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1

JOHDANTO
Organisaation sisäisen viestinnän merkitys on tärkeä rakennusalan yritysten menestyksen kannalta.
Rakennusurakoinnin tuotannon luonne, urakoiden jakaminen yhä pienempiin osiin urakoitsijoiden
kesken sekä urakoinnin projektiluonteisuus edellyttävät hyvin toimivaa sisäistä viestintää hyviin tuloksiin pääsemiseksi. Rakennusalan kova kilpailu ajaa yrityksiä tehostamaan toimintaansa monilla
alueilla ja niin myös sisäinen viestintä on monelle yritykselle kehityskohteena.
Rakennusurakoinnissa tuotantoa on toteuttamassa aina joukko ihmisiä, jotka muodostavat työmaaorganisaation. Mitä suurempi tai kiireellisempi työmaa on, sitä suurempi on myös organisaatio. Työmaalla on usein käynnissä monia yhtäaikaisia työvaiheita, jotka on jaettu työntekijäryhmille tai
myyty toisille yrityksille – aliurakoitsijoille. Tämän organisaation yhtenä toiminnan edellytyksenä on
toimiva sisäinen viestintä ja tätä viestintää kehittämällä myös koko organisaation toimintaa on mahdollista tehostaa.
Tässä työssä perehdytään kuopiolaisen keskisuuren rakennusliikkeen sisäiseen viestintään ja pyritään löytämään siitä kehitettäviä asioita. Keskiössä on yrityksen rakennustyömailla tapahtuva sisäinen viestintä, mutta myös koko yrityksen sisäistä viestintää käsitellään. Työssä ei käsitellä kuitenkaan koko työmaaorganisaation viestintää, vaan keskitytään vain tilaajayrityksen omaan sisäiseen
viestintään työmailla.
Tavoitteena on saada tilaajan työmaiden ja koko yrityksen toimintaa tehokkaammaksi parantamalla
tiedonkulkua. Tässä työssä siihen pyritään tutkimalla mahdollisia sisäisen viestinnän kehityskohteita,
joita tilaaja voi halutessaan toteuttaa. Toisena tavoitteena on työhyvinvoinnin lisääminen sisäistä
viestintää kehittämällä. Viestinnän kehittäminen tukee työhyvinvointia esimerkiksi työntekijöiden
osallistamisena ja sitouttauttamisena organisaation toimintaan ja siten työmotivaatiota lisäävänä tekijänä.Tässä työssä kartoitetaan tilaajayrityksen sisäisen viestinnän nykytilannetta. Nykytilanteen
pohjalta määritetään kehitysalueita, joita tilaaja voi hyödyntää sisäistä viestintää kehittäessään.
Työn tilaajayritys on kuopiolainen rakennusliike Rakennustyö Salminen Oy (jäljempänä: RTS). RTS
on vuonna 2004 perustettu perheyritys, jonka päättäjinä toimivat Osmo ja Pekka Salminen. Vuonna
2017 yrityksen liikevaihto oli noin 26,2 miljoonaa euroa ja yrityksessä työskentelee vakituisesti noin
75 henkilöä sekä kesäaikaan useita kesätyöntekijöitä. Vakituisia työnjohtajia yrityksessä on 16. (rakennustyo.net/fi/.) RTS:n toiminta-alueena on pääasiassa Pohjois-Savo, mutta se toimii myös valtakunnallisesti korjausrakentamisen toimialalla. Yritys on myös laajenemassa pääkaupunkiseudulle ja
siellä on jo yksittäisiä työmaita.
Olen työskennellyt yrityksessä kesätyöntekijänä viitenä edeltävän kesänä, joista kahtena viimeisimpänä työnjohtoharjoittelijana ja sitä ennen rakennusmiehenä. Yritys on minulle siten ennestään tuttu
ja tunnen suuren osan sen henkilöstöstä. Käytän tätä omakohtaista tietoa hyödyksi työtä tehdessä
tutkimuksen aikana, sekä ennakkokäsityksiä miettiessä. Uskon yrityksen tuntemisesta olleen minulle
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hyötyä kehityskohteita miettittäessä. Vaarana tässä on myös, että annan omien kokemusteni värittää tutkimusta ja ohjata sitä haluamaani suuntaan, mutta pyrin tiedostamaan tämän ja välttämään
sen työtä tehdessäni.
Yrityksessä oli tehty henkilöstölle edellisenä vuonna palautekysely, jota käytän tässä työssä tutkimusaineistona. Palautekyselyn aiheena oli koko yrityksen toiminnan kehittäminen, mutta siinä käsiteltiin myös paljolti sisäistä viestintää ja sen kehittämistä. Kysely oli toteutettu sähköpostikyselynä
koko yrityksen henkilöstölle.
Tämän työn aikana toteutan haastattelututkimuksen osalle yrityksen henkilöstöä, jota käytän pääasiallisena yrityksen tilannetta kartoittavana aineistona ja jonka pohjalta teen havaintoni. Haastattelen
yrityksen johtajat sekä noin neljänneksen työnjohtajista ja vakituisista työntekijöistä. Haastattelun
kysymykset päätön itse ja hyväksytän ne tilaajalla ennen haastattelujen suorittamista.
Viestinnästä ja organisaatioiden sisäisestä viestinnästä löytyy paljon kirjallisuutta ja julkaisuja. Käytän tämän työn teoriaosuudessa tutkimusaineistona muutamia organisaation viestintään keskittyneitä teoksia sekä myös rakennustyömaan johtamiseen keskittyneitä teoksia, joissa käsitellään myös
työmaan viestintää. Kirjallisuuden lisäksi aiheesta löytyy verkkojulkaisuja, joita myös hyödynnän
työssä. Haastattelututkimuksen pitämiseen perehdyin myös kirjallisuuden ja verkkojulkaisujen
kautta.
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2

SISÄINEN VIESTINTÄ
Yrityksen viestinnässä voidaan erottaa kaksi puolta: sisäinen ja ulkoinen viestintä. Ulkoinen viestintä
tarkoittaa yrityksen ulospäin suuntaamaa viestintää, josta voidaan eritellä esimerkiksi yrityksen tuotteistaan tuottama markkinointiviestintä ja yrityksen itsestään ulospäin suunnattu yritysviestintä. Sisäinen viestintä taas käsittää yrityksen oman organisaation sisäpuolella tapahtuvaa viestintää. Nämä
viestinnän muodot ovat läheisesti linkitettyjä toisiinsa, sillä sisäisen viestinnän onnistuminen heijastuu heti yrityksen ulkoiseen viestintään ja muokkaa ulkopuolisten kuvaa yrityksestä ja sen tuotteista.
(Isohookana 2007, 221.)
Sisäinen viestintä muodostaa organisaatiossa viestinnän ytimen ja on perusta myös ulkoisen viestinnän onnistumiselle. Sen tehtävänä on liittää yhdeksi toimivaksi kokonaisuudeksi yrityksen organisaation eri osat ja henkilöt. Sen tavoitteena on kehittää organisaation sisäisiä suhteita sekä luoda yhteistä identiteettiä ja siten edesauttaa yrityksen tavoitteiden saavuttamista. (Isohookana 2007, 9,
221.) Juholin (1999, 13) määrittelee sisäisen viestinnän olevan työ- tai muun organisaation sisällä
tapahtuvaa tiedonvälittämistä ja vuorovaikutusta. Tiedonvälittämiseen kuuluu sekä työtehtäviin liittyvän tiedon siirtäminen, että organisaation toimintaan, arvoihin ja muutokseen liittyvä viestintä. Sillä
pystytään luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, sekä motivoimaan ja sitouttamaan työntekijöitä
organisaatioon ja työhönsä, joten se on myös olennainen osa johtajuutta ja esimiestyötä.
Tiedon jakamisen lisäksi sisäinen viestintä luo ja vahvistaa organisaatioon omaa kulttuuria, jolla on
suuri merkitys yrityksen menestymisen kannalta. Myös palautteen antaminen ja vastaanottaminen
sekä yrityksen mission, toiminta-ajatuksen ja arvojen jalkauttaminen ovat tärkeä osa sisäistä viestintää. (Piha 2014, 12.)
Rakennusliikkeellä sisäinen viestintä on mielestäni helposti käsiteltävissä ja lähestyttävissä, koska
sen organisaatio on usein hyvin hierarkkinen ja työmaa noudattaa perinteistä työntekijät-esimiehetasetelmaa. Sisäisestä viestinnästä on selkeästi erotettavissa eri tiedonkulkusuuntia: esimieheltä
työntekijälle, työntekijältä esimiehelle, työntekijät keskenään, yrityksen johdolta työntekijöille ja niin
edelleen.
Rakennustyömaalla viestinnässä käytettäviä kanavia on useita ja niitä voi työmaan koon ja luonteen
mukaan soveltaa. Työmaalle on ominaista, että kaikki työntekijät ovat siellä paikalla, joten työntekijöiden tapaaminen on melko vaivatonta järjestää ja siten suora vuorovaikutus kasvokkain on keskeisestä. Toisaalta suurella työmaalla välimatkat voivat kasvaa suuriksi ja siten muitakin viestintäkanavia voi olla tarpeen hyödyntää. Koko työmaata koskevia tiedotteita on mahdollista jakaa esimerkiksi työmaan omalla ilmoitustaululla tai päivän aikana kahvi- ja lounastauoilla. Työntekijöille yhteisiä
kokoontumisia ovat lisäksi perinteiset aamuiset työnjakotilaisuudet sekä viikoittaiset viikkopalaverit.

8 (20)
2.1

Sisäisen viestinnän tehtävät ja niiden kehittäminen rakennusliikkeessä
Sisäisellä viestinnällä on viisi keskeistä tehtävää (Piha 2014, 12), jotka on esitetty kuvassa 1. Ensimmäisenä tehtävänä on henkilöstön työhön tarvittavan tiedon välittäminen. Rakennusliikkeillä on
tässä tehtävässä usein haasteita, koska työntekijöiden työssä tarvittavaa tietoa on niin paljon ja se
on jatkuvasti muuttuvaa. Työtehtävien tiedon välittämistä varten on kehitetty useita erilaisia viestintäkanavia ja työkaluja, joiden avulla tiedonkulkua voi tehostaa. Keskeisimpänä kehitystoimenpiteenä
on selkeiden tiedonvälityskanavien luominen työmaalle, kuten aamuisten tehtävänjakohetkien pitäminen, viikoittaisten suunnittelupalaverien järjestäminen ja tehokkaan jatkuvan tiedonvälityskanavan
luominen. Jatkuvan tiedonvälityksen apuvälineenä voi hyödyntää esimerkiksi pikaviestipalveluita,
kuten Whatsapp-sovellusta.
Toisena tehtävänä on yrityksen toiminta-ajatusten ja arvojen jalkauttaminen henkilöstölle (Piha
2014, 12). Tässä haasteena on, kuinka tuoda organisaation päättämät asiat konkreettisesti näkymään työntekijöiden toiminnassa. Jalkauttamista varten on keksittävä työmaalle sopivat soveltamismenetelmät, joita on helppo hyödyntää työmailla ilman nopeasti tapahtuvia suuria käytäntöjen muutoksia. Soveltamista mietittäessä on järkevää keskittyä pieniin tekijöihin, joilla rakennetaan pitkällä
aikavälillä yhteiset arvoja myötäilevät toimintatavat.
Kolmantena viestinnän tehtävänä on Pihan (2014, 12) mukaan palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Suomalaisissa rakennusliikkeissä tässä tehtävässä on haastetta, koska kulttuurissamme
palautteen antamista vieroksutaan. Palautteen antamisella ja vastaanottamisella on kuitenkin selkeää hyötyä koko organisaation toiminnan kehittämisessä, yksittäisen työntekijän tehokkuuden parantamisessa ja henkilöstön työskentelyn mielekkyyden lisäämisessä. Yksittäinen tehokas palautteen
antamisen ja vastaanottamisen kanava on työntekijöille järjestettävä toistuva henkilökohtainen kehityskeskustelutilaisuus. Tämän henkilökohtaisen palautteen lisäksi myös esimerkiksi jokaisen työmaan
jälkeen pidettävä, koko työmaan toimintaa koskeva palautetilaisuus voi olla tehokas organisaation
toiminnan kehitystä ajatellen.
Organisaation muutoksista ja koko henkilöstöä koskevista asioista tiedottaminen on neljäs sisäisen
viestinnän tehtävä (Piha 2014, 12). Tiedottamisessa haasteena on valita tilanteeseen soveltuvimmat
viestintäkanavat, jotta tiedote tavoittaa kohteensa tarkoituksenmukaisesti. Organisaation jäsenet
ovat usein keskenään erilaisia vastaanottajia, joten tiedotteen sisällön tulee myös olla selkeää ja ytimekästä, jotta se on koko henkilöstön ymmärrettävissä.
Pihan (2014, 12) mukaan viimeisenä viestinnän tehtävänä on saada luotua yhteistä kulttuuria ja siten sitouttaa työntekijöitä työhönsä. Yhteisen kulttuurin luominen on hyvin merkityksellistä yrityksen
menestymisen kannalta ja siksi siihen tulee erityisesti panostaa. Kulttuurin luominen koostuu monesta osasta, mutta sen keskeisinä haasteina on saada järjestettyä yhteishenkeä kehittävää toimintaa työajan sisällä ja ulkopuolella sekä saada henkilöstö asettumaan yhteisten tavoitteiden taakse.
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Kulttuuri kehittyy jatkuvasti organisaation normaalin toiminnan aikana ja yrityksen tavoitteita ajatellen on pyrittävä kehittämään sitä positiiviseen suuntaan. Tähän auttaa avoimen ja innostavan työilmapiirin luominen ja työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoon.

Kuva 1 Sisäisen viestinnän tehtäviä (Piha 2014, 12)
2.2

Hyvä sisäinen viestintä
Sisäinen viestintä toimii parhaiten, kun tieto kulkee kaikkiin suuntiin: organisaatiotasoilta niin ylhäältä alas kuin alhaalta ylös ja myös sivuttain. Pelkkä tiedon siirtäminen hierarkkisesti ylhäältä alaspäin ei ole riittävää viestintää, koska ylemmälle johdolle asiat näkyvät erilaisina kuin suorittaville
työntekijöille. (Pirinen 2014, 126.)
Ylhäältä alaspäin viestintä on keskeistä viestin kulkusuuntia tarkasteltaessa, koska työmaan työprosessia ajatellen vuorovaikutustilanne alkaa tästä kulkusuunnasta. Työnjohdon tehtävänä on antaa
tehtävät ja ohjeet työn suorittajalle siten, että työntekijät voivat tehdä työnsä turvallisesti, laatuvaatimusten mukaisesti ja tehokkaasti oikeilla työmenetelmillä, -välineillä ja materiaaleilla. Tehtävä on
haastava ja vaatii työnjohdolta hyviä vuorovaikutustaitoja, jotta kaiken tietomäärän saa siirrettyä
työntekijöille. Voidaan ajatella, että ylhäältä alaspäin viestintä on onnistunut hyvin, kun työntekijän
on saanut sitoutumaan työtehtävään ja hänellä on käytettävissään kaikki saatavissa oleva tieto tehtävän suorittamista varten.
Viestintä alhaalta ylöspäin ja sivuttain taas mahdollistavat toimivan vuorovaikutuksen työmaaorganisaation sisällä sekä tukevat työn tehokkuutta ja onnistumista. Rakentamiselle ja vielä erityisesti korjausrakentamiselle on ominaista muuttuvat työtilanteet ja työn suunnittelu kesken tehtävän. Tällainen työ edellyttää erityisesti toimivaa viestintää organisaatiorakenteen kaikkiin suuntiin.
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Toimivalle sisäiselle viestinnälle on myös selkeitä määritelmiä: ”hyvä viestintä on avointa, rehellistä,

nopeaa ja helposti ymmärrettävä” (Piha 2014, 5). Rakennusliikkeellä viestinnälle luo erityisesti haastetta se, että työntekijäkunnassa on keskenään niin erilaisia työntekijöitä. Eri kokemustason ja erikoisalojen työntekijät ymmärtävät ja kaipaavat erilaista viestintää, joten varsinkin suorissa vuorovaikutustilanteissa on otettava huomioon kohdehenkilön tausta. Esimerkiksi vasta työmaan arkeen totutteleva aloitteleva ammattilainen tarvitsee enemmän ohjausta ja valvontaa työhönsä, kuin kokenut
ammattilainen.
2.2.1 Hyvän viestinnän merkitys työntekijöille
Tiedon jakaminen eli tiedottaminen on työntekijöille keskeisin sisäisen viestinnän merkitys. Tiedottaminen on yhdensuuntaista viestintää, jossa tietoa välitetään vain yhdeltä osapuolelta toiselle. Vaikka
tiedottaminen on yhdensuuntaista, se johtaa usein vuoropuheluun. Vuoropuhelun syntyminen on
itsessään positiivinen asia, mutta se ei ole tiedottamisen päätarkoitus; päätarkoituksena on tiedon
jakaminen, esimerkiksi työmaalla työntekijöiden työhön ohjeistaminen ja työmaan aikataulusta kertominen. (Lohtaja & Kaihovirta-Rapo 2007, 45.)
Kekäläinen (2016) toteaa artikkelissaan Sisäinen viestintä sitouttaa, motivoi ja tuo tuloksia: ”Onnis-

tuessaan sisäinen viestintä sitouttaa, motivoi ja tuo ihmisistä parhaat kyvyt esille ”. Sisäisellä viestinnällä on siis paljon epäsuoria vaikutuksia työntekijöiden toimintaan ja siten yrityksen menestymiseen. Rakennusliikkeelle työntekijöiden sitouttaminen on tärkeää, sillä työntekijöiden vaihtuvuus voi
olla suurta ja hyvät tekijät varmasti mielellään pidettäisiin oman yrityksen palveluksessa. Toimivalla
sisäisellä viestinnällä voi myös saada motivoitua työntekijöitä paremmin työhönsä ja siten tehostettua heidän toimintaansa. Alla on kuvassa 2 esitetty toimivaan sisäiseen viestintään kuuluvia viestintätilanteita. Viestintätilanteisiin kuuluu arkista yhteistoimintaa eri muodoissa, yhteishenkeä kohottavia juhlia ja toimintaa sekä virallisia tilaisuuksia tiedon jakamista varten.

Kuva 2 Sisäisen viestinnän viestintätilanteita (Kekäläinen 2016)
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2.2.2 Hyvän viestinnän merkitys yritykselle ja yrityskuvalle
Sisäisen viestinnän päätepisteenä voi ajatella olevan yrityksen asiakkaat ja muut sidosryhmät. Yrityksen sisäinen toiminta vaikuttaa suuresti yrityksen identiteetin syntymiseen ja siten ulospäin näkyvään yrityskuvaan. Hyvin onnistunut sisäinen viestintä edistää koko organisaation toimivuutta ja tukee siten myös markkinointia ja markkinointiviestintää. (Isohookana 2007, 222, 223.)
Juuri sitouttaminen on hyvin tärkeää yrityksen menestyksen kannalta. Yrityksissä, joissa työntekijöiden sitouttamisen ja potentiaalin mahdollistamisen eteen on tehty töitä, on tuloskasvu ollut jopa
4,5-kertaista verrattuna siihen panostamattomiin yrityksiin (Korn Ferry 2016). Tämä varmasti pätee
myös rakennusyritykseen, jossa työnteko on juuri projektiluontoista tiimityöskentelyä, jossa työntekijöiden työpanos johtaa suoraan työmaan tulokseen.
2.3

Sisäisen viestinnän kehittäminen
Kekäläinen (2016) kuvaa sisäisen viestinnän kehittämisprosessissa olevan kolme askelta:
1. nykytilanteen kartoittaminen
2. kehitysteemojen määrittäminen
3. suunnitelmien toteuttaminen.
Nykytilanteen kartoittamiseen on osallistettava koko organisaatio tai ainakin riittävän suuri otanta
kaikilta organisaatiotasoilta, jotta tuloksesta saa luotettavan. Kehitysteemojen määrittäminen tulee
pohjata nykytilanteesta tehtyihin havaintoihin; teemoja voivat olla esimerkiksi viestintäkanavat, viestinnän sävy, osallistaminen ja vuorovaikutus. Suunnitelmien toteuttamisesta on tarpeen tiedottaa
ennakkoon kaikille osallisille ja ottaa toteutukseen mukaan kaikki kehityskohteeseen liittyvät henkilöt. Muutoksen aikana on seurattava sen toimivuutta ja tarpeen mukaan kehitettävä muutoskohdetta
edelleen.
Tätä kolmiportaista ohjelmaa voi hyödyntää kehitystyöhön yleensäkin ja se pätee hyvin myös sisäisen viestinnän kehittämiseen. Nykytilanteen kartoittaminen on tärkeässä osassa kehitystyön kannalta, jotta kehitysteemoja määritettäessä osataan valita oikeat teemat. Tämän työn aikana tehtiin
nykytilanteen kartoittaminen ja sen pohjalta kehitysteemojen määrittäminen.
Sisäinen viestintä rakennusliikkeessä voidaan jaotella koko organisaation ja työmaan sisäiseen viestintään. Tämä jaottelu on tarpeellinen, koska näiden kahden tason henkilömäärät ovat hyvin eri kokoisia ja siten myös kehitysideat profiloituvat joko työmaan tai koko organisaation käyttöön. Keskeistä on myös ymmärtää, että viestinnän kehittäminen kokonaisuutena ei ole yksittäinen projekti,
vaan jatkuva prosessi, joka koostuu useasta pienestä palasta. Yksittäisen haasteen tai ongelman
ratkaiseminen jollain työkalulla tuskin saa aikaan merkittävää kokonaisvaltaista viestinnän kokemuksen muutosta, vaan merkityksellistä on saada organisaatioon yhteinen tahtotila sisäisen viestinnän
kehittämiseksi.
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HENKILÖSTÖN HAASTATTELUTUTKIMUS
Päätin tehdä sisäisestä viestinnästä haastattelututkimuksen tilaajayrityksen henkilöstölle. ”Haastattelun tavoite on selvittää se, mitä jollakulla on mielessään” (Eskola & Suoranta 1998, 86). Tehtävillä
haastatteluilla oli tarkoitus selvittää työntekijöiden mielipiteitä yrityksen sisäisen viestinnän nykytilanteesta, kerätä ideoita ja kehitysehdotuksia viestinnän parantamiseksi, sekä testata uusia käytäntöjä
viestinnän kehittämiseksi.
Haastateltaviksi valitsin yrityksen johdon, sekä työmaahenkilöstön neljältä eri työmaalta. Tein yhteensä 23 haastattelua, joista 2 yrityksen johdolle, 9 työnjohtajille ja 14 työntekijöille. Taulukossa 3
on esitetty haastateltavien jakauma hierarkiatason ja yrityksessä-työskentelyvuosien mukaan.
Taulukko 3. Haastateltavien jakauma

Haastateltava
Yrityksen johto

lkm
2

Työnjohtajat
Työnjohtoharjoittelijat
1-3 v työkokemus
yli 3 v työkokemus

2
3
4

Työntekijät
alle 1 v työkokemus
1-3 v työkokemus
yli 3 v työkokemus

5
5
4

Haastattelututkimus on esimerkiksi valmiiksi muotoiltuun kyselylomakkeeseen verrattuna hyvin joustava tiedonkeräysmenetelmä. Suora vuorovaikutus haastateltavaan antaa mahdollisuuden suunnata
keskustelua merkityksellisiin asioihin ja auttaa haastateltavaa ymmärtämään kysymysten tarkoitus.
Haastateltavan motiivit on mahdollista saada vastauksista esille ja kielellisistä vihjeistä pystyy tulkitsemaan vastauksia paljon syvemmin, kuin kirjoitetuista vastauksista. Haastattelun aihe saattaa myös
tuottaa moniin suuntiin viittaavia vastauksia, jolloin niitä on helpompi tulkita vuorovaikutuksen
avulla. Saatavaa tietoa on myös mahdollista syventää haastattelun aikana esimerkiksi pyytämällä
perusteluja tai esittämällä lisäkysymyksiä. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 34.)
Haastattelututkimuksen tekemisessä on myös haittapuolia ja monet edellä mainituistakin seikoista
sisältävät ongelmia. Suora vuorovaikutus haastateltavaan ja haastattelun ohjaaminen tilanteen edellyttämällä tavalla vaativat haastattelijalta taitoa ja kokemusta. Haastattelussa tapahtuu myös helposti virheitä: väärinymmärrykset, dokumentointivirheet ja myös haastateltavan taipumus antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia saattavat vääristää tulosta. Haastattelut vievät myös paljon aikaa
haastatteluvaiheessa sekä haastattelujen analysoinnin ja purkamisen aikana. (Hirsjärvi & Hurme
2001, 35.)
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4.1

Haastattelututkimuksen valmistelu
Haastattelututkimuksen valmistelun alussa on päätettävä haastattelun tyyppi. Haastattelutyyppejä
ovat erimerkiksi avoin haastattelu, teemahaastattelu, puolistrukturoitu haastattelu, strukturoitu
haastattelu (lomakekysely) ja ryhmähaastattelu (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). Päätin
soveltaa tässä haastattelussa puolistrukturoitua haastattelua. Puolistrukturoidussa haastattelussa
kaikille haastateltaville esitetään lähes samat kysymykset samassa järjestyksessä. Vastausvaihtoehtoja ei ole kuitenkaan määritetty ennalta, vaan haastattelijat voivat vastata kysymyksiin omin sanoin. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 47.)
Päätin myös tehdä kaksi erillistä haastattelurunkoa: työnjohtajille 16 kysymystä (liite 2) ja työntekijöille 9 kysymystä (liite 3). Rungot olivat pääsääntöisesti saman sisältöisiä, mutta työnjohtajille tein
hieman työntekijöitä laajemman haastattelun kahdesta syystä:
1. Uskoin työnjohtajien olevan merkityksellisemmässä tehtävässä sisäisen viestinnän toimivuuden kannalta. Kyselin heiltä myös mitä he uskoivat työntekijöiden ajattelevat asioista, kuten: ”Millaista tietoa työntekijät mielestäsi haluavat työnjohtajiltaan?”
2. Työntekijöiden haastatteluja oli määrällisesti enemmän ja pitkien haastattelujen pitäminen
heille olisi kuluttanut paljon aikaa. Tilaajan toiveena oli, ettei työmaiden rytmi häiriintyisi
haastattelujen takia.

4.1.1 Esihaastattelut
Esihaastattelujen tarkoituksena on testata haastattelurunkoa ennen varsinaisia haastatteluja. Testauksessa on hyvä miettiä kysymysten muotoa, asettelua ja järjestystä. Usein vasta haastattelurunkoa testatessa havaitaan siellä olevia turhia asioita ja löydetään seikkoja, joihin olisi tarpeen pureutua syvemmin. Esihaastattelulla saadaan myös selvitettyä haastatteluun kuluva aika. (Hirsjärvi &
Hurme 2001, 72.)
Tein esihaastatteluna yrityksen johdon haastattelut, koska he toimivat työn tilaajana ja näin heillä oli
myös hyvä mahdollisuus vaikuttaa haastattelujen sisältöön ennen henkilöstön haastatteluja. Esihaastattelun runkona käytin laatimaani työnjohtajien haastattelua, johon lisäsin vielä yhden kysymyksen
johtoa varten: ”Oletko ohjannut työnjohtajia sisäiseen viestintään?”
Esihaastattelut osoittautuivat tarpeellisiksi haastattelurunkojen viimeistelyä varten. Itse haastatteluilla oli myös hyvin arvoa, koska niillä sain esille yrityksen johdon näkemyksen sisäisen viestinnän
tilasta. Samalla sain myös tuotua heille jo tietoon haastattelun keskeisen sisällön ja ennakkoasetelmana hypoteesit, mitä kehityskohteita yrityksen sisäisessä viestinnässä näyttäisi olevan. Esihaastattelujen perusteella muokkasin vielä kysymysten muotoa hieman ja jäsentelin työnjohtajien kysymykset aiheryhmittäin kolmeen aiheeseen:
1. Sisäisen viestinnän määrittely, (6 kysymystä)
2. Sisäiset kokoukset ja viikkopalaverit (4 kysymystä) ja
3. Sisäisen viestinnän kehittäminen. (6 kysymystä)
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4.1.2 Käytännön järjestelyt
Ennen haastattelujen aloittamista on vielä valmisteltava käytännön järjestelyt toteutusta varten.
Päätettäviä asioita ovat ainakin haastattelujen ajankohta, paikka, kesto ja käytettävä välineistö.
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 73.) Ajankohdan osalta tilaajan kanssa sovittiin haastattelut pidettäväksi
kesän 2018 aikana ja työpäivien aikana. Tarkemmasta ajankohdasta oli sovittava työmaan työnjohtajan kanssa erikseen. Paikaksi oli luonnollisinta valita työmaat, jotta työntekijöille ei tulisi kovin pitkää taukoa töistä. Kaikilla työmailla oli myös haastatteluun sopivat sosiaalitilat, johon pääsimme
haastateltavan kanssa kahden kesken. Kestoksi arvioin esihaastattelujen perusteella työnjohtajille
maksimissaan yksi tunti ja työntekijöille maksimissaan puoli tuntia.
Haastattelun tallennustapa oli päätettävä ennen aloittamista. Valitsin tallennustavaksi vastausten
kirjoittamisen tietokoneella Microsoft Word -ohjelmalla suoraan haastattelurunkoon. Vaihtoehtona oli
myös haastattelujen äänittäminen, mutta äänittämisen ongelmana olisi suuri äänitteiden purkamisja analysointityö jälkeenpäin. Äänittämisellä olisi toisaalta saanut pienemmän virhemarginaalin, kun
vastaukset olisi voinut tarkastaa jälkikäteen nauhoitteelta ja kaikkia seikat tulisi varmasti tallennettua
(Hirsjärvi & Hurme 2001, 92).
4.2

Haastattelutilanne
Sovin kaikki haastattelut alkamaan työmaan kahvitauon aikaan, jolloin työntekijät olivat kokoontuneet työmaan sosiaalitilaan. Esittelin itseni ja haastattelun aiheen sekä tarkoituksen kahvitunnin aikana yhteisesti kaikille työntekijöille ja sovin heidän kanssaan järjestyksen haastatteluille. Pyrin esittelemään aiheen kiinnostavasti ja siten, että nyt työntekijöillä on mahdollisuus päästä vaikuttamaan
ja kehittämään toimintaa, jotta he olisivat motivoituneita haastattelua varten. Huomasin joidenkin
jännittävän hieman haastattelua, joten pyrin myös antamaan tilanteesta rennon vaikutelman.
Kahvitauon jälkeen aloitettiin heti ensimmäinen haastattelu. Olin aiemmin toiminut usean haastateltavan työkaverina tai esimiehenä, joten heillä oli jo minusta tietty mielikuva tai rooli, joka jatkui
myös haastattelujen ajan. Esittelin myös itseni entisenä yrityksen työntekijänä, joten sain ”kaverillisen” roolin monen haastateltavan kanssa. Tämä rooli oli mielestäni hyvin toimiva haastattelua varten, koska sain haastateltavat luottamaan minuun ja osoitin heille tietäväni yrityksen käytännöistä ja
työskentelytavoista.
Sovelsin haastattelurunkoja haastattelujen aikana haastateltavan mukaan. Tämä täytyi tehdä, koska
haastateltavien kokemustaso yrityksessä vaihteli hyvin paljon ja kaikilla ei ollut edellytyksiä vastata
tiettyihin kysymyksiin. Toisaalta pitkään yrityksessä työskennelleiltä ja muista saman alan yrityksistä
siirtyneillä oli erittäin paljon hyödyllistä tietoa, mitä yritin hyödyntää tekemällä heidän kohdallaan
tarkentavia lisäkysymyksiä, esimerkiksi viestintäkanavien kehittämistä mietittäessä.
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HAASTATTELUJEN TULOKSET (LUOTTAMUKSELLINEN)
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RTS:N SISÄISEN VIESTINNÄN KEHITTÄMINEN (LUOTTAMUKSELLINEN)
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POHDINTA
Tämän työn tarkoituksena oli perehtyä tilaajayrityksen sisäiseen viestintään ja löytää siitä kehitysehdotuksia. Yrityksen sisäiseen viestintään perehdyin tutkimalla yrityksen aiemmin tekemää henkilöstön palautekyselyä sekä keräämällä tietoa yrityksen työntekijöille suunnatulla haastattelututkimuksella. Syvennyin sisäiseen viestintään tutkimalla lähdemateriaalia, löytääkseni tilaajayrityksen toiminnasta sopivia kehityskohteita. Perehtymisen jälkeen suunnittelin tilaajalle kohdennettuja kehitysehdotuksia, joita tarkastelin siten, että niitä on helppo alkaa toteuttaa.
Mietin jo ennen haastattelututkimuksen tekemistä mahdollisia sisäisen viestinnän kehityskohteita.
Nämä ennakko-oletukset pitivät hyvin paikkansa, koska minulla oli jo usean vuoden työkokemus tilaajayrityksestä ja siten ennakkoon hyvä käsitys mahdollisista kehityskohteista. Haastattelujen aikana löytyi kuitenkin uusiakin kehitysideoita ja sain haastatteluilla myös hyvin vahvistusta omille näkemyksilleni. Työnjohtajilta tuli ennakkokäsityksen mukaisesti enemmän kehitysideoita haastatteluissa kuin työntekijöiltä.
Työn tekemisen aikana en kohdannut suuria haasteita. Haastattelujen aikatauluttaminen työmaiden
rytmiin vaati melko paljon suunnittelua, mutta työmaiden kaikki työntekijät eivät silti päässeet osallistumaan haastatteluun. Sain kuitenkin mielestäni riittävän suuren otannan henkilöstöstä osallistumaan haastatteluun päätelmien tekemiseksi. Yrityksen aiemman palautekyselyn teemoittelu ja analysointi sujui ilman ongelmia. Kehityskohteiden suunnittelu oli jopa yllättävän selkeää haastattelujen
pohjalta, koska sain hyvin konkreettisia tuloksia vapaamuotoisen haastattelun avulla.
Kokonaisuutena työ onnistui mielestäni hyvin. Sain selvitettyä nykytilannetta melko kattavasti ja onnistuin tekemään kehitysehdotuksista yritykselle kohdennettuja ja konkreettisia. Uskon työstä olevan
hyötyä tilaajalle ja uskon kehitysideoiden olevan heille mieleisiä. Tilaajan on mahdollista suunnitella
tutkimuksen pohjalta vielä lisää kehityskohteita ja kehittää nykyisiä vielä pidemmälle. Työ oli myös
omaa oppimistani ajatellen erittäin hyödyllinen, sillä opin paljon uusia toimintamalleja työmaan johtamista varten ja sain paljon näkemystä, kuinka organisaation viestintää voi kehittää ja tehostaa.
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