tukitoiminnot ei siis itse tuota Sintraan sisältöä, koska 

sillä on mielikuva, että Sintran käyttö market-ketjuyksiköissä on vähäistä. 

(Saarinen 2014.) Market-tukitoiminnot halusi tietää, mitä mieltä myymälät ovat 

siitä, ettei market-tukitoiminnot luo sisältöä Sintraan.  Lisäksi haluttiin myös 

tietää, voisiko market-tukitoiminnot olla vielä paremmin myymälöiden arjen 

tukena luomalla sisältöä Sintraan. Keskustelimme yhdessä Hämeenmaan 

kenttäpäällikkö Mervi Grönbergin kanssa opinnäytetyöprosessista ja hän toivoi, 

että tutkisin myymälöiden ajatuksia market-tukitoimintojen Sintran käytöstä. Näin 

ollen päädyin tekemään opinnäytetyöni Hämeenmaalle.  

1.2 Tutkimuskysymys 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on käsitellä intranetiä yrityksen sisäisen 

viestinnän välineenä. Teorian ja teemahaastattelujen avulla tehdään kvalitatiivinen 
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tutkimus case-organisaatiolle, Osuuskauppa Hämeenmaalle. Tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää market-ketjuyksiköiden mielipiteet, toiveet, tarpeet ja 

kehitysehdotukset liittyen Osuuskauppa Hämeenmaan intranetiin eli Sintraan. 

Päätarkoituksena on saada selville, mitä aineistoa Hämeenmaan market-tuki-ja 

ohjaustoimintojen tulisi tuottaa Sintraan, jotta siitä olisi hyötyä myymälöille ja 

organisaation liiketoiminnalle.  

Tutkimuskysymys on: Mitä mahdollisuuksia intranet antaa Hämeenmaan market-

tuki-ja ohjaustoimintojen sekä market-ketjuyksiköiden väliselle sisäiselle 

viestinnälle? 

 

Ensimmäinen alakysymys: Mitä hyötyä intranetistä on yrityksen sisäisessä 

viestinnässä? 

 

Toinen alakysymys: Miten Hämeenmaan market-tuki- ja ohjaustoimintojen 

intranetin käyttöä voisi tehostaa market-ketjuyksiköiden sekä liiketoiminnan 

tukemiseksi? 

1.3 Tietoperusta ja rajaukset 

Opinnäytetyön tietoperusta muodostuu yrityksen sisäisestä viestinnästä, sen 

välineistä, hyödyistä ja haasteista sekä sisäisen viestinnän tulevaisuudesta. 

Sisäisen viestinnän lisäksi tietoperustaan kuuluu internet, intranet, intranet 

sisäisen viestinnän välineenä, sen hyödyt ja haasteet sekä intranetin tulevaisuus.  

Opinnäytetyön tietoperustaa on havainnollistettu seuraavassa kuviossa 1. 
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KUVIO 1. Opinnäytetyön tietoperusta 

Teoriaosuus muodostuu pääasiassa kirjallisen aineiston pohjalta. 2000-luvulla 

julkaistuja teoksia on vähän, joten tämän vuoksi kirjallisen aineiston tukena on 

käytetty sähköisiä lähteitä, tieteellisiä artikkeleita ja asiantuntijablogeja. Uutta 

kirjallisuutta ei ole intranetistä paljoa saatavilla. Kirjastosta asiaa tiedusteltaessa 

nousi esiin seuraavanlainen ajatus: luultavasti tämä johtuu siitä, ettei intranet ole 

muuttunut paljoa vuosien varrella, joten aiheesta ei ole kirjoitettu uusia julkaisuja. 

Toisaalta syy tähän saattaa löytyä myös siitä, että intranet ei ole tällä hetkellä 

ajankohtainen ja uusi aihe, vaan on osa tavallista työarkea monissa yrityksissä. 

Todennäköisesti tämän takia suurin osa painetuista lähteistä on julkaistu intranetin 

syntymän ja kehittymisen aikaan 1990-luvulla.   

Tämä opinnäytetyö keskittyy käsittelemään ennen kaikkea intranetiä yrityksen 

sisäisen viestinnän välineenä. Työssä käsitellään myös jonkin verran muitakin 

sisäiseen viestintään liittyviä asioita, koska ne tukevat tämän opinnäytetyön 

aihetta. Intranetin lisäksi on olemassa myös muita hyviä välineitä viestiä asioista 

yrityksen sisällä. Tietotekniikka ja internet antavat hyviä mahdollisuuksia 

yrityksen sisäiseen viestintään. Esimerkiksi Facebook ja Lync ovat hyviä välineitä 
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viestittää asioista organisaation sisällä. Näitä sisäisen viestinnän keinoja ei 

kuitenkaan käsitellä tässä opinnäytetyössä. 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Ensimmäisessä luvussa käsitellään opinnäytetyön tausta, tutkimuskysymys, 

tietoperusta ja rajaukset sekä opinnäytetyön rakenne. Toisessa luvussa käsitellään 

yrityksen sisäistä viestintää, internetiä, intranetiä ja keskitytään pääasiassa 

intranetiin yrityksen sisäisen viestinnän välineenä. Opinnäytetyön kolmannessa 

luvussa esitellään S-ryhmä, S-ryhmän intranet Sintra, case-organisaatio ja 

keskitytään case-yrityksen market-tukitoimintojen Sintran käyttöön. Lopussa 

käydään läpi tutkimuksen toteuttaminen, analysoidaan tutkimustuloksia, esitetään 

jatkotutkimusehdotukset Hämeenmaan market-tukitoiminnoille sekä käydään läpi 

tutkimuksen luotettavuutta. Neljännessä luvussa on yhteenveto opinnäytetyöstä. 

Opinnäytetyön rakennetta havainnollistetaan seuraavassa kuviossa 2. 
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Opinnäytetyön tausta, Tutkimuskysymys, Tietoperusta ja rajaukset, Opinnäyetyön 
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EMPIRIA
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market tuki- ja ohjaustoiminnot,  Empiirisen tutkimuksen taustat, Tutkimustulokset 

teemoittain,  Johtopäätökset ja kehitysehdotukset , Jatkotutkimusehdotukset, 
Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

YHTEENVETO
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2 INTRANET SISÄISESSÄ VIESTINNÄSSÄ 

Tässä luvussa käsitellään ensin yrityksen sisäistä viestintää yleisellä tasolla ja 

käydään läpi, mitä se tarkoittaa. Seuraavaksi käsitellään sisäisen viestinnän 

välineitä sekä sen hyötyjä ja haasteita. Lopuksi pohditaan sisäisen viestinnän 

tulevaisuutta. Sisäisestä viestinnästä siirrytään tarkastelemaan internetiä. 

Internetin käsittelyn jälkeen tarkastellaan intranetiä ensin yleisesti ja sitten 

intranetiä sisäisen viestinnän välineenä sekä sen hyötyjä ja haasteita. Lopuksi 

pohditaan intranetin tulevaisuuden näkymiä.  

2.1 Yrityksen sisäinen viestintä 

Yritysten viestintä jaetaan kahteen eri ryhmään, joita ovat ulkoinen sekä sisäinen 

viestintä. Ulkoista viestintää on yrityksen asiakkaisiin ja muuhun yleisöön 

kohdistettu viestintä. Sisäinen viestintä puolestaan tarkoittaa viestintää, joka 

tapahtuu yrityksen sisällä. Se voi olla kohdistettu esimerkiksi koko 

henkilökunnalle tai vain tietyssä yksikössä työskenteleville. Sisäinen viestintä voi 

olla alaisten sekä esimiesten välistä tai vain esimiesten tai alaisten välistä 

viestintää. Se voi olla suullista, sähköistä tai kirjallista. Suullista viestintää ovat 

yrityksen tiedotustilaisuudet, puhelut, haastattelut ja keskustelut.  Sähköistä 

viestintää ovat tiedotteet yrityksen internetsivuilla sekä intranetissä. Kirjallista 

viestintää ovat yrityksen painetut tiedotteet sekä esitteet. (Pesonen 2012, 115.) 

Työntekijät ovat tärkeä sidosryhmä kaikille yrityksille. Organisaatioiden tulee 

viestiä työntekijöidensä kanssa vahvistaakseen henkilöstön sitoutumista 

yritykseen ja työtehtäviin. (Cornelissen 2014, 163.) 

Yrityksen sisäinen viestintä tarkoittaa yrityksen sisällä tapahtuvaa 

kommunikointia, jossa työntekijät ja esimiehet kommunikoivat keskenään. 

Sisäisen viestinnän tarkoituksena on jakaa sekä kerätä tietoa, selventää aiheita ja 

ongelmia sekä vaikuttaa asioihin. Suullinen viestintä, kuten kokoukset, on yksi 

viestinnän muodoista, mutta nykyaikana myös sähköisen viestinnän merkitys on 

tärkeässä asemassa yrityksissä. Sähköistä viestintää ovat esimerkiksi viestintä 

sähköpostin välityksellä, tekstiviesteillä, mobiililaitteilla, intranetissä tai 

videoneuvottelun avulla. (Busines Case Studies 2014.)  Sisäinen viestintä on 

työyhteisön tai organisaation sisäistä tiedonkulkua sekä vuorovaikutusta, jossa 
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kyse on tiedon vaihdon lisäksi myös yhteisyydestä, kulttuurista sekä kokemusten 

jakamisesta organisaation sisällä. Sisäinen viestintä vaikuttaa myös yrityksen 

imagoon, joka taas vaikuttaa yrityksen olemassaoloon. (Juholin 1999, 13.) 

Sisäinen viestintä voi koskea yrityksen tavoitteita, strategiaa, päätöksiä, 

organisaatiomuutoksia tai se voi olla työhön kuuluvaa arkipäiväistä viestintää 

alaisten ja esimiesten välillä (Pesonen 2012, 145). 

Viestinnässä on edelleen kyse samasta asiasta kuin 2000 vuotta sitten, eli kuinka 

ihmisille puhutaan, miten asioihin vaikutetaan ja miten asiat esitetään. Puheet, 

palaverit, kokoontumiset ja keskustelut ovat kuuluneet työyhteisöviestintään aina 

siitä saakka, kun olemme ottaneet käyttöön käsitteen työn tekeminen. Ennen 

internetiä työyhteisöviestintä hoidettiin puheiden ja keskusteluiden avulla aina 

noin 1900-luvun alkuun saakka. Vaikka sähköposti ja matkapuhelimet ovat 

ottaneet oman paikkansa työyhteisöviestinnässä, ovat perinteiset keskustelut ja 

puhe-esitykset pitäneet pintansa uusien teknologioiden rinnalla ja perinteiset 

työviestintätavat koetaan edelleen tärkeinä viestin välittämisen keinoina. Vaikka 

uusi työyhteisöjen viestintäteknologia, kuten sähköposti, internet, intranet, 

mobiiliviestintä ja uudet tietokonesovellukset ovat saaneet aikaan uusia viestinnän 

periaatteita, kulkevat ne silti osittain vanhojen viestintäkeinojen rinnalla ja 

täydentävät toisiaan. (Puro 2004, 7–9.) Vaikka perinteiset viestintäkeinot, kuten 

puhelut, kirjeet ja lehdet ovat edelleen tärkeitä viestinnän keinoja, on viestinnässä 

kuitenkin tapahtunut yrityksiä sekä samalla myös heidän asiakkaitaan koskeva 

positiivinen muutos. Viestintäteknologian muutos sekä kilpailun kiristyminen ovat 

saaneet aikaan sen, että viestinnässä korostetaan yhä enemmän vuorovaikutusta. 

(Jussila & Leino 2001, 20.) Kortetjärvi-Nurmi & Kuronen & Ollikainen (2011, 7) 

toteavat, että työyhteisöviestintä liittää sekä yrityksen työntekijät että toiminnot 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Viestintä liittää myös yrityksen toiminnot organisaation 

ulkopuolella olevaan maailmaan. 

2.1.1 Sisäisen viestinnän välineet 

Ennen viestintäteknologian muutosta yrityksen sisäinen viestintä tapahtui 

puheiden, palavereiden, puheluiden ja keskusteluiden avulla. Nämä tavat ovat 

käytössä edelleen, mutta niiden rinnalle on tullut myös monia muita tehokkaita 
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sähköisiä sisäisen viestinnän keinoja. Viestintäteknologia on muuttanut työntekoa 

täysin. Työyhteisöissä on käytössä foorumeita, joihin kuuluu tietty määrä ihmisiä. 

Nykyaikana uusi teknologia mahdollistaa erilaisten internetpalveluiden käytön 

yrityksen sisäisessä viestinnässä. Näitä ovat muun muassa sähköposti, MySpace, 

nettikamerat ja yhteydet kuten Webcasting ja videostreaming, Youtube, LinkedIn, 

Intranet sekä sosiaaliset mediat kuten blogit, wikipedia, Lynk ja Facebook. 

Tällaiset sosiaaliset mediat luovat vanhoihin viestintäkeinoihin verrattuna aivan 

uudenlaisia keinoja verkostoitumiseen ja kommunikointiin. Hyvä viestintä saa 

aikaan hyvän työyhteisö. (Juholin 2008, 73–80.)  

Sisäisessä viestinnässä on tärkeätä osata valita siihen parhaiten soveltuva ja oikea 

väline, sillä oikean viestinnän välineen valitsemisella on vaikutusta siihen, miten 

tehokkaasti ja oikea-aikaisesti viestintä toimii (Ikävalko 1999, 12). Viestinnän 

väline sekä esitystapa valitaan sen mukaan, mitä tiedotettava asia pitää sisällään, 

kuinka kiireellinen se on ja mikä on sen kohderyhmä. Viestinnän väline pitää 

osata valita oikein, sillä kohderyhmänä voi olla yksi henkilö, koko yksikkö tai 

koko konserni. On tärkeätä, että yritykseltä löytyy viestinnän keinot ja kanavat 

monenlaiseen viestintään, sillä viestintä voi olla nopeaa ja ajankohtaisiin asioihin 

liittyvää tai sitten syvällisempää ja asioita tarkemmin käsittelevää. (Kortetjärvi-

Nurmi ym. 2008, 109.) 

Nykyaikana sisäinen viestintä hoidetaan useimmiten sähköpostin tai sisäisen 

tietoverkon eli intranetin avulla. Sähköpostin välityksellä on helppoa ja nopeaa 

jakaa tiedotteita henkilöstölle ja pysyvät tiedotteet sekä oppaat on tallennettu 

intranetiin. Sähköpostiviestien ja intranetin lisäksi sisäistä viestintää toteutetaan 

myös henkilöstölle kohdistetuissa tiedotustilaisuuksissa. Näissä tilaisuuksissa 

käsitellään yleensä yrityksen tärkeimpiä asioita. (Pesonen 2012, 145.) Näiden 

lisäksi sisäistä viestintää voidaan hoitaa myös henkilöstölehtien, tekstiviestien, 

kirjeiden ja infonäyttöjen kautta. Puro (2004, 15–26)  toteaa, että nykyaikana 

työelämässä ollaan entistä enemmän tekemisissä sähköpostin, intranetin, 

ekstranetin ja erilaisten mobiililaitteiden kanssa ja viestintää harjoitetaan 

sähköpostien, mobiililaitteiden sekä intranetin avulla. Kokouksia ja palavereita 

pidetään harvemmin kuin ennen ja ne ovat ennemmin harvinaisia ja erityisiä kuin 

jokapäiväisiä.  
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2.1.2 Sisäisen viestinnän hyödyt ja haasteet 

Toimiva ja hyvin organisoitu viestintä on tärkeä voimavara yritykselle. Se 

vahvistaa henkilökunnan yhteenkuuluvuutta ja tekee heistä sitoutuneempia 

työhön. Onnistuneen sisäisen viestinnän ansiosta henkilökunnan on helpompi 

sopeutua uusiin organisaatio- tai palvelutoiminnan muutoksiin. (Pesonen 2012, 

115.) Sisäinen viestintä tukee organisaation tehokkuutta, sillä se edistää 

organisaation johtajien ja työntekijöiden välistä sisäistä vuorovaikutusta. 

Onnistunut sisäisen viestintä voi edistää työntekijöiden tietoisuutta 

mahdollisuuksista ja uhista sekä kehittää työntekijöiden ymmärrystä organisaation 

muutoksia kohtaan. Tämän lisäksi se voi edistää työntekijöiden sitoutumista sekä 

luoda positiivista tunnetta. (Welch 2012, 246.) Sisäinen viestintä voidaan jakaa 

viralliseen ja epäviralliseen viestintään. Virallista viestintää ovat esimerkiksi 

kehityskeskustelut ja palaverit joita käydään esimerkiksi kerran kuussa. Nämä 

ovat yrityksen vakiintuneita käytäntöjä. Epävirallista viestintää ovat puolestaan 

keskustelut, joita käydään kahvitauoilla, työhuoneissa ja käytävillä. Hyvä 

yritysjohto ymmärtää tällaisen viestinnän tärkeyden antamalla sille tilaa. 

Onnistunut sisäinen viestintä tukee yrityksen liiketoimintaa sekä auttaa sitä 

saavuttamaan tavoitteet. Viestintä on tärkeä osa johtamista ja se on yksi 

johtamisen välineistä. Liiketoiminta tarvitsee toimiakseen sekä viestintää että 

hyvää johtamista, jossa yritysjohto miettii tarkasti, mitä viestii, kenelle, milloin ja 

miten. Hyvin organisoidun viestinnän avulla voidaan saavuttaa paras tuki 

liiketoiminnalle. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 13–14.)  

Sisäisen viestinnän kautta organisaation jäsenet saavat tietää, mitä organisaatio on 

ottanut vastuulleen. Tämä taas puolestaan voi edistää organisaation sitoutumista 

sosiaaliseen vastuuseen. Hyvä ja onnistunut sisäinen viestintä edistää 

organisaation jäsenten työhön liittyvää osaamista ja tietoutta. Sisäisen viestinnän 

avulla jäsenet saavat tietää, kuinka jokin työ kuuluu suorittaa, mihin organisaatio 

on sitoutunut ja mitä tämä sitoutuminen tarkoittaa koko organisaatiolle. Hyvä 

sisäinen viestintä on keino varmistaa, että ohjeita ja toimintasuunnitelmia 

noudatetaan. Sen avulla jaetaan myös sosiaalista vastuuta kaikille ja sen avulla on 

mahdollista yhtenäistää ja kehittää organisaatiota ja sen toimialueita. (CSR-

kompassi 2014.) 
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Sisäisen viestinnän avulla varmistetaan, että organisaation jokainen jäsen saa 

tarvittavat tiedot tehtävien suorittamiseen ja että tiedot on helposti saatavilla ja 

etsittävissä. Se auttaa organisaation jäseniä mieltämään itsensä ja työnsä osaksi 

koko yritystä. Sen avulla työntekijät voivat luoda sekä ylläpitää vuorovaikutusta 

ja toteuttaa avoimuutta. Tämä vuorovaikutuksen luominen onkin yksi 

tärkeimmistä sisäisen viestinnän tavoitteista. Sisäisen viestinnän kautta 

työntekijöillä on mahdollisuus kannustaa toisiaan työyhteisön kehittämiseen. 

(Kortetjärvi-Nurmi ym. 2011, 106.) Sisäisestä viestinnästä voi olla paljon hyötyä 

organisaatiolle ja sen liiketoiminnalle. Onnistuneen sisäisen viestinnän 

aikaansaamia hyötyjä on havainnollistettu seuraavan kuvion 3 avulla. 

 

 

 

KUVIO 3. Onnistunut sisäinen viestintä 

Hyödyn lisäksi on tietysti olemassa myös sisäisen viestinnän mahdolliset haasteet. 

Nykyaikana työelämässä on yhä vähemmän aikaa ja asiat täytyy hoitaa 

nopeammalla aikataululla. Kokouksien määrää ja kestoa on pitänyt supistaa, jotta 

aikaa riittäisi muuhunkin. Suomalaiset ovat pohdiskelevaa kansaa, ja hitautta sekä 

pohdiskelevaa tyyliä on pidetty tärkeänä, joista esimerkkinä ovat myös monet 
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vanhat sananlaskut kuten ”Suomalainen ajattelee ennen kuin sanoo”. Nykyaikana 

työelämässä ei ole kuitenkaan aikaa turhalle pohdiskelulle, vaan asioiden täytyy 

hoitua nopeasti, sillä jokaisella on tulenpalava kiire. Tämä muuttunut käsitys on 

aiheuttanut myös haasteita, sillä samalla kun aikaa asioihin syventymiseen on 

supistettu, vaaditaan työyhteisöä käsittelemään kokouksissa yhä laajempia 

asiakokonaisuuksia. Sähköpostien sekä muiden uusien teknologioiden tulo 

työyhteisöviestintään on aiheuttanut sen, että asioita puidaan sähköisesti ja kun 

saavutetaan umpikuja, on pakko pitää palaveri, jossa ongelmana on usein se, että 

rajallisen ajan takia osallistujat kiirehtivät asiasta toiseen. (Puro 2004, 27–31.) 

Viestintä voidaan jakaa välitettyyn sekä suoraan viestintään. Välitetyssä 

viestinnässä käytetään aina jotakin viestintävälinettä. Suorassa viestinnässä viestit 

välittyvät kasvokkain. Suora viestintä on turvallista eikä se voi aiheuttaa 

tietosuojariskejä, kuten välitetty viestintä. Tästä huolimatta myös suorassa 

viestinnässä on omat haasteensa. Sen haittoja ovat useasti kalleus sekä 

aikataulujen yhteensovittaminen.  Nykyaikana suurin osa viestinnästä on välitettyä 

viestintää kuten tiedotteet, henkilöstölehdet sekä ohjeet, jotka välitetään 

kohderyhmille sähköpostin, intranetin ja tekstiviestien välityksellä. Tällaisen 

viestinnän etuina ovat sen tarkkuus sekä pysyvyys, mutta se tuo mukanaan myös 

haasteita: tekstin tuottaminen sekä välittäminen vievät aikaa ja vuorovaikutteisuus 

on vähäistä. Sähköisen viestinnän merkitys jatkaa kasvuaan, koska nykyaikana 

töitä tehdään myös etätyönä. Näin ollen vastaanottaja voi lukea viestin myös 

maapallon toisella puolella. Haasteena sähköisen viestinnän kasvussa ovat 

erilaiset tekniset ongelmat, kuten sähkökatkokset, tietoliikenneongelmat sekä 

tietoturvariskit. (Lohtaja ym. 2007, 16–17.) 

Ihmiset ovat nykyaikana hyvin riippuvaisia viestintäteknologiasta ja sen 

toimivuudesta. Serverin kaatuessa, viruksen kaataessa sisäisen verkon tai 

ongelmat matkapuhelinoperaattorin toiminnassa saavat aikaan sen, että moni 

ihminen tuntee olonsa hyvin avuttomaksi. Monet ovat työssään niin riippuvaisia 

sähköpostista ja matkapuhelimista, että ongelmat niiden toimivuudessa 

hankaloittavat huomattavasti työn tekemistä. Viestintäteknologian kehitys on 

aiheuttanut sen, että ryhmäviestintätilanteiden, kuten palavereiden määrää on 

supistettu ja tilalle otettu intranet-tiedotteita sekä sähköposti. Tämä taas 

vuorostaan aiheuttaa sen, että käsitys viestinnästä voi olla yksipuolisempi ja 
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tärkeitä asioita saattaa jäädä huomiotta. Täytyy kuitenkin muistaa, ettei syy ole 

vain siinä, että vanhat viestintämuodot olisivat huonompia kuin nykyaikaiset. 

Kaikki riippuu usein vain siitä, että koko työ itsessään on muuttunut 

itsenäisemmäksi sekä liikkuvammaksi, jolloin ainoa viestinnän keino saattaa olla 

esimerkiksi mobiiliviestinnän sovellusten hyödyntäminen. Lankapuhelinten 

aikaan työntekijät olivat tavoitettavissa vain työpäivän aikana, mutta nykyään 

ajattelemme että matkapuhelimen omistava työntekijä on jatkuvasti 

tavoitettavissa, jopa työajan ulkopuolellakin. (Puro 2004, 48–50.) 

Monet työyhteisön jäsenistä saattavat kokea matkapuhelintakin uuvuttavammaksi 

sähköpostin. Vaikka puhelin saattaa soida päivän aikana useasti, niin se myös 

karsii osan puheluista pois. Soittaja voi myös päättää, soittaako myöhemmin 

uudelleen vai hoitaako asian jotakin muuta kautta. Sähköpostissa on kuitenkin se 

ongelma, ettei se rajaa pois viestejä roskaposteja lukuun ottamatta. Sähköposteja 

voi siis tulla jatkuvalla vyöryllä ja yhden päivän aikana saattaa tulla jopa satoja 

viestejä, jotka vaativat lukemista ja asioihin paneutumista. Sähköpostitulvan takia 

voi olla, että joitakin tärkeitä viestejä jää lukematta tai ne huomataan liian 

myöhään. Tiukentunut aikakäsitys aiheuttaa sen, että sähköpostin vastaanottajalta 

odotetaan vastausta saman päivän aikana, jopa muutaman tunnin sisällä. Tämä 

saattaa olla rasite, sillä ennen sähköposteihin suhtauduttiin samalla tavalla kun 

tavalliseen postiin, eli vastauksen saapumisessa saattoi kulua jopa kolme päivää. 

(Puro 2004, 61–67.) 

 Juholinin (2008, 77–78) mukaan sähköposti oli monille ensimmäinen kokemus 

digitaalisesta sisäisen viestinnän muodosta. Sähköpostin räjähdysmäinen käytön 

kasvu ja roskapostin tulva ovat muuttaneet sen alkuperäisen idean. Ihmisillä ei ole 

aikaa lukea jopa satoja viestejä päivittäin, jolloin vaarana on viestinnän tehon 

lasku. Intranet on toisaalta vähentänyt sähköpostin käyttöä. Toiset kokevatkin 

intranetin hyväksi sisäisen viestinnän välineeksi, mutta joidenkin mielestä tiedon 

löytäminen voi olla hankalaa ja tämä ihmisryhmä kokee intranetin turhauttavaksi. 

Täytyy myös muistaa, ettei intranet aina välttämättä ole paras paikka kiireellisen 

ja tärkeän tiedon välittämiseen, sillä se ei välttämättä aina tavoita kaikkia 

organisaation jäseniä, jos he liikkuvat työnsä vuoksi paljon.  
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Pahin virhe, mitä sisäisessä viestinnässä voi tapahtua on se, että yrityksen johto ei 

ota vastuuta sisäisestä viestinnästä. Tiedottamisen vastuuta ei tule jättää 

viestintäihmisten vastuulle, vaan johdon on sitouduttava siihen. Vaikka sähköposti 

ja intranet ovatkin hyviä sisäisen viestinnän kanavia, tulisi kuitenkin muistaa, että 

kaikilla työntekijöillä ei välttämättä ole mahdollisuutta käydä jatkuvasti 

lukemassa intranetiä tai sähköpostia, mutta silti viestien organisaation sisällä on 

kuljettava myös heille. Tarkan suunnittelun ja strategioiden avulla vältytään 

isoimmilta ongelmilta. Sisäinen viestintä tulee aikatauluttaa samalla tavalla, kuin 

yrityksen liiketoiminta, eli tulee laatia tarkka suunnitelma siitä mitä kerrotaan, 

kenelle, koska ja millä välineillä. (Tervola 2008.) Huono viestintä voi olla 

haitallista yritykselle, sillä jos yrityksen työntekijät kokevat, että viestintä on 

toteutettu väärin tai huonosti, voi se huomaamatta vahingoittaa organisaation 

työntekijöiden välistä vuorovaikutusta (Welch 2012, 246). 

Sisäisessä viestinnässä on myös ongelmana se, että ihmiset pitävät tärkeänä eri 

asioita ja suhtautuvat teknologian tuomiin uusiin mahdollisuuksiin eri tavoin. 

Toiset saattavat selata sähköpostia mobiililaitteiden avulla monesti päivässä, jopa 

tunneittain. Jotkut taas lukevat sähköpostia muutaman tunnin aamuisin ja palaavat 

sähköpostien ääreen vasta seuraavana päivänä. Toiset vastaavat tunnollisesti 

matkapuhelimiinsa, jopa työajan ulkopuolella.  Jotkut taas vastaavat puheluihin 

vain työajalla ja vasta silloin kun siihen on ylimääräistä aikaa. Toiset siis kokevat, 

että verkostoituminen ja sen kehittäminen on tärkeää ja itsestään selvä asia, mutta 

toiset ovat sitä mieltä että se on täysin turhanpäiväistä. Jotkin työt ovat sellaisia, 

etteivät kaikki uudet teknologiat vain ole mahdollisia tai niistä ei ole samanlaista 

hyötyä kuin taas toisessa yrityksessä. Jotkin yritykset pitävät edelleen 

tärkeämpänä viestin välittämistä paperilla kuin sähköisenä. Viestinnästä vastaavat 

ihmiset kokevatkin vaikeana haasteena sen, miten saadaan luotua yhtenäinen 

käytäntö. Joku työntekijöistä kannattaa intranetiä ja toisen mielestä se on hankala 

ja hän kokee sähköpostin paremmaksi viestinnän keinoksi. Joku taas saattaa 

vastustaa täysin kaikkea uutta ja pitää palavereita ainoana oikeana sisäisen 

viestinnän keinona. Yrityksen tulisikin pysyä tiukasti kiinni valitsemassaan 

suunnassa, jos on päätetty ottaa sähköpostin tilalle intranet. (Puro 2004, 108.) 

On olemassa myös haasteita, jotka eivät suoraan liity uuteen teknologiaan. 

Joissakin yrityksistä käytetään loitontavaa viestintää, jossa yksi puhuu ja muut 
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kuuntelevat sekä omaksuvat tietoa. Tällöin saattaa syntyä ongelmatilanteita, kun 

esimerkiksi johto odottaa enemmän keskustelua, mutta alaiset odottavat vain 

passiivisina, että joku kertoisi, mitä tulee tehdä seuraavaksi. (Juholin 2008, 59–

61.) Joskus myös tiedon kulussa saattaa olla ongelmia varsinkin, kun kyse on 

sähköisestä viestinnästä - jos se takeltelee, niin seuraamukset voivat olla ikäviä. 

Joskus myös tietoa voi olla enemmän, kuin kukaan pystyy omaksumaan. (Juholin 

2008, 85.) 

 Juholinin (2008, 49) mukaan on olemassa myös ihmisiä, jotka haluavat olla 

kaikenlaisten verkostojen ulkopuolella. Toisia verkostoituminen kiinnostaa 

vähemmän kuin toisia. Puro (2004, 108–111) muistuttaa, että jokaisesta 

työyhteisöstä löytyy aina niitä, jotka kokevat uuden teknologian ja sen kehityksen 

riskiksi joko itselleen tai työlleen. Uuden teknologian sekä vanhojen käytäntöjen 

muuttamisen jälkeen haastavin este liittyy työntekijöiden ajattelutapoihin sekä 

henkiseen muutokseen. Henkilöstö pitäisi saada ymmärtämään, mitä kaikkea 

hyvää uudet viestintäjärjestelmät voivat antaa koko yritykselle. Tulisi myös 

muistaa, että kun halutaan tavoitella tehokkuutta sekä kilpailuetua, tulee 

työntekijöiden viestintätaitojen olla kunnossa. Hyvät viestintätaidot ovat avain 

todellisen kilpailuedun syntymiselle. 

2.1.3 Sisäisen viestinnän tulevaisuus 

Hyvän ja onnistuneen viestinnän kautta syntyy myös hyvä työyhteisö. 

Murrosvaiheessa, 2000-luvun taitteessa, viestinnän roolit muuttuivat. 

Organisaation jäsenet eivät ole enää yhtä hierarkisessa suhteessa kuin aiemmin. 

Edelleenkin johdolla on keskeinen rooli, mutta nykyaikana on myös organisaation 

muidenkin jäsenten vastuulla ottaa kantaa ajankohtaisiin asioihin eikä vain toimia 

passiivisena jäsenenä. (Juholin 2008, 80.)  

Viestintäteknologiat uudistuvat jatkuvasti. Yritysten voimavarat seurata 

aktiivisesti uudistuksia saattavat olla rajalliset. Muutama vuosi sitten uudistunut 

intranet tai tuttu ja turvallinen sähköpostin lähettäminen voi tuntua toisista 

hitaalta. Sosiaalinen media on osa monien yritysten arkea, ja vaikkei yritys itse 

olisikaan aktiivinen sosiaalisen median kanssa, niin sen henkilöstö ja asiakkaat 

saattavat olla. (Rinta-Kanto 2013.) 
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Sosiaalista mediaa tullaan tulevaisuudessa käyttämään yrityksen sisäisen 

viestinnän työvälineenä. Se antaa yrityksen sisäiselle viestinnälle monia uusia 

mahdollisuuksia. Samalla kun se nopeuttaa ja helpottaa viestintää, niin se myös 

muuttaa ja vaatii sekä aiheuttaa uusia, välillä myös haastavia, tilanteita. 

Parhaimman hyödyn sosiaalisesta mediasta saavat yritykset, jotka osaavat 

hyödyntää sitä myös sisäisen viestinnän kanavana. Tulevaisuudessa hyvät 

viestintätaidot ovat yhä tärkeämmässä roolissa, sillä suurin osa sähköisestä 

viestinnästä toteutuu kirjoitetun tekstin muodossa. Sosiaalinen media antaa myös 

mahdollisuuden lisätä avoimuutta sekä organisaation jäsenten vuorovaikutusta. 

(Isokangas & Kankkunen 2011.) 

2.2 Internet 

Internet on suuri koko maailman kattava tietoliikenneverkko, jonka yhteen 

liittyneet palvelimet sekä yksityiset käyttäjät muodostavat. Internetin juuret 

ulottuvat 1950-luvun lopulle saakka, jolloin Yhdysvalloissa alettiin viranomaisten 

toimesta suunnitella kommunikointijärjestelmää, joka ei lamaantuisi edes 

ydiniskusta. Tarkoitus oli luoda verkko, joka kuljettaisi viestejä, jotka jaettaisiin 

paketeiksi. Leonard Kleinrock julkaisi vuonna 1961 ensimmäisen ehdotuksen ja 

teorian pakettijärjestelmästä. (Suomen Internetopas 2014.) Pakettiteoria sai aikaan 

sen, että Yhdysvaltain puolustusvoimat aloittivat 1960-luvulla hajautettujen 

tietoliikenneverkkojen tutkimuksen ja ARPANET-projektin, jonka tarkoituksena 

oli luoda turvallinen tiedonsiirtoverkko armeijalle. (Haasio 2008, 11.) 

Yhdysvaltain armeijan tutkimusprojektien koordinaatioelin eli ARPA (Advanced 

Research Projects Agency) rahoitti vuonna 1966 tutkimusprojekteja, joissa 

tutkijoilla oli käytössään tietokoneita (Mäkinen 2006, 23). Internet sai vihdoin 

alkunsa, kun Neuvostoliitto laukaisi taivaalle ensimmäisenä satelliitin, Sputnikin. 

Tämän seurauksena Amerikka ei tuntunutkaan enää turvalliselta ja oli tehtävä 

jotakin. Yhdysvaltain puolustusministeriö perusti ARPA-toimiston. Tehtävänä oli 

auttaa Yhdysvaltoja pysymään mukana asevarustelukilpailussa edistämällä 

erilaisia projekteja. (Kauppinen 2005, 70-71.) 

Aluksi tietokoneet olivat suurikokoisia ja kalliita. Ne olivat vain harvojen 

käyttäjien ulottuvilla. Lähtölaukauksen internetille antoi, kun idea hajautetuista 
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viestintäverkoista levisi tutkimuslaitoksiin sekä yliopistoihin. Alussa ARPAnetin 

tärkeimpänä ominaisuutena pidettiin tietokoneiden etäkäyttöä, mutta pian 

kuitenkin ymmärrettiin, että verkon suosituimmaksi käyttötavaksi nousikin 

viestintä toisten käyttäjien kanssa. Sähköposti liitettiin verkkoon vuonna 1972. 

Tämän liittämisen toteutti Ray Tomlin, joka keksi verkolle ja sähköpostille myös 

aivan uuden käyttötavan, sähköpostilistat. ARPAnet oli tärkeä osa armeijan 

verkkoa, ja se oli lujasti kontrolloitu vuoteen 1983 asti. Tämän jälkeen ARPAnet 

levisi ympäri maailmaa eikä ollut käytössä enää vain yliopistoissa vaan laajeni 

myös suurten massojen keskuuteen. ARPAnet nimi vaihdettiin internetiksi vuonna 

1989. (Kauppinen 2005, 70–71.) Vuonna 1990 ARPAnet:in tilalle luotiin 

MSFNET. Kymmenen vuoden kuluttua internetiin oli jo liitetty 19 540 000 

palvelinta. World Wide Web eli WWW kehiteltiin 1990-luvun alussa CERN:ssä 

ja ensimmäinen WWW-palvelin otettiin käyttöön vuonna 1992. (Haasio 2008,11.)  

Marc Andreessen oli yksi niistä harvoista, jotka uskoivat internetin kaupallisiin 

mahdollisuuksiin. Hän oli luonut ohjelman nimeltä Mosaic ollessaan vasta 23-

vuotias. Hänen yrityksensä, Netscape, antoi tavallisille ihmisille mahdollisuuden 

hyödyntää internetiä ja teknologiaa, jota tähän saakka olivat päässeet käyttämään 

vain tutkijat ja insinöörit. (Bryant 2000, VII.) Vuoden kuluttua Mosaicin 

luomisesta, eli vuonna 1994, Yahoo aloitti toimintansa. Parin vuoden kuluttua 

myös animaatiot ja liikkuvien kuvien käyttö tuli mahdolliseksi JAVA- 

ohjelmointikieltä tukevien selainten ansiosta. (Haasio 2008, 11.) 

Internetiä käytettiin aluksi oppilaitoksissa ja käyttäjät olivat nuorehkoja, hyvin 

koulutettuja miehiä. Sen räjähdysmäinen leviäminen alkoi kuitenkin vuonna 1994 

ja 1990-luvun lopulla verkon suosio oli kasvanut suuresti.  Tunnettuus jatkoi 

kasvua edelleen, minkä ansiosta tietokoneiden sekä Internet-liittymien määrä 

lisääntyi nopeasti. Internetin räjähdysmäisen kasvun aikoihin kehitettiin myös 

intranet, joka on yrityksen sisäiseen käyttöön ja tiedon jakamiseen suunniteltu IP-

verkko. Internet yleistyi entisestään 2000-luvun alussa sen kaupallistuttua. 

Nykyisin maapallon kaikki maat ovat liitetty verkkoon ja niin yksityisillä 

henkilöillä, kuin yrityksillä on mahdollista hyödyntää internetin palveluita 

jokapäiväisessä toiminnassaan. (Casselberry 1997,1; Haasio 2008, 11; Hakola & 

Hiila 2012, 18–21; Suomen Internetopas 2014.) 
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Verkkopalveluissa palvelun tarjoajan on päätettävä, kenelle palvelu suunnataan. 

Palveluita nimitetään kohderyhmien mukaan joko Internet-palveluiksi, extranet-

palveluiksi tai intranet-palveluiksi. Internet-palvelu on julkinen palvelu, joka on 

suunnattu laajoille kohderyhmille. Tätä palvelua ei ole rajattu mitenkään, vaan 

kaikkien halukkaiden on mahdollista tutustua siihen. Extranet-palvelu toimii 

kuten julkisetkin verkkopalvelut, eli internet-teknologian avulla. Extranet-

palvelun kohderyhmä on kuitenkin paljon rajatumpi kuin julkisen internet-

palvelun. Extranet-palvelussa kohderyhmä on rajattu siten, ettei tiettyyn 

kohderyhmään kuulumattomalla käyttäjällä ole mahdollisuutta tutustua palveluun. 

Tällaisia palveluita tarjotaan yleensä yritysten alihankkijoille ja avainasiakkaille. 

Intranet-palvelu toimii samalla teknologialla kuin internet- ja extranet-palvelutkin. 

Intranet-palvelun ero on kuitenkin siinä, että se on vielä rajatumpi kuin extranet-

palvelut, sillä vain yrityksen työntekijöillä on mahdollista käyttää intranetiä. 

Internet on siis palvelu, jota kaikki saavat käyttää, extranetiä saavat käyttää vain 

halutut kohderyhmät ja intranetiä ainoastaan yrityksen työntekijät. (Jussila ym. 

2001, 36–37.) Seuraava kuvio 4 kuvaa internetin, extranetin ja intranetin eroja. 

 

KUVIO 4. Internet, extranet ja intranet. Architect for Business 2014 kuviota 

mukaillen. 

 

Internetiä voidaan pitää tärkeänä sisäisen ja ulkoisen viestinnän välineenä. 

Perinteiset tiedotusvälineet, kuten uutiskirjeet tai vuosikertomukset, ovat 
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tehottomia internetin rinnalla, sillä niiden ulottuvuus on rajallista. Internet 

puolestaan tarjoaa mahdollisuuden tiedottaa ja olla yhteydessä suureen määrään 

yleisöä. Suuret organisaatiot ovat internet-teknologiaa soveltamalla luoneet 

intranettejä sisäisen viestinnän välineiksi. (Murgolo-Poore & Pitt & Ewing 2002.) 

2.3 Intranet   

Tietokoneiden väliseen tiedonsiirtoon internetin kautta käytettävää mekanismia 

voidaan käyttää samalla tavalla myös paikallisverkkojen välillä, kuten 

toimistoissa. Kun tämä ei ole julkisesti saavutettavissa, sitä kutsutaan intranetiksi 

(Buckley & Duncan 2009, 19). Intranet on yrityksen sisäinen suljettu tietoverkko, 

jonka tarkoituksena on helpottaa tiedonsiirtoa ja edistää osaamista yrityksen 

sisällä. Organisaation on mahdollista käyttää intranetiä tiedon siirron ja ohjeiden 

jakopaikan lisäksi myös tiedon tallentamispaikkana, josta tietoa on helppo etsiä 

tarvittaessa. Se on tarkoitettu vain yrityksen sisäiseen käyttöön, ja tästä syystä 

järjestelmään on rakennettu niin sanottu palomuuri estämään ulkopuolisten pääsyä 

tärkeiden ja salaisten asioiden lähelle. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2011, 89.) Joissain 

organisaatioissa intranetistä voi löytyä myös verkko-opisto tai erilaisia 

sovelluksia, kuten asiakashallintajärjestelmä sekä taloushallinto-ohjelmisto 

(Kortesuo 2009, 64).  

Intranetin sanotaan usein olevan internet-tekniikan soveltamista yrityksen 

sisäiseen tietojenkäsittelyyn. Internet-tekniikka koostuu sekä 

tietoliikennetekniikasta että dokumenttien hallinnan tekniikasta. (Salmela 1997,4.) 

Casselberry (1997, 1–10) määrittelee intranetin yrityksen sisäiseen käyttöön ja 

tiedon jakamiseen suunnitelluksi IP-verkoksi, joka on helpompi sekä halvempi 

rakentaa kuin yrityskohtainen järjestelmä. Sisäinen verkko koostuu usein WWW- 

palvelimesta, mutta se voi käsittää esimerkiksi myös FTP-palvelimia (File 

Transfer Protocol) ja tietokantapalvelimia. World Wide Web eli WWW sekä 

intranet liittyvät toisiinsa tiiviisti, mutta niissä on silti muun muassa yksi tärkeä 

ero: WWW on suunniteltu kaikkien käyttöön, kun taas intranet on tarkoitettu 

yrityksen sisäiseen käyttöön.  

Intranetin historia on hyvin lyhyt. Sana intranet omaksuttiin vuonna 1995 ja 

ensimmäiset intranetit syntyivät 1990-luvun lopulla vain tietovarastoiksi ja 
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linkkilistoiksi. Ne olivat siis aluksi vain sähköisiä ilmoitustauluja ja arkistoja. 

Vähitellen dokumenttien lukemisen rinnalle tuli myös tietokantojen lukeminen ja 

päivittäminen. Nykyään niistä on kehittynyt monille yrityksille ainoa tapa saada 

sama viesti perille kaikille organisaation jäsenille ajasta ja paikasta riippumatta. 

Intranetiä voidaan kutsua yrityksen sisäiseksi tietoavaruudeksi. Se on myös 

internet-tekniikan soveltamista organisaation sisäiseen tietojenkäsittelyyn sekä 

tietoliikennetekniikan lisäksi myös dokumenttien hallinnan tekniikkaa. Näiden 

lisäksi intranetiin kuuluu myös hallinnollisia ohjeita sekä sähköisiä arkistoja ja 

kirjastoja. (Salmela 1997, 4–5; Juholin 2006, 266–267.)   

Kuivalahti & Luukkonen (2003, 23–24) ovat jakaneet intranetin kehitysvaiheet 

viiteen eri vaiheeseen. Näitä vaiheita ovat: 

 Vaihe 1. Yksikkökohtaiset pioneerit. Tässä vaiheessa ensimmäiset 

intranetit syntyivät ja alkuvaiheen intranetin päivitys tapahtui muutaman 

työntekijän avulla.  

 Vaihe 2. Konsernitasoinenen staattinen toteutus. Toisessa vaiheessa 

ensimmäisiin konsernitasoisiin intraneteihin tilattiin rakennesuunnittelu ja 

sisällöntuotanto oli vain muutaman ihmisen varassa.    

 Vaihe 3. Sisällönhallintajärjestelmä käyttöön. Kolmannessa vaiheessa 

sisällönhallintajärjestelmä teki mahdolliseksi sen, että sisällöntuotantoa oli 

mahdollista hajauttaa laajemmin organisaatioon. Sisältörakenne alkoi 

kuitenkin pian laajeta ja tiedon löytyminen vaikeutua.  

 Vaihe 4. Personointi ja prosessit mukaan. Neljännessä vaiheessa intranetin 

sisältöä eri kohderyhmille on mietitty tarkemmin. Personoinnissa on 

ideana, että sisältö kohdistetaan esimerkiksi sijainnin tai työroolin mukaan. 

 Vaihe 5. Työpaikan kojelauta. Viidennessä vaiheessa yritysjohdon pitää 

sopeutua digitalisointiprosessiin, kyseessä on koko organisaation työn 

tehostaminen digitalisoinnin kautta. Tarvittavan tiedon tulisi olla myös 

saatavilla aina paikasta tai ajasta riippumatta, visiossa on siis mukana 

entistä laajempi mobiilikäyttö. 

Lähes kaikki intranet-sovellukset kuuluvat joko julkaisusovelluksiin, 

keskustelusovelluksiin tai interaktiivisiin sovelluksiin. Julkaisusovelluksiin 

kuuluu dokumenttiarkisto. Dokumentteja on helppo tallentaa yhteen paikkaan ja 
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niitä on tarvittaessa myös helppo löytää. Yritykset voivat varastoida HTML-

dokumentteina tekstiä, grafiikkaa, ääntä ja videoita. Monissa yrityksissä on 

käytössä myös HTML-muotoisia ilmoitustauluja, joihin voi laittaa yrityksen 

tiedotteita ja työntekijöillä on mahdollisuus laittaa näihin myös omia 

ilmoituksiaan. Tällainen HTML-muotoinen ilmoitustaulu on tärkeä työväline, jos 

yritys on laajentanut toimintaansa eri paikkakunnille tai eri maihin. 

Kirjanmerkkien avulla voidaan järjestää alue, missä on kerättynä ulkoisia linkkejä. 

Tällöin käyttäjien on helpompi löytää etsittävä tieto. Dokumenttien varastoinnin 

lisäksi intranetin kautta voidaan osallistua myös erilaisiin ryhmäkeskusteluihin. 

Ryhmän jäsenet voivat hoitaa kommunikoinnin myös uutispalvelimien kautta. 

Vuorovaikutteiset sovellukset toimivat käyttäjän käskystä. Esimerkiksi 

keskitetyssä lomakkeiden käsittelyssä lomakkeille voidaan luoda omat alueensa, 

jolloin tarvikkeet ja palvelut on helpompi hankkia ja sähköinen lähettäminen 

vähentää myös lomakkeen katoamisriskiä. (Casselberry 1997, 23–27.) 

2.3.1 Intranet sisäisessä viestinnässä 

Intranetiä käytetään vain yrityksen tai organisaation sisäiseen tietojen siirtoon eli 

sisäiseen viestintään. Siellä julkaistaan aineistoa, joka on suunnattu vain yrityksen 

henkilökunnalle ja jota ulkopuoliset eivät pääse näkemään. Intranetissä 

julkaistavaa tietoa ovat esimerkiksi henkilökunnalle suunnatut tiedotteet ja ohjeet 

sekä yritys- ja nimitysuutiset. Intranetissä voidaan julkaista yrityksen linjauksia 

henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta, vuokratyövoiman käytöstä sekä 

alihankinnasta. (Pesonen 2012, 150–153.) 

Tänä päivänä monet yritykset ovat omaksuneet käyttöönsä intranetin.  Intranetit 

ovat muutakin kuin vain tiedon säilytys- ja esityspaikkoja, sillä ne ovat nykyisin 

myös yksi tärkeimmistä sisäisen viestinnän keinoista. Nykyaikainen ja moderni 

intranet on yrityksissä tärkeä osa päivittäistä työn tekemistä sekä johtamista. 

(Kammonen 2013.) Näin ollen intranetiä voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä 

sisäisen viestinnän välineistä. Tietojen säilytys- ja tallentamispaikan lisäksi 

intranetin avulla yrityksen jäsenet pysyvät ajan tasalla organisaatiossa tapahtuvista 

muutoksista ja uudistuksista. Lisäksi henkilöstö voi viestiä keskenään tärkeistä ja 

ajankohtaisista työasioista intranetissä. 
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Tänä päivänä intranet on yrityksissä keskeinen työkalu, joka toimii organisaation 

muistina ja jolla on mahdollista päästä hakemaan yrityksen ja sen tuotteiden 

tietoja. (Barnes & Vidgen 2012, 164). Skok ja Kalmanovitch (2005) kertovat 

muutamista intranetin rooleista. Kognitiivisen näkemyksen mukaan intranet on 

kulttuurillisesti sekä yhteiskunnallisesti neutraali tietojen tallentamispaikka. 

Yhdistävän näkemyksen mukaan sitä käytetään välineenä, joka tuo yrityksen 

yhteisöt yhteen jakamaan sekä käsittelemään tietoa. (Barnes & Vidgen 2012, 164.) 

Yhä useammat työyhteisöt ovat alkaneet käyttää intranetiä asioiden 

tiedottamiseen, tarkastamiseen, kysymiseen ja sopimiseen. Intranet on vähentänyt 

ja jopa osittain korvannut sähköpostin käyttöä viestinnän välineenä. Se on 

turvallinen tapa viestiä, sillä se on organisaation sisäinen verkko, jonne 

organisaation ulkopuoliset henkilöt eivät pääse. Se on noussut yhdeksi 

tärkeimmistä sisäisen viestinnän välineistä. Tästä huolimatta suhtautuminen 

intranetiin saattaa vaihdella. Osalle se on jokapäiväinen rutiini ja toisille 

merkityksetön. (Juholin 2008, 77–78.)  

Intranetin hyöty sisäiselle viestinnälle on, että sen avulla on mahdollista hallita ja 

päivittää suuria tietomääriä ja pitää ne käyttäjäryhmien saatavilla paikasta tai 

ajasta riippumatta. Intranetiin on myös mahdollista lisätä erilaisia hyödyllisiä 

sovelluksia. Se on tärkeä sisäisen viestinnän väline, sillä se sopii niin pienten kuin 

suurtenkin yritysten tarpeisiin. Myös pienten yritysten on mahdollista ottaa 

käyttöönsä intranet, sillä sen perustamis- ja käyttökustannukset ovat pienet. 

Yrityksen eri yksiköt pystyvät luomaan sisältöä intranetiin, joka puolestaan 

merkitsee tiedottamisen monipuolistumista sekä nopeutumista. (Pesonen 2012, 

150–151.)  

Kuivalahti ym. (2003, 51–52) muistuttavat, että sisäisessä viestinnässä on tärkeätä 

hyödyntää kaikkia kanavia, jotta saataisiin tarvittava tieto varmasti perille. 

Intranet on vain yksi näistä sisäisen viestinnän kanavista. Se on kuitenkin hyvä 

sisäisen viestinnän väline, sillä se on moniin muihin viestinnän keinoihin 

verrattuna kattavampi ja nopeampi. 
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2.3.2 Intranetin hyödyt ja haasteet 

Intranetistä on hyötyä yrityksille. Se toimii sähköisenä tiedon arkistointipaikkana, 

jonne aineisto on helposti tallennettavissa ja josta sen voi löytää nopeasti ja 

helposti. Intranet tavoittaa ihmiset eri toimipaikoilla ja näin ollen se on 

riippumaton tietystä paikasta. Intranetiin on mahdollista tallentaa turvallisesti, 

helposti ja nopeasti suuria aineistoja joita on myös mahdollista luetteloida. 

Kadonneita asiakirjoja on helppo löytää hakutoiminnon avulla, ja tiedostoista on 

mahdollista tehdä monia varmuuskopioita aineiston säilyttämiseksi. Intranet 

toimii hyvänä tiedon tallentamis- ja jakamispaikkana, sillä tilantarve on pieni ja 

aineisto säilyy turvassa intranetiin tallennettuna. (Salmela 1997, 48–52.) Eniten 

intranetistä hyötyvät suuret yritykset, joiden toimintaa harjoitetaan monissa eri 

paikoissa (Clason & Ek 1999, 5). 

Intranet voi olla hyödyllinen ja kehittyvä järjestelmä, jos siinä on tarpeeksi 

ominaisuuksia, jotta se kykenee hyödyntämään sosiaalisen verkon (web 2.0) 

tarjoamia mahdollisuuksia, kuten kommunikointia ja käyttäjälähtöisyyttä. Hyvä 

intranet tarjoaa käyttäjilleen mahdollisuuden Facebookin kaltaiseen 

verkostoitumiseen ja se voi sisältää myös rentoa sisältöä. (Kortesuo 2009, 64.) 

Intranetissä on mahdollista opiskella, ideoida, tehdä yhteistyötä ja jakaa tietoja 

sekä ajatuksia. Intranet on tehokas tapa kommunikoida henkilöstöryhmien kanssa. 

(Juholin 2006, 267). Näin ollen voidaan todeta, että intranet tarjoaa yritykselle 

monia mahdollisuuksia, jotka puolestaan kasvattavat henkilöstön yhteishenkeä, 

tietoisuutta, sitoutuneisuutta ja luottamusta toisiaan sekä yritystä kohtaan.  

Intranetiä käytetään monissa erityyppisissä yrityksissä. Se on hyödyllinen myös 

pienissä yrityksissä, sillä sen avulla on mahdollista välittää tietoa nopeasti 

organisaation sisällä ja näin ollen saavuttaa kilpailuetua. Intranetin avulla on myös 

mahdollista lyhentää kehitysaikoja ja näin edesauttaa kustannusten säästössä. Sen 

avulla organisaation jäsenet voivat saada nopeasti selville, mitä muualla tapahtuu 

ja hyödyntää toistensa tietoja. Näin vältytään siltä, että tehtäisiin vahingossa 

päällekkäistä työtä. Intranetin avulla organisaation jäsenillä on mahdollisuus 

keskustella keskenään ja auttaa toisiaan ongelmatilanteissa, jolloin turhat 

puhelinsoitot vähenevät. (Casselberry 1997, 23–26.) 
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Intranet antaa yrityksien toiminnan kehittämiselle mahdollisuuksia. Intranetissä on 

mahdollista opiskella, jakaa tietoa, suunnitella ja tehdä yhteistyötä. Internet-

tekniikka mahdollistaa aikaisemmin erillään olleen tiedon kokoamisen ja 

päivittämisen. On kuitenkin muistettava, ettei intranet ole järjestelmä, joka 

rakennetaan hetkessä valmiiksi. Se kehittyy jatkuvasti matkan varrella, kuten koko 

yrityksenkin toiminta, mutta jos organisaation intranet toteutetaan niin, että 

digitaalisten työkalujen käyttö on palkitsevaa ja niiden käyttö saa aikaan 

onnistumisen tunteita, on intranetin menestys ja suosio varmaa. (Salmela 1997, 6–

7; Juholin 2006, 266–267.)  Intranet-hankkeen mahdollistavat kattava 

tiedotusverkosto, selkeä johto sekä ammattilaisista koottu asiantuntijatiimi. 

(Kuivalahti ym. 2003, 78.) Kuvio 5 kuvaa intranet-hankkeen etenemistä. 

 

KUVIO 5. Intranet-hankkeen eteneminen (Mukaillen Kuivalahti & Luukkonen 

2003, 78)  

 

Hyötyjen lisäksi intranet aiheuttaa yrityksille myös haasteita. Intranet saattaa olla 

kankea, jos se toimii vain tiedon haku- ja tallennuspaikkana sekä uutiskanavana. 

Näin toimiessaan intranetistä puuttuu henkilöstön välinen aito vuorovaikutus ja 

intranetin käyttö on tällöin vähäistä. (Kortesuo 2009, 64.) Sähköinen tiedon 

tallentamispaikka tarvitsee toimiakseen palvelimia, työasemia sekä tietoverkon. 

Intran sähköistä tiedostoa on myös vaikeampi ottaa mukaan palavereihin kuin 

paperiversiota. Paperilla olevaa tekstiä on myös miellyttävämpi sekä nopeampi 

lukea kuin sähköistä. Hyvä työasema on välttämätön työntekijälle, joka on paljon 

tekemisissä sähköisten asiakirjojen kanssa. Tämä vaatii siis investointeja. 

Intranetistä ja sen sisältämistä sähköisistä asiakirjoista on hyötyä vasta sitten, kun 

Käynnistys Määrittely Suunnittelu Toteutus Testaus Käyttöönotto
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työntekijöillä on käytössä omat työasemat, joilla on mahdollista käyttää erilaisia 

järjestelmiä. Aineiston asettaminen saataville sähköiseen muotoon voi aiheuttaa 

myös mahdollisen tietoturvariskin, jos järjestelmää ei ole suojattu tarpeeksi hyvin. 

Viralliset asiakirjat vaativat usein myös allekirjoituksia. Virallinen allekirjoitus 

voi olla hankalampaa toteuttaa sähköisenä, joten tällöin joudutaan usein 

turvautumaan tiedostojen paperiversioihin. (Salmela 1997, 52–56.)  

Kortesuo (2009, 65–66) listaa seitsemän isoa haastetta, joita intranet voi aiheuttaa. 

Ensimmäinen näistä haasteita on tiedon löydettävyys. Tärkeää tietoa on saatavilla 

paljon, mutta henkilöstö ei osaa hakea sitä tarpeeksi tehokkaasti tai ei tiedä, mistä 

sitä lähtisi etsimään. Toinen haasteista on tiedon liika painottuneisuus, eli suurin 

osa uutisista käsittelee organisaation pääkonttoria sekä johtajia. Tämä saattaa 

aiheuttaa sen, että muissa työtehtävissä työskentelevät henkilöt menettävät 

kiinnostustaan intranetiä kohtaan, koska eivät koe uutisia heille kohdistetuiksi. 

Tästä johtuen he saattavat vähentää intranetin käyttöä, jolloin heiltä saattaa jäädä 

tärkeitä asioita huomioimatta. Kolmas isoista haasteista on rakenteiden ja 

jäsentelyn epäloogisuus, joka aiheuttaa ongelmia käyttäjän yrittäessä etsiä oikeaa 

osiota tai kansiota tiedon tallentamiseen.  Tämä puolestaan aiheuttaa neljännen 

intranetin haasteen eli tiedon päällekkäisyyden. Intranetin käyttäjät eivät 

varmuudella tiedä, mihin tiedostot kuuluisi tallentaa, joten saattaa syntyä monia 

päällekkäisiä tiedostoja. Viides haaste on tiedon suuri määrä. Nämä viisi haastetta 

aiheuttavat kuudennen haasteen, joka on tiedon puuttuminen. Monet käyttäjät 

saattavat kokea intranetin haastavaksi tai turhaksi, jolloin tiedon tallentaminen ja 

etsiminen intranetistä unohtuu ja tiedostot tallennetaan mieluiten omiin 

henkilökohtaisiin sähköisiin kansioihin. Näin ollen osa yrityksen yksiköistä 

saattaa lopettaa kokonaan tiedon luomisen intranetiin. Nämä kaikki haasteet 

yhdessä aiheuttavat seitsemännen haasteen, joka on tiedon vanhentuminen. 

Organisaation jäsenet pitävät intranetiä kaikin puolin haastavana, joten tietojen 

päivittäminen on hidasta tai sitä ei ole ollenkaan. 

Intranetin käyttöönotto on muuttanut viestinnän periaatteita. Se on aiheuttanut 

tiedon määrän räjähdysmäisen kasvun. Toisaalta on hyvä, että tietoa on paljon 

saatavilla, mutta tällainen tilanne saattaa aiheuttaa myös ongelmia: tietoa on niin 

paljon saatavilla, joten miten sieltä voi löytää nopeasti juuri sen tiedon, mitä 

tarvitsee ja kun tieto sitten löytyy, niin mistä sitä voi saada lisää. Tiedon tulva 
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aiheuttaa usein tarpeen tarkentavalle tiedolle. (Juholin 2006, 76.) Työyhteisöt 

suhtautuvat intranetiin hyvin eri tavoin. Joissakin yrityksissä sitä pidetään 

tärkeänä sisäisen viestinnän kanavana, kun taas toisille se voi merkitä vain tiedon 

varastointipaikkaa. (Juholin 2006,119.) 

Intranetiin lisättävän aineiston kanssa on oltava huolellinen. Intranetissä ei saa 

julkaista henkilökunnan yksityisyyteen liittyviä asioita ja henkilökuvien 

julkaisemiseen täytyy aina muistaa pyytää lupa. Kaiken sisäisessä tietoverkossa 

julkaistun aineiston tulee olla selkeää. (Pesonen 2012, 152.) Kammonen (2014) 

toteaa, että nykyaikana uusimmatkin intranetit ovat kuitenkin vanhoja jo 

syntyessään, sillä nykyajan teknologia, kuten älypuhelimet, tabletit sekä myös 

sosiaalinen media, ovat hämmentäneet intranetin tekijöitä. Uusiin päätelaitteisiin 

ja niiden käyttötapoihin ei ole osattu varautua. Kammonen muistuttaa, ettei tästä 

voida kuitenkaan syyttää vain tekijöitä, vaan syy on yhtälailla teknologioiden, 

joita introissa käytetään. Teknologiat ovat vanhoja, sillä ne eivät mahdollista 

mobiilikäyttöä, joka on tärkeä nykypäivän maailmassa. 

Toisinaan myös ajan rajallisuus asettaa omat haasteensa intranetin käytölle. 

Kiireisillä yrityksillä ei ole tarpeeksi aikaa paneutua toiminnan suunnitteluun ja 

kehittämiseen, joita sähköisten arkistojen rakentaminen sekä ylläpitäminen 

edellyttää. (Salmela 1997, 57.) 

2.3.3 Intranetin tulevaisuus 

Google sekä erilaiset muut hakutoiminnot ovat saaneet ihmiset tietoisiksi siitä, 

millainen on helppokäyttöinen ja toimiva haku ja näin ollen myös vaatimukset 

toimivalle intranet-palvelulle ovat kasvaneet. Nykyään ei enää riitä, että etusivulle 

päivittyy silloin tällöin uudet nimitysuutiset tai että työpaikan ruokalista on 

löydettävissä intranetin kautta. Käyttäjät ovat alkaneet vaatia enemmän ja 

saattavat kokea palvelun tarjoaman tiedon jo lanseerattaessa osin vanhentuneeksi. 

Jotta intranetin tarjoamista palveluista ja mahdollisuuksista saataisiin irti paras 

mahdollinen hyöty ja jotta se tukisi liiketoimintaa, tulisi palveluun panostaa 

enemmän. Tämä tarkoittaa sitä, että sisältö pitäisi osata suunnata niille, jotka sitä 

käyttävät ja tästä syystä sisällöntuottajiin tulisi panostaa. Muutosta käynnistämään 

tulisi valita uusilla ideoilla varustettuja käyttäjiä. Jos näihin asioihin osataan 
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tulevaisuudessa panostaa, on mahdollista luoda koukuttava intranet-palvelu. 

(Suhonen 2012 )  

Verkkopalveluita, kuten intranetejä ja extranetejä, toteuttavan Sinisen Meteoriitin 

myyntijohtaja Jari Pullinen (2014) kertoo blogitekstissään Talentum Eventsin 

Intranet ja digitaalinen ympäristö -seminaarista, joka järjestettiin 17 -18.9.2014 

Helsingin pörssitalolla.  Vuonna 2013 Intranetin mobiilikäyttö nähtiin 

tulevaisuuden tavoitteena, mutta vuonna 2014 ollaan päästy kehityksessä nopeasti 

eteenpäin, sillä nähtävänä oli jo konkreettisia esimerkkejä mobiili-introista. 

Pullinen toteaa, että mobiilisuus on suuri mahdollisuus intranetien kehittäjille. 

Tavallisen intranetin rinnalle on nousemassa kovaa vauhtia sosiaalinen intranet. 

Videot, kuten Youtube, ovat nousseet suosituksi sisällön esittämistavaksi 

intranetissä, ja ne ovat edelleen kasvussa. 

Intranetin rinnalle syntyi 2009 vuoden lopulla sosiaalinen intranet, jossa on 

käytössä sosiaalisen median ominaisuuksia. Intranetin voidaan katsoa olevan 

sosiaalinen, jos se perustuu yhteisölliseen viestintään, suurella osalla 

työntekijöistä on mahdollisuus osallistua sisällöntuotantoon sekä keskusteluihin ja 

intranetissä hyödynnetään yhteisöllisiä ominaisuuksia, joita ovat blogit, 

keskustelufoorumit ja sosiaaliset verkostot. Sosiaalinen media intranetissä on 

kuitenkin uusi ilmiö. Lähes kaksi kolmasosaa länsimaisista yrityksistä hyödyntää 

sosiaalista mediaa sisäisessä viestinnässään. (Prescient Digital Media 2012.) 

Sosiaalinen media on tärkeä ihmisten sekä organisaatioiden jokapäiväistä elämää. 

Tulevaisuudessa kaikki organisaatiot tulevat varmasti siirtymään sosiaaliseen 

intranetiin sen tarjoamien mahdollisuuksien vuoksi. 

Intranetin ajatuksena on, että sen on pystyttävä tarjoamaan käyttäjilleen sekä 

ajankohtaista että käyttökelpoista tietoa. Tänä päivänä tietoa on paljon saatavilla 

ja se muuttuu nopeasti. Tämä tarkoittaa sitä, ettei keskitetty viestintä ehkä ole 

enää paras tapa viestiä, sillä se ei välttämättä pysty vastaamaan käyttäjien 

vaatimuksiin. Uusin tieto saadaan nopeasti ja parhaiten toisilta käyttäjiltä. Tähän 

ongelmaan voi löytyä ratkaisu sosiaalisesta intranetistä. Sosiaalinen intranet 

rakentuu materiaalista, jota käyttäjät, tiimit sekä erilaiset osastot ovat tuottaneet 

joko omiin tai yhteisiin käyttötarkoituksiin. Sen ideana ovat ihmiset sekä niiden 

välinen vuorovaikutus ja tuottama sisältö. Sosiaalinen intranet auttaa yritystä 
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parantamaan yhteisöllisyyttä, oppimiskykyä ja sisäistä viestintää. Näin ollen 

organisaatio ja intranet rakentuvat verkostoissa toimivista yksilöistä, jotka luovat 

sekä välittävät tietoa keskenään. Sosiaalisen intranetin ideana on tuoda 

yhteisöllinen työskentelytapa organisaation sähköisiin kanaviin. Se on toimiva 

tapa, jolla voidaan auttaa ihmisiä työskentelemään enemmän yhdessä riippumatta 

siitä työskennelläänkö työpaikalla vai onko kyseessä etätyö kotona tai kenties 

maapallon toisella puolella. (Sosiaalinen intranet 2014.) Mobiililaitteet ja uudet 

teknologiat antavat monia mahdollisuuksia tulevaisuuden intranetille sisäisen 

viestinnän välineenä. 
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3 CASE: OSUUSKAUPPA HÄMEENMAAN MARKET-

TUKITOIMINTOJEN  INTRANET 

Tässä luvussa esitellään aluksi S-ryhmä, jonka alueosuuskaupat muodostavat. 

Seuraavaksi esitellään case-organisaatio Osuuskauppa Hämeenmaa sekä 

tutkimuksen kohteena oleva Osuuskauppa Hämeenmaan market-tuki- ja 

ohjaustoiminnot. Tämän jälkeen käydään läpi tutkimusmenetelmien valinta ja 

tutkimuksen toteutus. Lopussa käsitellään tutkimustulokset teemoittain, kehitys- 

että jatkotutkimusehdotukset Osuuskauppa Hämeenmaan market-tukitoiminnoille 

sekä tutkimuksen luotettavuuden arviointi. 

3.1 S-ryhmä 

S-ryhmä muodostuu 20 itsenäisestä alueosuuskaupasta, Suomen Osuuskauppojen 

Keskuskunnasta SOK:sta sekä tytäryhtiöistä. Tämän lisäksi siihen kuuluu 

kahdeksan pienempää paikallisosuuskauppaa. Hämeenmaa sekä kaikki 

alueosuuskaupat ovat osuustoiminnallisia, itsenäisiä alueosuuskauppoja. Ne ovat 

asiakkaidensa omistamia ja siksi asiakkaita kutsutaankin asiakasomistajiksi. 

Osuuskauppojen verkosto ulottuu koko Suomeen. Suomessa S-ryhmä käsittää yli 

1600 toimipaikkaa. Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta SOK tuottaa 

Osuuskaupoille tuki-, hankinta- ja asiantuntijapalveluita. Sen tehtäviin kuuluu 

myös vastata S-ryhmän strategisesta ohjauksesta sekä ketjujen kehittämisestä. S-

ryhmä on suomalainen vähittäiskaupan sekä palvelualan yritysverkosto, jonka 

tarkoituksena on tuottaa palveluja sekä etuja asiakasomistajilleen. SOK harjoittaa 

liiketoimintaa myös Baltiassa ja Venäjällä matkailu- ja ravitsemiskaupassa. (S-

kanava 2014; Osuuskauppa Hämeenmaan perehdytysopas 2014). S-ryhmän arvot 

”korostavat vastuullista liiketoimintaa, jolle osuustoiminnallinen yritysmuoto ja 

siihen kuuluva asiakasomistajuus ovat luonteva perusta” (S-kanava.fi 2014). S-

ryhmän arvot on kuvattu seuraavassa kuviossa 6. 
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KUVIO 6. S-ryhmän arvot (S-kanava.fi 2014) 

S-ryhmällä on käytössä oma intranet, jota kutsutaan nimellä Sintra (Hoikkanen 

2014). Sintra on tärkein koko S-ryhmän yhteinen sisäisen viestinnän väline. Sen 

tehtäviin kuuluu toimia nopeimpana sekä ajantasaisimpana sisäisenä uutis- sekä 

tiedotuskanavana sekä tehokkaana työn ohjeistamisen välineenä. Sen avulla 

välitetään työntekijöille jokapäiväistä työntekoa koskevia ja elinkaareltaan lyhyitä 

ohjeita sekä pysyväisohjeita. S-ryhmän sisäisten uutisten ja tiedotteiden lisäksi 

Sintrassa voidaan julkaista myös vapaamuotoisempia tiedotteita esimerkiksi 

henkilöstöön liittyvistä asioista. Sintrasta löytyy myös henkilöstön vapaa-aikaan 

liittyviä asioita, kuten yhteistyökumppaneiden tarjoamia etuja. (Tenhunen & 

Työrinoja 2010, 6.) Sintra on yhteinen sisäinen verkko kaikille S-ryhmän 

alueosuuskaupoille, mutta sieltä löytyy myös jokaiselle alueosuuskaupalle oma 

osionsa. Esimerkiksi Hämeenmaa-osiosta löytyy muun muassa lyhyt 

yritysesittelyteksti, yhteystietoja, eri liiketoimintojen sisältöä, henkilöstäasioita, 

lomakkeita, toimintaohjeet ja paljon tärkeätä sisältöä esimiehille. Toisten S-

ryhmän alueosuuskauppojen on mahdollista vierailla Hämeenmaa osiossa ja lukea 
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sisältöä, joka on asetettu näkymään kaikille. (Hoikkanen 2014.) Sintran ulkoasua 

ja etusivua esitellään seuraavassa kuviossa 7. 

 

KUVIO 7. Sintran etusivu (Sintra 2014) 

Sintrasta löytyy erilaisia uutisia, ohjeita, oppaita, lomakkeita ja yritysesittelyitä. 

Se toimii sekä uutiskanavana sekä tiedon arkistointi-ja säilytyspaikkana. Sintra 

onkin todellinen tietopankki, mistä löytyy laajasti erilaista tietoa. Etusivulla 

näkyvät muun muassa yritysuutiset, henkilöstöuutiset, nimitysuutiset ja avoimet 

työpaikat. Etusivulta löytyy paljon yleistä ja kaikille yhteistä tietoa S-ryhmästä. 

Jokaisella alueosuuskaupalla on mahdollista nostaa omia uutisia etusivulle 

näkyviin niin, että ne näkyvät etusivulla kaikille tai vain oman osuuskaupan 

henkilöstölle. Omaan osioon on myös mahdollisuus viedä sisältöä siten, että sitä 

ei peilata etusivulle. Kaikilla S-ryhmäläisillä on mahdollista nähdä toisten 

alueosuuskauppojen lisäämiä tuotoksia, jos ne on asetettu näkymään kaikille. 

Sintrassa on siis mahdollista asettaa sisältö näkymään kaikille tai sitten vain 

tietyille erikseen määritellyille ryhmille. Henkilöt, jotka tuottavat Sintraan 

sisältöä, voivat siis itse määritellä, näkyykö tuotos koko S-ryhmälle, vain 

Hämeenmaalle tai esimerkiksi vain Hämeenmaan esimiehille. (Hoikkanen 2014.) 
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Viimeisimmän uudistuksen myötä Sintraan on tullut Yhteisöt-valikko, jossa 

jaetaan tietoa eri aihealueista, esimerkiksi viestinnästä. Yhteisöt toimivat 

keskustelufoorumien ja blogien tavoin. Eri verkostoihin kuuluvilla käyttäjillä on 

mahdollisuus nähdä seuraamiensa yhteisöjen uusimpia kommentteja ja tuottamaa 

sisältöä myös omalla etusivullaan. Tätä kautta asiantuntijat pääsevät 

keskustelemaan helposti keskenään. (Hoikkanen 2014.) Yhteisöt-valikon alta 

löytyy muun muassa wikit ja blogit. Näiden ominaisuuksien mukaan Sintra 

voidaan jo luokitella sosiaaliseksi intranetiksi. (De Jong 2014.) Seuraavassa 

kuviossa  8 esitellään Yhteisöt-valikkoa tarkemmin. 

 

KUVIO 8. Sintran Yhteisöt-valikko (Sintra 2014) 

Hämeenmaan viestintävastaava Jenni Hoikkanen (2014) toteaa, että Sintra on 

varmasti SOK:lla ja osuuskauppojen konttoreissa päivittäinen ja tärkeä työväline 

sekä materiaalipankki. Myymälöiden henkilökuntaa Sintra ei välttämättä palvele 

samalla tavalla, koska harvalla myymäläpäälliköllä tai myymälän henkilökunnalla 

on aikaa hyödyntää Sintran tarjoamia palveluita yhtä laajasti kuin esimerkiksi 

konttorilla. Sintraa olisi mahdollista hyödyntää enemmän ja sähköpostiliikennettä 

voisi korvata jonkin verran Sintran avulla. Moni kuitenkin kokee sähköpostin 

päivittäiseksi ja tutuksi työvälineeksi, jota on helppo seurata myös 
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matkapuhelimen välityksellä. Tästä johtuen Sintran ei voida ajatella kokonaan 

korvaavan sähköpostia yrityksen sisäisen viestinnän välineenä.  

Sintra uudistettiin kesällä 2013 ja SOK päätti tehdä käyttäjäkyselyn saadakseen 

käyttäjiltä palautetta uudistetusta Sintrasta. SOK toteutti Sintran käyttäjäkyselyn 

vuodenvaihteessa ja sen suoritti Sintran päätoimittaja Kirsi Särkkä. Se toteutettiin 

Sintrassa Digium-kyselynä 11.12.2013–9.1.2014. Käyttäjäkyselyyn osallistui 513 

S-ryhmäläistä alueosuuskaupoista ja SOK-yhtymästä ja vastauksia saatiin sekä 

asiantuntijoilta että toimipaikkojen henkilöstöltä. Vastaukset osoittivat, että Sintra 

koetaan tärkeänä työkaluna, ajankohtaisena uutiskanavana sekä työtä tukevana 

tiedon lähteenä. Lähes 80% vastanneista sanoi käyvänsä Sintrassa vähintään 

kerran päivässä. He kertoivat viipyvänsä Sintrassa keskimäärin 5–30 minuuttia. 

Käyttäjät kertoivat hakevansa Sintrasta eniten ohjeita, uutisia sekä erilaisia 

tiedotteita. He olivat tyytyväisiä Sintrasta löytyvään työhön liittyvään 

hyödylliseen, monipuoliseen sekä ajankohtaiseen tietoon ja kokivat, että Sintra on 

ajankohtainen viestintäväline. Kehitystoiveissa toivottiin nopeampaa ja haultaan 

toimivampaa Sintraa, jota olisi mahdollista käyttää eri päätelaitteilla. Myös 

etusivulle toivottiin lisää selkeyttä ja räätälöitävyyttä. Vastaajat toivoivat, että 

sisältö koostuisi lyhyistä ja nopeasti luettavista asiapitoisista uutisista, tiedotteista 

ja työohjeista. Noin 70% vastaajista koki etusivun ja ulkoasun toimivana. 

Vastaajat korostivat sisältötoiveissa asiapitoista, työn kannalta merkityksellistä 

sisältöä. Yli 90% vastanneista koki, että Sintrasta saatava tieto on hyödyllistä ja 

lähes 60% vastaajista käyttäisi mielellään Sintraa myös tabletilla sekä 

älypuhelimella. (Sintra 2014.) 

Käyttäjäkysely osoitti, ettei Sintra ole vielä täysin valmis, vaan sitä pitää kehittää 

edelleen. Osa kehitysehdotuksista voidaan toteuttaa vuoden 2014 aikana, mutta 

osa vaatii enemmän aikaa. Vastaajat toivoivat, että Sintran hakutoimintoa ja 

mobiilikäyttöä kehitettäisiin. Tämän lisäksi käyttäjät toivoivat myös nopeuden ja 

yhteisöllisyyden kehittämistä. Sintran konseptipäällikkö Hanna de Jong (2014) 

kertoo, että Sintra oli saanut eniten kritiikkiä hakutoiminnosta, joka toimii 

huonosti. Tavoitteena on, että vuoden 2014 aikana Sintraan saataisiin kokonaan 

uusi hakukone, joka ymmärtää paremmin suomen kieltä yhdyssanoissa sekä 

taivutusmuodoissa. Hanna De Jong mainitsee, että henkilötietojen hakemiseen on 

myös luvattu helpotusta. Hakutoiminon heikkouden lisäksi Sintraa moitittiin myös 
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hitaaksi, Hanna De Jong muistuttaakin että Sintra toimii sujuvasti vain 

ajantasaisilla selaimilla, joita ovat esimerkiksi IE9, Chrome, Firefox ja Safari.( 

Sintra 2014.) 

De Jong kertoo, että yli puolet kyselyyn vastanneista kuului vähintään yhteen 

Sintra yhteisöön ja jäsenet pitivät yhteisöjä hyödyllisinä. Yhteisöpalvelu on vasta 

alkutekijöissä ja sen edistämiseksi tarvitaan lisää tietoa ja opastusta. Onnistuneen 

ja toimivan yhteisön jäsenet ovat aktiivisia ja voivat olla hyvänä esimerkkinä 

uudesta yhteisöpalvelusta. Yhteisöllinen Sintra voi antaa mahdollisuuden S-

ryhmälle uudenlaiseen työntekoon ja tiedon jakamiseen. Käyttäjäkysely paljastaa, 

että moni haluaisi käyttää Sintraa myös uutta teknologiaa edustavilla 

mobiililaitteilla kuten älypuhelimella tai tabletilla. Mahdollisuutta käyttää Sintraa 

eri päätelaitteilla selvitetään. Tällainen uudistus antaisi paremman mahdollisuuden 

koko S-ryhmän henkilöstölle käyttää Sintraa jokapäiväisessä työssään. Kehitystyö 

Sintran parissa jatkuu ja tavoitteena on rakentaa Sintrasta tärkeä viestinnän väline, 

joka palvelisi kaikkia S-ryhmäläisiä mahdollisimman hyvin. (Sintra 2014.) 

3.1.1 Osuuskauppa Hämeenmaa 

Osuuskauppa Hämeenmaa on vähittäis-, matkailu- ja ravitsemiskaupan 

monialayritys, joka toimii Kanta- ja Päijät-Hämeessä 23 kunnan alueella ja se on 

yksi kahdestakymmenestä S-ryhmän alueosuuskaupasta. (Grönberg 2014.) 

Työntekijöitä Hämeenmaalla oli 2013 vuoden lopussa 3048. Työntekijöiden 

määrä säilyi samalla tasolla kun edellisvuonna. Vuonna 2013 työtyytyväisyys oli 

kiitettävällä tasolla. (Hämeenmaan tilinpäätöstiedote 2013, 2.) 

Hämeenmaa on alueensa asiakkaiden omistama. Sen toimialoihin kuuluu market-, 

liikennemyymälä-, polttoneste-, käyttötavarakauppa-, majoitus-, ravitsemis- ja 

autotoimiala. Toiminta-ajatuksena on tuottaa asiakasomistajille kilpailukykyisiä 

palveluita sekä etuja. Hämeenmaa osallistuu alueellisen hyvinvoinnin 

edistämiseen muun muassa työllistämisen sekä maksettujen verojen muodoissa. 

Asiakasomistajille hyöty näkyy sekä laajana ja kehittyvänä palveluverkostona että 

kuukausittaisena bonuksena. Hämeenmaan kilpailuetuja ovat asiakaslähtöisyys, 

hintakilpailukyky, kilpailukykyinen sekä laaja toimipaikkaverkosto ja 
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vastuullinen osuustoiminta. (Osuuskauppa Hämeenmaan perehdytysopas 2014, 6-

10.)  Hämeenmaan visio on seuraava: 

Hämeenmaa on alueensa asiakkaiden omistama, johtava 

vähittäiskauppayritys, joka tarjoaa asiakasomistajilleen 

liiketoiminta-alueillaan parhaan palvelun ja edut. Hämeenmaan 

arvoja on asiakaslähtöisyys, uudistuminen, vastuullisuus ja 

tuloksellisuus. (Osuuskauppa Hämeenmaan perehdytysopas 

2014, 6–10.)  

Edullisten ja luotettavien kauppapalveluiden lisäksi Hämeenmaa antaa ostojen 

keskittämisestä asiakkailleen bonusta. Tuloksensa se käyttää asiakasomistajien 

palveluiden parantamiseen sekä verkostonsa kehittämiseen. (S-kanava.fi 2014.) 

Seuraavassa kuviossa kuvio 9 on kuvattuna Osuuskauppa Hämeenmaan arvot. 

 

 

KUVIO 9. Osuuskauppa Hämeenmaan arvot 

3.1.2 Osuuskauppa Hämeenmaan market-tuki- ja ohjaustoiminnot 

Market-tukitoiminnoissa työskentelee seitsemän henkilöä: kenttäpäällikkö, 

valikoimapäällikkö, päivittäistavaran tilausjärjestelmävastaava, kaksi 
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valikoimasuunnittelijaa, tilanhallintasuunnittelija sekä valikoima-assistentti. 

Market tuki-toiminnot tukee sekä ohjaa Prisma-, S-market-, Sale- ja ABC-market-

yksiköitä muun muassa tuotetietojen hallinnassa, valikoima-asioissa, 

hinnoittelussa, katteissa, tilanhallinnassa, profiloinnissa. Se on market-yksiköiden 

arjen tukena sekä toimintamallien kehittäjänä ja toimeenpanijana. Sen tehtävänä 

on myös koulutus ja viestintä sekä sidosryhmäyhteistyö. Market-tukitoiminnot 

ohjaavat myös viranomaisasioissa, tilaus-toimitusketju-sekä logistiikka-asioissa, 

tavarantoimittajayhteyksissä, alueellisessa ja paikallisessa 

päivittäistavarahankinnassa sekä valikoimissa. Tämän lisäksi se ohjaa ja avustaa 

myymälöitä operatiivisissa järjestelmissä, joita ovat esimerkiksi Tuhti, Tahti, Essu 

ja Martti. Lyhyesti sanottuna market-tukitoiminnot on myymälöiden arjen tukena 

ja ohjaa sekä tukee market-yksiköitä tuotteisiin liitettävissä asioissa. (Grönberg 

2014.) Market-tukitoiminnot ei kuitenkaan käytä Sintraa muuhun kuin omien ja 

myymälöille kohdistuvien tiedotteiden lukemiseen ja etsimiseen. Sintrasta etsitään 

saatavuuteen ja tilanhallintaan liittyviä tietoja ja ohjeita. Tämän lisäksi sieltä 

etsitään myös tuoteryhmäkohtaisia manuaaleja eli erityisiä tuoteryhmiä koskevia 

toimintaohjeita. Market-tukitoiminnot ei siis itse tuota Sintraan sisältöä, koska 

sillä on mielikuva, että Sintran käyttö market-ketjuyksiköissä on vähäistä. 

(Saarinen 2014.) 

3.2 Tutkimusmenetelmien valinta ja tutkimuksen toteutus 

Opinnäytetyön empiirisessä osiossa tehtiin teoriaan perustuva, kvalitatiivinen eli 

laadullinen tutkimus. Tutkimus toteutettiin teemahaastattelumenetelmällä, jossa 

selvitettiin market-ketjuyksiköiden mielipiteet, toiveet, tarpeet ja 

kehitysehdotukset liittyen Hämeenmaan intranetiin eli Sintraan. Päätarkoituksena 

oli saada selville, mitä aineistoa market-tukitoimintojen tulisi tuottaa Sintraan, 

jotta siitä olisi hyötyä myymälöille ja organisaation liiketoiminnalle. 

Tämä case-organisaatiolle tehty tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, joka 

toteutettiin puolistrukturoidulla haastattelumenetelmällä eli teemahaastatteluna 

toukokuussa 2014. Haastattelut kestivät keskimäärin 20 minuuttia ja litteroitua 

tekstiä syntyi yhteensä 23 sivua. Hirsijärven ja Hurmeen (2008, 45–48) mukaan 

teemahaastattelussa haastattelu kohdistetaan tiettyihin teemoihin, joista 
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keskustellaan haastateltavan kanssa. Sen ideana on, ettei se sisällä tarkkoja ja 

ohjailevia kysymyksiä, vaan haastattelu etenee teemojen avulla alusta loppuun. 

Teemahaastattelun avulla haastateltavan on helpompi tuoda omat ajatuksensa ja 

mielipiteensä esiin. Teemahaastattelussa kysymysten muoto sekä järjestys ei ole 

tarkka, mutta se ei silti tarkoita, että se olisi yhtä vapaa haastattelu kuin 

syvähaastattelu, jossa usein muutamaa tarkoin valittua henkilöä haastatellaan 

avoimilla kysymyksillä syvällisesti ja perinpohjaisesti.  

Lomaketutkimukseen, esimerkiksi kvantitatiiviseen tutkimukseen, kuuluu 

havaintojen määrän rajaaminen hallittavan kokoiseksi. Tämä tarkoittaa, että jo 

lomaketta laadittaessa siihen otetaan vain tiettyjä, tutkijaa kiinnostavia 

kysymyksiä, jotka ovat tarkkaan määritetyt. Kysymysten vastausvaihtoehdot on 

myös määritelty valmiiksi. (Alasuutari 1999, 51). Tämän vuoksi tutkimukseksi 

valittiin kvalitatiivinen tutkimus, sillä oli tärkeää kuulla haastateltavien omia 

mielipiteitä, ajatuksia sekä ideoita ilman, että niitä ohjailtaisiin liikaa. 

Kvantitatiivisen tutkimuksen valmiiksi määritellyt kysymykset eivät olisi ehkä 

tässä tapauksessa antaneet täysin oikeanlaista kuvaa haastateltavien ajatuksista ja 

mielipiteistä. Haastateltavia oli yhteensä kuusi ja se koettiin riittäväksi. Alasuutari 

(1999, 39) muistuttaa että kvalitatiivisessa tutkimuksessa haastateltavien suuri 

määrä sekä tuloksien tilastollinen analyysi ei ole tarpeen.  

Haastatteluun valittiin henkilöitä eri työtehtävistä: yksi heistä oli palvelupäällikkö 

ja toinen ABC-market-palvelupäällikkö. Tämän lisäksi haastateltiin yhtä market-

päällikköä ja yhtä myymäläpäällikköä. Päällikköjen lisäksi haastateltiin myös yhtä 

päivittäistavarapuolen apulaismyyntipäällikköä ja yhtä tuoteryhmävastaavaa, joka 

toimi samalla myös päällikön sijaisena eli niin sanottuna päällikön kakkosena. 

Haastateltavat valittiin yhdessä Hämeenmaan kenttäpäällikkö Mervi Grönbergin 

kanssa huolellisen sekä pitkän harkinnan tuloksena. Kaikki haastateltavat olivat 

mukana omasta vapaasta tahdostaan ja kiinnostuneita osallistumaan tutkimukseen. 

Heidät valittiin mukaan tutkimukseen heidän laaja-alaisen asiantuntemuksensa 

vuoksi. Heitä yhdisti myös pitkä kokemus useasta toimipaikasta sekä 

monenlaisista tehtävistä. Haastateltavat valittiin eri toimipaikoista sekä eri 

työtehtävistä, jotta saataisiin mahdollisimman monipuolinen haastateltavien 

joukko. Näin ollen haastattelussa oli mahdollista saada uusia monipuolisia, 

kiinnostavia ja hyödyllisiä mielipiteitä sekä kehitysehdotuksia Sintraan liittyen. 
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Haastattelut varattiin soittamalla valituille henkilöille, jolloin heille kerrottiin 

haastattelun tarkoitus ja päämäärä. Heiltä kysyttiin myös lupaa haastattelulle. 

Tämän jälkeen heille lähetettiin sähköpostilla tietoa siitä, mistä aihealueista heille 

esitettäisiin kysymyksiä ja miksi. Haastateltaville lähetettiin suuntaa antavia 

kysymyksiä paljastamatta kuitenkaan varsinaisia kysymyksiä kokonaan. 

Varsinaisia kysymyksiä ei lähetetty heille suoraan nähtäväksi, koska haastateltavat 

olisivat saattaneet ajatella asioita enimmäkseen apukysymysten avulla ja näin 

ollen oma pohdinta ja valmistautuminen olisi saattanut jäädä vähemmälle. 

Lähettämällä haastateltaville suuntaa antavat kysymykset ja tietoa aihealueista 

varmistettiin kuitenkin se, että haastateltavilla oli halutessaan riittävästi aikaa 

valmistautua haastatteluun. Haastattelusta tehtiin testihaastattelu. Näin selvitettiin, 

oliko haastattelun rakenne toimiva ja kysymysten järjestystä sekä määrää oli 

mahdollista vielä muuttaa.  

Vapaamuotoinen keskustelu auttaa haastateltavaa siirtymään uuteen sekä outoon 

rooliin. Vapaamuotoisen keskustelun aikana haastateltava ja haastattelija saavat 

mahdollisuuden tutustua toisiinsa. Tällainen keskustelu on tärkeä, jotta saataisiin 

luotua haastattelulle välttämätön luottamuksen syntyminen.(Hirsijärvi & Hurme 

2008, 90). Myös tämän teemahaastattelun kysymykset laadittiin siten, että 

haastattelun alussa oli muutamia taustakysymyksiä, joiden avulla oli mahdollisuus 

tutustua haastateltavaan ja hänen työnkuvaansa sekä lievennettiin mahdollista 

jännitystä haastateltavan ja haastattelijan välillä. Tämän jälkeen haastateltaville 

esitettiin seitsemän teemoihin jaettua pääkysymystä. Ensimmäisessä teemassa 

kysyttiin haastateltavan ajatuksia Hämeenmaan sisäisestä viestinnästä, josta 

siirryttiin kysymään mielipiteitä ja kokemuksia Sintrasta. Toisen teeman jälkeen 

siirryttiin kolmanteen ja viimeiseen teemaan, jossa pyydettiin haastateltavia 

kertomaan ajatuksia Hämeenmaan market-tukitoimintojen Sintran käytöstä. 

Lopuksi haastateltavat saivat vielä kertoa vapaasti kaikesta Sintraan liittyvästä.  

Haastateltavia pyydettiin kertomaan ajatuksia, mielipiteitä, ideoita ja 

kehitysehdotuksia siitä, miten market-tukitoiminnot voisi käyttää ja kehittää 

omalta osaltaan Sintraa siten, että siitä olisi hyötyä myymälöille ja 

liiketoiminnalle. Pääkysymyksiä oli yhteensä seitsemän ja ne olivat avoimia, 

joihin haastateltavat saivat vastata vapaasti ilman, että kysymykset ohjailivat 

liikaa vastauksia. Avoimien kysymyksien tueksi laadittiin varmuuden vuoksi 
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myös muutama apukysymys, joilla pystyi tarvittaessa auttamaan haasteltavaa 

vastauksen annossa. Haastattelujen jälkeen litteroinnissa nousi esiin vielä yksi 

täydentävä kysymys, joka koettiin vielä tärkeäksi esittää haastateltaville. Tämä 

viimeinen, vastaukset yhteen kokoava ja tutkimustulosta selventävä kysymys 

esitettiin heille puhelimitse. 

Teemahaastattelumenetelmän avulla saatiin haastateltavilta tärkeitä ajatuksia 

Hämeenmaan sisäisestä viestinnästä, Sintrasta ja market-tukitoimintojen Sintran 

käytöstä. Sen avulla saatiin myös kehitysehdotuksia ja ideoita, joita market-

tukitoiminnot voivat hyödyntää tulevaisuudessa. Haastatteluissa esiin nousseet 

ideat, ajatukset ja mielipiteet välitettiin SOK:lle, jossa niitä voidaan hyödyntää 

kehitettäessä Sintraa yhä paremmaksi ja toimivammaksi sisäisen viestinnän 

välineeksi.  

3.3 Tutkimustulokset teemoittain 

Tässä luvussa esitellään teemoittain tutkimustulokset, jotka saatiin 

teemahaastattelumenetelmällä. Teemoja oli yhteensä kolme ja jokainen niistä 

sisälsi yhdestä kolmeen kysymystä. 

3.3.1 Hämeenmaan sisäinen viestintä 

Ensimmäinen teema käsitteli Hämeenmaan sisäistä viestintää. Tarkoituksena oli 

kartoittaa, mitä Hämeenmaan sisäisestä viestinnästä ajatellaan ja miten sen 

koettiin toimivan. 

Vastauksissa korostettiin, että Hämeenmaan sisäinen viestintä on kehittynyt 

paljon muutaman vuoden sisällä. Sen koettiin toimivan hyvin, eikä ongelmia ollut 

juurikaan ilmennyt, lukuun ottamatta joitakin ongelmia tietojärjestelmien 

toimivuudessa. Sisäisen viestinnän ongelmat olivat enemmän myymäläkohtaisia 

kuin koko Hämeenmaata koskevia. Tarvittava tieto kulki helposti muun muassa 

puhelimien ja sähköpostien välityksellä ja ongelmatilanteissa apua oli tarvittaessa 

saatavilla sekä löydettävissä helposti. Haastatteluissa ilmeni, että intranetin käyttö 

sisäisessä viestinnässä oli vähäisempää. Erityisesti sähköpostin merkitys sisäisen 

viestinnän välineenä korostui. Sen kautta oli helppo laittaa viestiä ja palata koneen 
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ääreen, kun siihen oli aikaa. Infonäytöt, joissa näkyi tärkeitä tiedotteita, koettiin 

tehokkaaksi sisäisen viestinnän välineiksi. Seuraavissa vastauksissa kuvattiin näitä 

edellä mainittuja asioita: 

Se on kehittynyt paljon tässä viimeisien vuosien aikana. 

Tietoliikenne ja järjestelmät on tuottanut ongelmia, koska 

ohjelmat toimii hitaasti 

No mun silmissä se sisäinen viestintä toimii hyvin, et mä en nää 

niinkö mitään ongelmaa. Tarvittava tieto tulee hirveen 

näppärästi sähköpostilla ja sit on noi infonäytöt ja muut. Mä 

oon ihan tyytyväinen ja saanu tarvittavan tiedon.  

 

Vaikka sisäinen viestintä toimikin Hämeenmaalla hyvin, niin tuloksien mukaan 

tietojärjestelmäongelmat ja uudet päivitykset hidastivat tiedon siirtymistä ja 

viestinnän onnistumista. Windows7-päivityksen ansiosta ohjelmat olivat 

nopeutuneet jonkin verran, mutta ongelmat tietojärjestelmien hitaudessa eivät 

olleet kuitenkaan poistuneet täysin.  Ongelmien koettiin hidastavan työntekoa ja 

vievän paljon aikaa, eli toisin sanoen laskevan tehokkuutta. Seuraava vastaus tuki 

edellä mainittua tutkimustulosta: 

Nää meijän tietojärjestelmät nää on oikeesti tökkiny tosi 

pahasti. Se haittaa paljon työn tekemistä ja sit tuntuu et omakin 

aika menee tähän säätämiseen, se tuntuu välil turhauttavalle. 

 

3.3.2 Hämeenmaan Sintra 

Toinen teema käsitteli Hämeenmaan intranetiä Sintraa. Tämä teema sisälsi kolme 

kysymystä, joiden avulla pyrittiin kartoittamaan haastateltavien ajatuksia ja 

toiveita Sintrasta. Kysymysten avulla pyrittiin selvittämään, kuinka moni 

haastateltavista käytti Sintraa ja mikä oli myymälätyöntekijöiden Sintran käytön 

tilanne. Lopuksi kysyttiin haastateltavien omia kokemuksia Hämeenmaan 

intranetistä. 

Haastatteluiden perusteella Sintra koettiin hyväksi sisäisen viestinnän välineeksi, 

joka on kehittynyt vuosien aikana paremmaksi ja toimivammaksi. Sitä pidettiin 
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tärkeänä tiedon jakamis-, tallentamis- ja hakupaikkana sekä hyvänä 

uutiskanavana, josta saattoi löytää mielenkiintoisia uutisia. Tästä huolimatta 

Sintra jäi sisäisen viestinnän välineenä sähköpostin ja puhelimen jalkoihin. 

Sintrasta etsittiin lähinnä arkipäiväisiä asioita. Ongelmatilanteen sattuessa Sintran 

merkitys oli vähäinen ja vastausta ongelmaan etsittiin mieluummin soittamalla tai 

lähettämällä sähköpostia esimerkiksi market-tukitoiminnoille. Kahdessa 

seuraavassa vastauksessa kuvataan haastateltavien ajatuksia Sintrasta: 

 

Sieltä löytyy paljon lomakkeita, joita oon tallentanu omiin 

tiedostoihinki ja sit mä katon mitä tuol maailmal tapahtuu, 

katon yleensä sen etusivun ja nimitysuutiset kiinnostaa. 

En mä tiedä onks meist kenelläkään aikaa käydä ettimässä, et 

kyl me mielummin soitetaan sit tai sit toi sähköposti on mun 

mielestä ollu niinkö hyvä. 

 

Haastatteluissa ilmeni, että Sintra koettiin ulkoasultaan siistiksi, mutta hieman 

epäselkeäksi sen sisältämän suuren tietomäärän vuoksi. Sintrasta löytyi todella 

paljon tärkeää tietoa, mutta toisinaan tieto oli hankalaa löytää kaiken muun 

informaation joukosta. Osa haastateltavista toivoi, että tietoa voisi jäsennellä 

toisella tavalla. Osa haastateltavista ehdotti, että Sintrassa voisi olla selkeitä 

otsikoita, joiden alta olisi mahdollista löytää suoria linkkejä tiedostoihin, 

esimerkiksi hinnastoihin. Haastatteluissa nousi esiin, että tiedostot voisi olla 

selkeästi jaoteltuna omien otsikoiden alle, kuten esimerkiksi otsikko 

”Lomakkeet”. Tällöin tämän otsikon alta olisi mahdollista löytää kaikki Sintran 

sisältämät lomakkeet. Seuraavissa kommenteissa kuvattiin edellä esitettyjä 

ideoita: 

No sielt löytyy mun mielest ihan älyttömästi tietoo, ni sitä pitäis 

niinkö oikeesti vaa semmosta mikä on tärkeetä työn kannalta, 

nyt se on vähän vaikee ettii sielt. 

Tai jotain tyyliin suoria linkkejä, et se jonku otsikon alta 

heittäiski johonki tiettyyn tiedostoon tai kategoriaan. 

[--] ku sä meet sinne ni siel ois niinkö esim. ”lomakkeet” tai sit 

et voisit valita kuuluuks se aihe esim. palkkaukseen ja sillein. 
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Tällä hetkellä etusivulla näkyy kaikkia alueosuuskauppoja koskevia uutisia ja 

tiedotteita. Haastateltavat toivoivat, että kirjauduttaessa Sintraan Hämeenmaalta, 

etusivulla näkyisi kaikki Hämeenmaalle tärkeät tiedotteet ja toisien 

alueosuuskauppojen tiedot löytyisivät otsikoiden ja oikopolkujen alta. Tämä 

säästäisi aikaa, kun ei tarvitsisi kaiken tiedon keskeltä etsiä tiettyä tiedostoa tai 

viestiä. Seuraavassa vastauksessa kuvattiin tätä ongelmaa: 

 

Siel on paljon tietoo ja paljon tietoo muista osuuskaupoista. Siin  

niinkö aukee siihen etusivulle kaikki mahdolliset osuuskaupat ja 

niiden nimitykset, avoimet työpaikat ja muut ja mä en tiedä onks 

se nyt sit niin kauheen tarpeellista, ne vois olla siel vähän 

vaikeemmin saatavissa ja jotain ehkä itelle tärkeempää tilalle. 

 

Haastatteluissa korostui, että koneiden ja ohjelmien hitaus aiheutti ongelmia. 

Tämän seurauksena myös Sintra toimi hitaasti. Tämän uskottiin vaikuttavan 

osittain myös siihen, miksi Sintrasta etsittiin vain itseä ja omaa myymälää 

koskevia asioita, eikä ehditty syventyä Sintraan tarkemmin. Aika on rajallista, 

joten myymälöissä ei ollut aikaa jäädä tutkimaan, mitä kaikkea tietoa Sintra 

mahdollisesti tarjoaisi. Seuraavat vastaukset tukivat edellämainittuja asioita: 

 

No ihan ekaks mä kaipaisin Sintrasta sen nopeuden ni sit sitä 

jaksais varmasti käyttää. Mut se nyt varmaan johtuu vaa meijän 

koneista. 

[--]hitaus muodostaa välil sen ongelman, ku on kuitenki 

tulenpalava kiire kokoajan. 

 

 

Haastattelussa ilmeni, että Sintrassa olisi vielä kehittettävää, jotta siitä saataisiin 

paras mahdollinen hyöty irti. Joidenkin mielestä vanha versio Sintrasta oli ollut 

helppokäyttöisempi ja selkeämpi, kun taas toiset olivat tyytyväisiä nykyiseen 
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versioon. Seuraavassa vastauksessa kuvattiin tätä edellä mainittua mielipidettä 

Sintran toimivuudesta: 

 

Mun mielestä se vanha Sintra oli selkeempi, ku sitä mä olin 

tietty käyttäny enemmän. 

 

Haastatteluissa nousi esiin, että liian tarkkoja hakusanoja vaativa hakutoiminto 

tuotti monille ongelmia. Tarvittava tieto oli joskus lähes mahdotonta löytää, jos ei 

tiennyt tarkkaa hakusanaa millä etsiä tietoa tai jos kirjoitti hakusanan väärin. 

Tällöin hakutuloksia tuli liikaa ja aikaa kului oikean materiaalin etsimiseen. Tämä 

puolestaan aiheutti sen, että Sintran käyttö jäi vähemmälle ja apua tarvittaessa 

vastausta etsittiin sähköpostin ja puhelimien avulla, jolloin säästettiin aikaa. Tämä 

selitti osittain sen, miksi sähköpostin ja puhelimen asema sisäisen viestinnän 

tärkeimpinä välineinä korostui voimakkaasti. Seuraavissa vastauksissa käsiteltiin 

näitä Sintran tuomia haasteita: 

 

[--]kyl sen tiedon sielt aika hyvin löytää, mut se vie välil vaan 

aikaa ja sit se vaatii liian tarkkoja hakusanoja mun mielestä. 

Hankaluuksia löytyy: haulla tulee aika paljon tuloksia ja sit ku 

sitä lähtee selaamaan ni.. toki siel on ne otsikot! mut sit se et 

minkä alle neki sit aina kuuluu. 

 

Osa haastateltavista toivoi, että tiedostot olisivat olleet selkeästi löydettävissä eri 

oikopolkujen ja otsikoiden alta. Vanhat Word-tiedostot koettiin toimiviksi 

esimerkiksi lomakkeissa, mutta joitakin ohjeistuksia voisi julkaista esimerkiksi 

Youtube-videoin. Karkkien hyllytysohje Youtube-videona koettiin virkistäväksi 

vaihteluksi ja myös tehokkaaksi tavaksi viestiä tulevista tärkeistä uudistuksista: 

 

[--]meilläki ku on toi karkkipäivitys tulos tos ni kävin kattoo 

youtubesta noi kaikki videot läpi. Et sellast vois olla. 
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Ne haastateltavista, jotka olivat aikaisemmin opiskelleet Sintran käytön, kokivat 

sen tehokkaaksi ja tärkeäksi työvälineeksi sekä sisäisen viestinnän kanavaksi. 

Sintra koettiin tehokkaaksi, jos sitä osasi käyttää oikein. Osa haastateltavista koki 

sen hankalakäyttöiseksi. He kertoivat mieluummin käyttävänsä vastausten 

etsimiseen sähköpostia tai puhelinta. Seuraavissa vastauksissa kuvattiin näitä 

ajatuksia Sintrasta: 

Sintra on mun mielest selkee, koska mä oon sen itse opetellut. Ei 

oo tarvinnu hirveesti seikkailla siel, kyl ne kaikki on sielt 

löytyny. 

No se on aika tärkee työväline mulle, mä käyn siellä ihan 

päivittäin  

Itte mielummin käytän sähköpostia, se on niin nopeeta. 

 [--]se tuntuu aluks vähän sekavalta. 

 

Haastateltavat kertoivat myös kirjautumistunnuksista aiheutuneista ongelmista. 

Ilman esimiestunnuksia Sintrasta saattoi jäädä näkemättä monia myymälöille 

tärkeitä asioita, koska kirjauduttaessa sisään marketin käyttäjätunnuksilla, Sintran 

näkymä oli suppeampi. Tämä koettiin merkittävänä ongelmana. Haastateltavat 

toivoivat, että tiedostojen katseluoikeudet voisivat olla nimeen tai sähköpostiin 

sidottuja, jolloin tärkeitä tiedostoja näkisi esimiesten lisäksi myös myymälän muu 

henkilökunta. Näitä ongelmia ja toiveita tiedostojen näkyvyydestä kuvattiin 

seuraavilla kommenteilla: 

 

Jos sulla ei oo esimiestunnuksia, millä sä kirjaudut Sintraan ni 

sinä et nää sieltä juuri mitään. Mul on se onnellinen tilanne, et 

mulla on esimiestunnukset, mutta kaikilla marketvastaavilla ei 

oo ja että sama tieto pitäis heidänki saada sieltä irti. 

Oiskohan mahdollista jotku tämmöset nimeen tai sähköpostiin 

perustuvat lukuoikeudet. 
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Vastauksissa nousi vahvasti esille, että haastateltavat eikä muukaan myymälän 

henkilökunta ollut saanut ollenkaan Sintran käyttökoulutusta. Myöskään Sintran 

tärkeyttä ei ollut heidän mielestään painotettu tarpeeksi. Käyttö oli opeteltava itse 

ja jos motivaatio opettelemiseen puuttui, Sintran käyttö jäi vähemmälle tai sitä ei 

osattu käyttää ollenkaan. Vastauksissa korostettiin, että Sintra käyttökoulutus ja 

Sintran käytön tärkeyden painottaminen mitä todennäköisimmin lisäisivät sen 

käyttöä myymälöissä. Koulutuksen avulla hyödyllisestä ja arvokkaasta 

järjestelmästä saataisiin enemmän irti. Seuraavissa vastauksissa kuvattiin näitä 

esiin nousseita ajatuksia Sintran käyttökoulutuksesta: 

Oman kantapään kautta olen opetellu. Jos myyjille ois 

painotettu kuinka tärkeää asiaa Sintrassa onkaan ja jos ne 

tietäis mitä sieltä löytyy ja miten löytyy ni vois olla että varmasti 

käytettäis enemmän. 

[--]ei ollu opastusta silloin ollenkaan, kaikki on itse opittua. Jos 

olis opastusta niin uskon, että sais enemmän irti Sintrasta. 

 

 

Vastausten mukaan Sintrasta haettiin pääasiassa erilaisia lomakkeita, kuten 

esimerkiksi työsopimuksia. Sieltä käytiin lukemassa uutisia, esimerkiksi  

nimitysuutisia sekä muita ajankohtaisia asioita. Sintrasta etsittiin myös 

toimintamalleja, ohjeistuksia ja tietoa erilaisiin tilanteisiin myymälöissä. Tämän 

lisäksi Sintrasta etsittiin päivittäistavarakaupan ohjeistuksia, markkinoilta 

poisvetoja, S-Pankki asioita, SOK:n uutisia, myymälätarvikeluetteloita ja 

hinnastoja. Sintra koettiin tehokkaaksi tiedon tallentamis- ja hakupaikaksi sekä 

tärkeäksi uutiskanavaksi. Seuraavissa vastauksissa kuvattiin näitä edellä 

mainittuja kohtia: 

 

Lähinnä tulee haettuu noita työsoppareita, lomakkeita ja muita. 

Siel on kaikkia semmosia tärkeitä ohjeistuksia ja manuaaleja ja 

kaikkee semmosta mitä voi käyttää hyödyks niinkö 

henkilökunnan perehdyttämiseen ja toki omankin muistin tueksi. 
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Kaikilla haastateltavilla oli kokemusta Sintrasta. Osa heistä oli käyttänyt Sintraa 

jo vuosia. Vastausten perusteella jokainen heistä käytti Sintraa työssänsä jonkin 

verran. Osalle haastateltavista Sintra oli tärkeä työväline ja siellä käytiin 

päivittäin, osa käytti sitä muutaman kerran viikossa ja jotkut muutamia kertoja 

kuussa tai harvemmin. Haastatteluissa ilmeni, että Sintraa käyttivät myymälä- ja 

marketpäälliköt, tuoteryhmävastaavat ja heidän sijaisena, mutta haastateltavat 

arvelivat, että muu myymälän henkilökunta ei juuri käyttänyt Sintraa.  Seuraavissa 

vastauksissa kuvattiin näitä asioita: 

 

Se on tärkeä työväline, käyn siellä ihan päivittäin. 

Ehkä puolet meidän henkilökunnasta osaa käyttää Sintraa. 

 

Vastauksista ilmeni, että monien mielestä Sintra sisälsi paljon tarpeellista tietoa, 

mutta sitä ei ollut aina helppo löytää, eikä halua tai aikaa tiedostojen 

sinnikkääseen etsimiseen aina ollut. Haastatteluissa selvisi, että monet käyttäisivät 

Sintraa enemmän, jos tietäisivät mitä kaikkea tärkeää se pitää sisällään: 

 

Ehkä semmonen niinkö ymmärrys, et kuinka laaja se on ni sitä 

ei oo. 

[--]enkä mä tiiä osaanko käyttää Sintraa tänäkää päivänä 

tehokkaasti et siel ois varmaan vielläki enemmän annettavaa. 

 

3.3.3 Hämeenmaan market-tukitoimintojen Sintran käyttö 

Kolmas teema käsitteli Hämeenmaan market-tukitoimintojen Sintran käyttöä. 

Tässä viimeisessä teemassa syvennyttiin Sintra-aiheeseen market-tukitoimintojen 

näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää market-ketjuyksiköiden 

mielipiteet, toiveet, tarpeet ja kehitysehdotukset liittyen Hämeenmaan intranetiin 

eli Sintraan. Päätarkoituksena oli saada selville, mitä aineistoa market-

tukitoimintojen tulisi tuottaa Sintraan, jotta siitä olisi hyötyä myymälöille ja 
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organisaation liiketoiminnalle. Lopuksi pyydettiin haastateltavia pohtimaan vielä 

kertomatta jääneitä ajatuksia, kehitysehdotuksia ja mielipiteitä Sintraan liittyen. 

Vastauksista nousi esiin, että Sintran käytön sijasta, yhtä haastateltavaa lukuun 

ottamatta, kaikki arvostivat erityisesti sähköpostin merkitystä sisäisessä 

viestinnässä myymälöiden ja market-tukitoimintojen välillä. Sintran arvostus tässä 

tapauksessa jäi siis hyvin vähäiseksi. Vastauksista selvisi, miksi sähköpostin 

tärkeyttä painotettiin niin voimakkaasti. Tämä johtui ajan rajallisuudesta, Sintran 

käyttökoulutuksen sekä tärkeyden painottamisen puuttumisesta, järjestelmien 

ongelmista, kuten sivujen hitaasta latautumisesta sekä sähköpostin ja 

puhelinsoittojen helppoudesta ja nopeudesta. Seuraavissa vastauksissa kuvattiin 

näitä haastateltavien ajatuksia Sintrasta: 

Minkä takii market tukitoiminnot käyttäis ku ei mekään täällä 

päässä käytetä? Työhän menee ihan hukkaan ku ne kaikki tiedot 

tulee kuitenkin hyvin sähköpostilla. 

[--]se mitä mä kaipaisin Sintrasta ihan ekaks ois se nopeus. 

[--]sellasta pientä käyttökoulutusta, se että helposti oppis 

löytämään sieltä juttuja ni se kun paranis ni sit se ois varmasti 

tärkee työväline monille meistä. 

 

Muutama haastateltava näki Sintran hyvin tärkeänä sisäisen viestinnän välineenä 

ja tietopankkina. He kokivat ongelmana sen, ettei market-tukitoiminnot luonut 

Sintraan mitään aineistoa myymälöiden tueksi. Vastauksista selvisi, että suurin 

osa haastateltavista ajatteli puheluiden tai sähköpostien olevan tehokkaampia 

keinoja vastauksien saamiseksi kuin niiden etsiminen Sintrasta. Osa 

haastateltavista kertoi kuitenkin yrittävänsä etsiä tietoa Sintrasta ja jos se ei 

tuottanut tulosta, niin vasta sitten he soittivat tai pyysivät sähköpostilla market-

tukitoiminnoilta vastauksia kysymyksiinsä. Näitä ajatuksia kuvattiin seuraavissa 

kommenteissa: 

Kyllä mä koen sen vähän huonona juttuna, ettei market-

tukitoiminnot luo sinne sisältöä. 

Siel on paljon tietoo et välil mä aika sinnikkäästi ite haen sitä 

ennenku mä soitan. 
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Haastatteluissa nousi esiin monia hyviä ideoita siitä, mitä kaikkea market-

tukitoiminnot voisi tuottaa Sintraan, jotta siitä olisi hyötyä myymälöille. Vaikka 

moni haastateltavista oli sitä mieltä, että sähköpostin ja puhelimen välityksellä sai 

tiedon paremmin kuin Sintrasta, niin toivottiin kuitenkin, että Sintrasta löytyisi 

tarvittaessa tietoja muistin tueksi. Sähköpostitulva oli päivittäin niin suuri, että 

joskus jokin tärkeä tiedote saattoi jäädä huomaamatta. Jos sähköpostin välityksellä 

ilmoitettavat asiat ja tiedotteet löytyisivät myös Sintrasta, olisi mahdollista lukea 

tiedotteita tarvittaessa uudestaan. Näin säästettäisiin aikaa, mikä lisäisi 

myymälöiden tehokkuutta ja olisi hyödyllistä liiketoiminnan kannalta. Seuraavissa 

vastauksissa kuvattiin haastateltavien ideoita ja kehitysehdotuksia market-

tukitoiminnoille: 

Sitä sähköpostii tulee niin paljon, et jos oot vaik viikon lomalla 

ni sielt jää väkisinki jotain huomaamatta. Et tällaseen sitä 

Sintraa vois käyttää ja kattoo sielt niit tärkeit asioita. 

No se ois semmonen taho mist yksikössä saatais nopeesti tietoo 

eikä välttämät tarvis sit sitä puhelinrallia tai ainaista 

kädestäpitäen ohjeistusta 

 

Suurin osa haastateltavista toivoi, että he löytäisivät Sintrasta yleistä 

informaatiota, kuten esimerkiksi ohjeita KY-hyllykartoista 

(ketjuyksikkökohtainen hyllykartta) ja valikoimiin liittyvistä asioista sekä erilaisia 

toimintaohjeita, kuten omavalvontaan liittyviä säädöksiä. Vastauksissa nousi 

esiin, että Sintrasta toivottiin löytyvän myös arkipäiväisiä asioita ja 

toimintaohjeita, kuten mitä tehdä maidoille joissa on päiväys mennyt tai miten 

toimia vanhentuneiden lihojen kanssa: 

 

No vaik Hämeenmaan omia ohjeistuksia eri asioihin, kuten mitä 

sä vaik teet jos sulla jää kymmenen laatikkoa maitoa myymättä 
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Myymälöitä helpottaisi, jos Sintrasta löytyisi tarvittaessa esimerkiksi niin sanotut 

laajimmat valikoimakirjat. Tällöin myymälöiltä säästyisi aikaa, kun heidän ei 

tarvitsisi erikseen kysellä valikoimakirjoja market-tukitoiminnoilta. Sintrasta 

toivottiin löytyvän myös oma koulutusosio. Tällä hetkellä koulutusinformaatiota 

tulee monista kanavista ja tärkeitä koulutustiedotteita saattaa jäädä huomaamatta 

tai unohtua. Sintrasta voisi tarvittaessa tarkistaa koulutuspäivät ja materiaalin, 

jolloin ei tarvitsisi selata läpi kaikkia vanhoja sähköpostiviestejä: 

Se ois ihan hyvä et ne koulutusjutut sais koottuu yhteen 

paikkaan Sintrassa.  

 

Haastatteluissa nousi useaan otteeseen esille, että hauska ja mieleen painuva 

Youtube -video karkkien hyllyttämisestä koettiin mukavaksi ja tehokkaaksi 

tavaksi viestiä tulevista uudistuksista. Monista vastauksista ilmeni, että jos 

market-tukitoiminnot alkaisi luoda sisältöä ja ohjeistuksia Sintraan, voisi se 

toteuttaa osan sisällöstä esimerkiksi Youtube-videoin. Seuravaa kommentti tuki 

edellä mainittua kehitysehdotusta: 

No ne oli kivoja ne youtube karkkijutut, et tällast vois olla. 

 

Vastauksissa korostettiin, että sisältö, jota market-tukitoiminnot mahdollisesti 

tuottaisi Sintraan, olisi hyvä olla selkeästi otsikoituna. Esimerkiksi 

valikoimajakson vaihdokseen liittyvillä toimenpiteillä tulisi olla oma otsikkonsa, 

minkä alta informaatio olisi tarvittaessa helposti löydettävissä. Toiveet selkeistä 

oikopoluista tarvittavaan informaatioon nousivat myös monessa vastauksessa 

esille. Oikopolkujen ja selkeän otsikoinnin avulla säästettäisiin aikaa ja vaivaa. 

Haastatteluista selvisi, että jos market-tukitoiminnot aloittaisi selkeiden ja helposti 

löydettävien osioiden lisäämisen Sintraan, myymälöissä käytettäisiin Sintraa 

enemmän kuin ennen: 

No toiminnan yksinkertaistaminen tai et sieltä löytyis selkeesti 

jotain oikopolkuja mitkä johtais sut johonki tiettyyn juttuun. 

Jos tuol ois ne tietyt lokerot, ni varmasti käyttäis enemmän. 
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 Liiketoiminnan kannalta olisi hyödyllistä ja kannattavaa, jos turha sähköpostien 

läpikäyminen jäisi pois ja arkipäivää tukevat asiat olisi tarvittaessa löydettävissä 

myös Sintrasta: 

 

[--]oishan tää liiketoiminnan kannalta kannattavaa, jos se turha 

työ loppuis. Mä menisin suoraan Sintraan ja ottaisin oikopolun 

ja löytäisin sen tiedon tarvittaessa sieltä. 

 

Kolmannessa teemassa haastateltavia pyydettiin kertomaan ajatuksiaan ja 

ideoitaan liittyen market-tukitoimintojen Sintran käyttöön. Lopuksi 

haastateltavilla oli mahdollisuus kertoa Sintrasta vielä erilaisia kehitysehdotuksia, 

ajatuksia ja ideoita, joita he eivät olleet vielä haastattelun aikana maininneet. 

Näiden vastausten perusteella voidaan tehdä suuntaa antavia johtopäätöksiä ja 

kehitysehdotuksia Hämeenmaalle sekä Sintralle. Seuraavassa alaluvussa 

käsitellään näitä tutkimuksen avulla saatuja johtopäätöksiä ja kehitysehdotuksia 

tarkemmin. 

3.4 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää market-ketjuyksiköiden mielipiteet, 

toiveet, tarpeet ja kehitysehdotukset liittyen Hämeenmaan intranetiin eli Sintraan. 

Päätarkoituksena oli saada selville, mitä aineistoa Hämeenmaan market-tuki- ja 

ohjaustoimintojen tulisi tuottaa Sintraan, jotta siitä olisi hyötyä myymälöille ja 

organisaation liiketoiminnalle. Tämän lisäksi selvitettiin, mitä mieltä 

haastateltavat olivat Hämeenmaan sisäisestä viestinnästä, ja lopuksi selvitettiin 

vielä haastateltavien mielipiteet Sintrasta. 

Vastausten perusteella myymälät kokivat Hämeenmaan sisäisen viestinnän 

toimivan tällä hetkellä hyvin. Sen arvioitiin kehittyneen viime vuosina parempaan 

suuntaan. Vastauksissa korostui, että tieto saatiin jaettua hyvin sähköpostin, 

puhelimien, infotaulujen ja Sintran välityksellä. Sintra koettiin tärkeäksi 

informaation säilyttämis-, jakamis- ja tallentamispaikaksi. Se koettiin erityisesti 

hyväksi uutiskanavaksi, mistä löytyy hyviä ja kiinnostavia arkipäiväisiä tiedotteita 
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kuten esimerkiksi nimitysuutisia. Sintran ulkoasu miellettiin siistiksi sekä 

nykyaikaiseksi. Sintran käytön opetelleet sanoivat sen olevan selkeä ja 

helppokäyttöinen. 

Vastauksista nousi esiin kuitenkin tärkeitä kehitysehdotuksia koskien Sintran 

käyttöä ja sen tarjoamaa sisältöä. Haastateltavista suurin osa kertoi käyttävänsä 

sisäisen viestinnän välineenä mieluiten sähköpostia ja puhelinta niiden 

helppokäyttöisyyden ja nopeuden vuoksi. Ongelmatilanteissa käännyttiin 

useimmiten market-tukitoimintojen puoleen. Vastausten mukaan Sintran 

vähäisempi käyttö, verrattuna sähköpostiin ja puhelimiin, johtui sen käyttöön 

liittyvistä ongelmista. Haastateltavista jokainen kertoi, ettei ollut saanut 

käyttökoulutusta Sintraan liittyen, vaan oli opetellut käytön itse tai oli saanut apua 

kollegaltaan. Moni vastaajista oli sitä mieltä, että Sintra tarjoaisi varmasti paljon 

enemmän, jos sitä osaisi käyttää oikein ja olisi saanut Sintraan käyttökoulutusta. 

Vastauksista nousi vahvasti esiin, että Sintran käyttökoulutus ja käytön tärkeyden 

painottaminen lisäisi myymälöiden osaamista ja kiinnostusta Sintraa kohtaan. 

Tällöin järjestelmästä voitaisiin saada parempi hyöty.  

Haastatteluissa nousi esiin myös hakutoiminnon ongelmat. Hakutoiminto koettiin 

tärkeäksi etsittäessä tietoa Sintrasta, mutta sen kerrottiin olevan hankalakäyttöinen 

liian tarkkojen hakusanojen vuoksi ja tähän asiaan toivottiinkin muutosta. 

Haastateltavat kertoivat Sintrasta löytyvän paljon tietoa, mutta sen oleellisen 

tiedon etsiminen suuresta tietotulvasta oli joskus ongelmallista. Tuolloin oli 

helpompi kysyä vastaus suoraan market-tukitoiminnoilta. Vastauksista ilmeni, että 

Sintran toivottiin olevan sisäisen viestinnän ja informaation jakamisen kanava, 

jossa tieto olisi mahdollista löytää nopeasti oikopolkujen avulla ja joka olisi jaettu 

hyvän otsikoikoinnin avulla selkeisiin kokonaisuuksiin. Toisin sanoen Sintralta 

toivottiinkin tulevaisuudessa selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Monet kertoivat 

esimerkiksi muiden alueosuuskauppojen nimitysuutisten olevan mielenkiintoista 

luettavaa. He toivoivat silti, että muiden alueosuuskauppojen uutisten sijaan vain 

Hämeenmaalle tärkeät asiat nousisivat ensimmäisenä etusivulle kirjauduttaessa 

Sintraan Hämeenmaalta. Tämä säästäisi myymälöiden aikaa, kun oleellinen asia 

olisi helpommin löydettävissä selvien otsikointien alta. 
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Vastauksista nousi vahvasti esiin ongelmat tietojärjestelmien ja osittain myös 

koneiden toimivuudessa. Koneiden, tietoliikenteen ja järjestelmien koettiin 

toimivan päivityksistä huolimatta edelleen hitaasti. Tällöin myös Sintran 

latautuminen vei paljon aikaa. Tämä puolestaan vaikutti omalta osaltaan siihen, 

miksi Sintran käyttö myymälöiden keskuudessa oli vähäisempää kuin esimerkiksi 

sähköpostin käyttö. 

Market-tukitoiminnot voisi aloittaa sisällön tuottamisen Sintraan ja tehdä 

muutoksia haastatteluissa esiin nousseiden toivomusten ja ideoiden perusteella. 

Suurin osa haastateltavista toivoi market-tukitoimintojen lisäävän Sintraan 

enemmän arkipäivän asioita, kuten erilaisia toimintaohjeita ja Hämeenmaan omia 

toimintamalleja. Sieltä voisi löytyä perusohjeita uusille yksiköille, aloitteleville 

myymäläpäälliköille ja tietysti myös jo olemassa oleville työntekijöille niin 

sanottua herättelevää tietoa oman muistin tueksi. Nämä arkipäivän tavalliset 

ohjeet voisivat olla apuna myymälöille ongelmatilanteissa, esimerkiksi miten 

toimia, kun maitoa on jäänyt myymättä. Tällöin myymälöiden ei aina tarvitsisi 

soittaa konttorille market-tukitoimintoihin kysyäkseen apua tai odotella heidän 

vastaustaan sähköpostilla. Osa haastateltavista toivoi myös laajimpien 

valikoimakirjojen sekä hinnastojen löytyvän Sintrasta, mutta toiset kokivat 

niidenkin saamisen helpommaksi sähköpostin välityksellä. 

Myös muutamia yksittäisiä mutta tärkeitä ajatuksia ja ideoita nousi esiin 

haastatteluissa. Sintraa tulisi olla mahdollista käyttää mobiililaitteilla, jolloin 

esimerkiksi tärkeät tiedotteet, kuten kiireellinen tuotteen markkinoilta poisveto, 

ilmestyisi älypuhelimen näytölle. Tällöin poisvetoon olisi mahdollista reagoida 

nopeammin, kuin jos tieto lähetettäisiin vain sähköpostilla. Haastatteluissa nousi 

myös esiin kysymys ja idea siitä, voisiko tiedon sitoa jollakin tavalla 

käyttäjätunnukseen. Tämä tarkoittaisi siis sitä, että jos esimerkiksi 

esimiestunnuksilla kirjautuisi Sintraan, niin näkyville tulisivat vain olennaiset 

tiedotteet esimiehille. Esiin nousi myös kysymys siitä, voisivatko tiedotteet olla 

jollakin tavalla nimeen sidottuja tai voisiko lukuoikeuksia määritellä niin, että 

myös myymälähenkilökunnalle tulisi heitä ja myymälää koskevia tärkeitä 

tiedotteita. Nyt monet tärkeät tiedotteet oli luettavissa vain esimiestunnuksilla, 

eivätkä esimerkiksi kassatyöntekijät päässeet lukemaan niitä ilman 

esimiestunnuksia. 
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Näiden tuloksien mukaan Sintraa ei voi ajatella ainoana sisäisen viestinnän 

välineenä, vaan viestien kulun sähköpostin ja puhelimien välityksellä toivotaan 

jatkuvan myös tulevaisuudessa. Sintra koetaan kuitenkin yhtenä sisäisen 

viestinnän välineenä ja hyvänä tiedon tallentamis- ja jakamispaikkana sekä 

uutiskanavana. Tästä johtuen market-tukitoiminnot voisi tehostaa  Sintran käyttöä 

siten, että sieltä löytyisi yleishyödyllisiä arkipäivän ohjeita myymälöille sekä 

esimerkiksi tietoa koulutuksista, KY-hyllykarttoja eli ketjuyksikkökohtasia 

hyllykarttoja, manuaaleja, hinnastoja ja mahdollisesti myös ajan tasalla olevat ja 

laajimmat valikoimakirjat. Market-tukitoiminnot voisi siis jatkossakin viestiä 

tärkeistä asioista sähköpostin ja puhelimien välityksellä, mutta joitakin ohjeita ja 

tiedotteita olisi hyvä löytyä myös Sintrasta. Tällöin säästettäisiin sekä 

myymälöiden, että market-tukitoimintojen aikaa, kun myymälöillä olisi 

mahdollisuus löytää apu arkipäivän asioihin Sintrasta. Market-tukitoiminnot voisi 

lisätä omat ohjeistuksensa ja sisältönsä Sintraan heidän omaan osioonsa siten, että 

tiedotteet, asiakirjat sekä muut ohjeistukset olisi helposti myymälöiden 

löydettävissä. Sisällön tulisi olla myös siinä muodossa, että lukuoikeus olisi 

kaikilla myymälätyöntekijöillä eikä vain päälliköillä. Jos market-tukitoiminnot 

loisi Sintraan oman osion, jossa olisi hyödyllistä perustietoa myymälöille, se 

säästäisi molempien osapuolien aikaa ja olisi näin ollen myös liiketoiminnan 

kannalta kannattavaa. Tästä johtuen myös Sintran käyttö myymälöissä voisi 

lisääntyä, kun opittaisiin löytämään tarvittavat tiedot Sintrasta nopeasti ja 

vaivattomasti. 

Sintralta toivottiin myös enemmän selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä. Tieto voisi 

olla paremmin jaoteltuna pääotsikoiden alle, josta tarvittava tieto löytyisi helposti 

oikopolkujen tai linkkien avulla. Eräs idea oli, että luotaisiin tekstiviestin 

kaltainen Sintra-näkymä älypuhelimeen, jossa tärkeät tiedotteet ilmestyisivät 

sähköpostin sijasta puhelimen ruudulle Sintran kautta. 

Tutkimuksen avulla saatiin selville mielipiteitä ja kehitysehdotuksia market-

tukitoimintojen Sintran käytöstä. Sen avulla selvitettiin myös Sintran käytön 

kannalta tärkeitä ajatuksia ja uusia ideoita. Tutkimuksen tulokset tukivat 

teoriaosuudessa esiteltyjä asioita.  
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3.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Market-tukitoiminnot voisi tehdä jatkotutkimuksen, jossa selvitettäisiin onko 

Sintran käyttö lisääntynyt myymälöiden keskuudessa.  Tämän lisäksi tutkittaisiin 

myös, olivatko tämän opinnäytetyön tutkimuksen pohjalta nousseet ideat ja 

muutosehdotukset kannattavia myymälöille ja market-tukitoiminnoille. Näin ollen 

saataisiin selville, tulisiko Sintran käyttöä mahdollisesti tehostaa entisestään 

tulevaisuudessa. 

Tämä yhdessä Hämeenmaan market-tukitoimintojen kanssa tehty tutkimus 

toteutettiin vain Lahden alueella, joten toisena jatkotutkimusehdotuksena tämän 

alkuperäisen tutkimuksen myötä olisi kiinnostavaa tutkia, eroavatko myymälöiden 

mielipiteet Sintrasta eri maakunnissa Hämeenmaan alueella. Tutkimusta voisi siis 

laajentaa ulottumaan esimerkiksi Hämeenlinnaan. Olisi mielenkiintoista tietää, 

painotetaanko jollakin alueella enemmän Sintran käyttöä, kuin toisella sekä 

olisiko heillä uusia kehitysehdotuksia Sintraan liittyen. 

3.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuutta kuvataan usein kahdella termillä: reliabiliteetilla ja 

validiteetilla. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Tämä tarkoittaa 

sitä, että jos tutkimus toistettaisiin samalla mittarilla eli samanlaisena monta 

kertaa, niin mittari olisi reliaabeli, jos tutkimuksen vastauksista saataisiin 

samankaltaisia tuloksia. Validiteetilla puolestaan kuvataan tutkimuksen 

luotettavuutta siinä, ollaanko tutkimassa sitä, mitä on ollut tarkoitus. 

(Metsämuuronen 2000, 50).  

Metsämuurosen (2000, 37) mukaan ei-satunnaisissa otoksissa koehenkilöt valitaan 

usein tutkijan mielenkiinnon perusteella, joko saatavuuden tai harkinnan mukaan. 

Harkinnan mukaan tehty ei-satunnainen otanta on hyödyllinen laadullista 

aineistoa kerätessä.  

Tämä kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna, jossa 

haastateltavat valittiin ei-satunnaisena otoksena harkinnan mukaan. Heidät 

valittiin mukaan tutkimukseen heidän laaja-alaisen asiantuntemuksensa vuoksi. 

Heitä yhdisti myös pitkä kokemus useasta toimipaikasta sekä monenlaisista 
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tehtävistä. Haastateltavat valittiin eri toimipaikoista sekä eri työtehtävistä, jotta 

saataisiin mahdollisimman monipuolinen haastateltavien joukko. Tällöin heiltä oli 

mahdollista saada mahdollisimman hyviä ja kattavia vastauksia Sintraan liittyen. 

Kysymysten osalta vältyttiin epäselvyyksiltä, sillä haastateltavat ymmärsivät 

kysymykset oikein. Näin ollen tutkimustuloksien avulla saatiin hyvin vastauksia 

tutkimuskysymyksiin. ”Mitä mahdollisuuksia intranet antaa Hämeenmaan market-

tuki- ja ohjaustoimintojen sekä market-yksiköiden väliselle sisäiselle 

viestinnälle?”sekä myös alakysymykseen ”Miten Hämeenmaan market-tuki-ja 

ohjaustoimintojen intranetin käyttöä voisi tehostaa market-ketjuyksiköiden sekä 

liiketoiminnan tukemiseksi ” Sen avulla selvitettiin, mitä mieltä myymälät ovat 

Hämeenmaan Sintrasta sekä sisäisestä viestinnästä. Teemahaastattelurunkoa ja sen 

kysymyksiä laadittaessa kysymysten muotoa pohdittiin tarkasti ja moneen 

otteeseen usean henkilön kanssa. Tutkimustuloksien avulla saatiin selville tärkeitä 

ajatuksia, ideoita ja kehistysehdotuksia koskien market-tukitoimintojen Sintran 

käyttöä sekä koko Sintraa.  

 

Tutkimus voisi antaa Lahden alueella samankaltaisia tuloksia, mutta jos aikaa 

tutkimusten välillä kuluisi paljon, voisivat tutkimustulokset olla erilaisia. 

Tutkimustuloksia ei voida myöskään yleistää koskemaan koko Hämeenmaata, 

sillä tutkimus toteutettiin Lahden alueella ja vastaajista suurin osa oli myymälä -

tai market-päällikkö asemassa.  Muita henkilöitä haastateltaessa tutkimustulokset 

saattaisivat olla täysin erilaiset. Myös muiden alueosuuskauppojen 

tutkimustulokset saattaisivat poiketa tämän tutkimuksen tuloksista, sillä Sintran 

käytön painottaminen saattaisi olla suurempaa toisella alueosuuskaupalla. Tämän 

tutkimuksen tulokset tukivat osittain SOK:n tekemän Sintran käyttäjäkyselyn 

tuloksia sekä teoriaosuudessa esiteltyjä asioita. 

Yksi pääsky ei kesää tee eikä myöskään yksi tutkimus vielä 

merkitse, että asia oikeasti olisi juuri niin kuin on raportoitu. 

Julkisuus on kuitenkin tutkimukselle tärkeää. Siksipä on tärkeää 

pyrkiä saattamaan omat tutkimustulokset julkiseen arvosteluun, 

niin asia saattaa herättää keskustelua ja yksittäinen asia 

muuttuu pikkuhiljaa ”totuudeksi”. (Metsämuuronen 2000, 24).  

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä koko Hämeenmaan 

Sintran käytöstä, eikä se ole tämän tutkimuksen tarkoituskaan. Tämä tutkimus on 
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kuitenkin suuntaa antava kun tutkitaan Hämeenmaan myymälöiden Sintran 

käyttöä sekä mielipiteitä ja toiveita siitä. 
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4 YHTEENVETO 

Toimiva sisäinen viestintä on yrityksille elintärkeä. Sen avulla työntekijät pysyvät 

mukana organisaatiossa tapahtuvissa uudistuksissa ja muutoksissa, voivat jakaa 

ideoita ja ajatuksia sekä toteuttaa avoimuutta. Toimiva sisäinen viestintä tekee 

organisaation jäsenistä uskollisempia, innokkaampia sekä sitoutuneempia 

työntekijöitä, mikä puolestaan vaikuttaa työhyvinvointiin positiivisesti. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää market-yksiköiden mielipiteet, toiveet, 

tarpeet ja kehitysehdotukset liittyen Hämeenmaan intranetiin eli Sintraan. 

Päätarkoituksena oli saada selville, mitä Hämeenmaan market-tukitoimintojen 

tulisi tuottaa Sintraan, jotta siitä olisi hyötyä myymälöille ja organisaation 

liiketoiminnalle.  

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsiteltiin sisäistä viestintää, sen keinoja, hyötyjä 

ja haasteita sekä sisäisen viestinnän tulevaisuutta. Tämän lisäksi käytiin myös 

hieman läpi internetiä, sillä se on olennainen osa sisäistä viestintää ja intranetiä. 

Lopuksi käsiteltiin intranetiä, intranetiä sisäisen viestinnän välineenä, intranetin 

hyötyjä ja haasteita sekä sen tulevaisuutta. 

Työn empiirisessä osassa tehtiin laadullinen, teoriaan perustuva tutkimus 

toimeksiantajayritykselle, jossa selvitettiin market-yksiköiden mielipiteet ja 

toiveet Sintraan liittyen. Tutkimus toteutettiin laadulliseen tutkimukseen 

kuuluvalla teemahaastattelumenetelmällä. Haastateltaviksi valittiin pitkän ja 

tarkan harkinnan jälkeen tietyt henkilöt eri toimenkuvista. Näin saatiin 

mahdollisimman monipuolisia vastauksia, ajatuksia ja ideoita Sintraan liittyen. 

Avoimien ja monipuolisten vastausten avulla oli mahdollista tuottaa 

kehitysehdotuksia toimeksiantajayritykselle. 

Tutkimuksessa ilmeni, että Osuuskauppa Hämeenmaan sisäinen viestintä toimi 

hyvin. Sähköpostin tärkeyttä sisäisen viestinnän välineenä korostettiin vahvasti. 

Sintra koettiin hyvänä ja mielenkiintoisena uutiskanavana sekä informaation 

jakamis- ja tallentamispaikkana ja siten myös yhtenä tärkeänä sisäisen viestinnän 

välineenä. Sen ulkoasua pidettiin selkeänä ja nykyaikaisena. Sintralta toivottiin 

kuitenkin helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä muun muassa paremman otsikoinnin ja 

oikopolkujen avulla. Vastauksissa painotettiin, että Sintran käyttökoulutus lisäisi 
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Sintran käyttöä myymälöissä.  Hakutoiminnon toivottiin kehittyvän 

toimivammaksi ja helppokäyttöisemmäksi. Sintrasta toivottiin löytyvän kaiken 

muun informaation lisäksi myös arkipäiväisiä ja tarpeellisia toimintaohjeita. 

Vastauksista nousi esiin, että market-tukitoiminnot voisi tehostaa Sintran käyttöä 

siten, että sieltä löytyisi arkipäiväisiä hyödyllisiä ohjeita sekä mahdollisesti ajan 

tasalla olevat laajimmat valikoimakirjat. 

Tutkimustuloksien avulla saatujen kehitysehdotuksien mukaan market-

tukitoiminnot voisi lisätä Sintraan aineistoja ja tehdä muutoksia haastatteluissa 

esiin nousseiden toivomusten ja ideoiden perusteella. Jatkotutkimuksena market-

tukitoiminnot voisi selvittää, onko Sintran käyttö lisääntynyt tehtyjen muutoksien 

jälkeen. Se voisi myös selvittää, olivatko tutkimuksen avulla esiin nousseet ideat 

ja muutosehdotukset kannattavia myymälöille sekä market-tukitoiminnoille. 

Tämän lisäksi se voisi myös tutkia, eroavatko myymälöiden mielipiteet eri 

maakunnissa.  

Opinnäytetyöprosessi oli aikaa vievä, mutta se opetti paljon matkan varrella. Oli 

opeteltava jäsentelemään tietoa järkevästi ja muodostamaan siitä hyvä paketti, 

jossa yhdistyvät kaikki opinnäytetyön kannalta tärkeät asiat. Opinnäytetyöprosessi 

opetti olemaan lähdekriittinen sekä katsomaan myös omia tutkimustuloksia 

kriittisesti. Prosessi opetti kärsivällisyyttä ja epäonnistumisien hyväksymistä. 

Tämän lisäksi se antoi myös paljon onnistumisen tunteita, joiden avulla prosessi 

vietiin loppuun saakka innolla. 
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LIITTEET 

LIITE 1/1. Haastattelurunko 

Tämä haastattelurunko ohjaa haastattelun kulkua, mutta haastattelun aikana 

voidaan käsitellä myös muita tutkimuksen kannalta olennaisia asioita. Haastattelut 

nauhoitetaan vastausten analysoinnin helpottamiseksi. 

Taustakysymykset 

- Nimi ja tehtävänimike? 

- Mitä työsi pitää sisällään? 

- Mitä sellaisia ongelmia näet työssäsi, jotka haittaavat tai hidastavat 

työntekoa? 

- Mitkä näistä ongelmista liittyvät tietoon, tiedon hankintaan, viestintään tai 

tietotekniikkaan? 

 

Varsinainen haastattelurunko 

HÄMEENMAAN SISÄINEN VIESTINTÄ 

 1.Mitä ajatuksia sinulle tulee Hämeenmaan sisäisestä viestinnästä? 

HÄMEENMAAN SINTRA 

 2.Mitä ajattelet Hämeenmaan intranetistä eli Sintrasta? 

(apukysymykset tarvittaessa: Toimiva? hyödyllinen? tehokas? 

hankala? turha? vaikeakäyttöinen? Mitkä vaikuttavat tähän 

mielikuvaan?) 

 3. Käytätkö Sintraa? 

(jos käyttää Sintraa,niin kysymys: Mihin eri asioihin käytät 

Sintraa? ja apukysymys: mitä tietoja hän etsii, mihin tarvitsee 

niitä jne.?  jos ei käytä, niin miksi ei ja mistä saa tarvittavat 

tiedot?) 

 4. Minkälaisia kokemuksia sinulla on Sintrasta? 
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LIITE 1/2. Haastattelurunko 

HÄMEENMAAN MARKET-TUKI-JA OHJAUSTOIMINTOJEN SINTRAN 

KÄYTTÖ 

Seuraavaksi on tarkoitus syventyä aiheeseen market-tuki-ja ohjaustoimintojen 

näkökulmasta. Market-tukitoiminnot ohjaa ja tukee Prismoja, S-marketteja, Saleja 

ja ABC-marketyksiköitä muun muassa tuotteisiin liittyvissä asioissa, kuten 

esimerkiksi tuotetietojen hallinnassa, valikoima-asioissa, hinnoittelussa, 

tilanhallinnassa, profiloinnissa, järjestelmien käytössä (Tuhti, Tahti, Essu jne.), 

tilaus-toimitusketjuasioissa sekä monessa muussa asiassa. Tällä hetkellä market-

tuki-ja ohjaustoiminnot ei luo Sintraan mitään aineistoa, mistä saattaisi olla 

hyötyä myös myymälöille. 

5. Mitä ajattelet siitä, ettei market-tuki-ja ohjaustoiminnot luo Sintraan 

materiaalia? 

6. Mitä haluaisit market-tuki-ja ohjaustoimintojen tuottavan Sintraan, jotta siitä 

voisi olla hyötyä teille ja jopa liiketoiminnalle? 

(apukysymys: olisiko toiveita liittyen edellä mainittuihin 

asioihin, joissa market tuki-ja ohjaustoiminnot tukevat ja 

auttavat myymälöitä? Minkälaisia asioita mielestäsi olisi hyvä 

löytyä Sintrasta, jotta siitä olisi hyötyä teille? ) 

(tässä viimeisessä kysymyksessä haastateltavilla on mahdollisuus kertoa vielä 

ajatuksia Sintrasta) 

7. Mitä muuta haluaisit mainita Sintraan liittyen? 

(apukysymys: onko vielä muita kehitysehdotuksia market-tuki-

ja ohjaustoiminnoille tai ylipäätänsä Sintralle? Tähän kohtaan 

voit kertoa kaikenlaisia kehitysehdotuksia, jopa niitä mitkä 

saattavat tuntua ihan mahdottomiltakin. Anna siis ajatusten 

lentää!) 

 


