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TIIVISTELMÄ 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Hämeenlinnan kaupungin ja sen seitsemän seutukunnan 
yhteisen hankkeen, Oppijan Tuen, sisäisen viestinnän tilaa. Tässä työssä käsiteltiin viestintää peda-
gogisille tukihenkilöille, jotka ovat tärkeä osa Oppijan Tuen toimintaa. Erityisesti selvitettiin sitä, miten 
tyytyväisiä pedagogiset tukihenkilöt viestintään ovat sekä sitä, miten viestintätyytyväisyyttä voitaisiin 
parantaa. Tutkimustulokset pyrittiin esittämään siten, että niistä olisi hyötyä Oppijan Tuen viestintää 
kehitettäessä, ja niiden perusteella pyrittiin esittämään parannusehdotuksia sisäiseen viestintään. 
 
Oppijan Tuen tarkoituksena on tukea Hämeenlinnan alueella toimivia opettajia työssään ja kehittymi-
sessään. Pedagogiset tukihenkilöt ovat opettajia tai muita koulun lähellä olevia toimijoita, jotka pyrki-
vät kehittämään omassa koulussaan esimerkiksi opetus- tai kuntoutusmenetelmiä. Heidän pyrkimyk-
senään on myös jakaa tietoa muun muassa pitämällä koulutuksia toisille opettajille, alueen rehtoreille 
tai kouluavustajille. 
 
Aineisto kerättiin haastattelemalla Oppijan Tuen viimeisintä hankekoordinaattoria Siukku Erolaa sekä 
sähköpostikyselyllä pedagogisille tukihenkilöille. Kyselylomakkeessa oli sekä kvantitatiivisia että kvali-
tatiivisia kysymyksiä. Otos oli kaikki pedagogiset tukihenkilöt, joiden yhteystiedot oli saatavilla, ja tämä 
tarkoitti 29 tukihenkilöä 30:sta. Vastausprosentti oli vain 24, mikä on saattanut osittain vääristää tulok-
sia. Kyselyssä kysyttiin pedagogisten tukihenkilöiden tyytyväisyyttä viestintään kouluarvosanalla, mut-
ta koska vastauksia tuli niin vähän, yleistettävyys on heikko. Suurin osa kysymyksistä oli kuitenkin 
avoimia kysymyksiä, mikä helpotti niiden analysointia. 
 
Tutkimustulosten perusteella sisäiseen viestintään ollaan melko tyytyväisiä, sillä se sai hyvän arvosa-
nan. Pedagogisten tukihenkilöiden tärkein viestintäkanava on sähköposti. He ovat tyytyväisiä siihen, 
miten usein heihin ollaan oltu yhteydessä ja ovat mielestään saaneet riittävästi tietoa Oppijan Tuen 
toiminnasta ja tapahtumista. Lisää tietoa kaivataan lähinnä pedagogisten tukihenkilöiden omaan työ-
hön liittyvistä seikoista sekä Oppijan Tuen yleisestä rahoitustilanteesta. Viestintää voitaisiin parantaa 
varmistamalla viestien perillemeno kaikille asiaan liittyville ja luomalla tukihenkilöille mahdollisuuksia 
tavata toisiaan. 
 
Kehitysehdotuksena on ensinnäkin toimintastrategiaan perustuvan viestintästrategian luominen Oppi-
jan Tuelle. Tämän perusteella sille voitaisiin tehdä myös sekä strategisen että operatiivisen tason vies-
tintäsuunnitelmat. Myös viestintäkanavien roolia voitaisiin muokata: perustettaisiin intranet, joka toimisi 
erityisesti tiedotuskanavana, sähköpostilla viestittäisiin henkilökohtaisemmat asiat ja kasvokkaisvies-
tinnän merkitystä Oppijan Tuen eri toimijoiden vuorovaikutuksessa korostettaisiin erityisesti. 
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1 Johdanto 
 

Miten tutkia viestintää, kun vertailukohtia esimerkiksi viestintä-
tyytyväisyydestä ei ole? Miten löytää kehityskohtia viestinnän 
suunnitteluun, kun minkäänlaista viestintäsuunnitelmaa ei ole 
tehty? 
 
Tässä haasteelliset lähtökohtani Hämeenlinnan kaupungin ja 
sen seutukuntien projektin Oppijan Tuen viestinnän kartoituk-
seen ja kehittämiseen. 

 
Tarve tutkia Oppijan Tuen viestintää lähti silloisen hankekoor-
dinaattori Siukku Erolan aloitteesta. Hän tiedusteli syksyllä 
2004, josko minulla olisi mahdollisuuksia tutkintotyönäni selvit-
tää viestintätyytyväisyyttä, koska Oppijan Tuen viestintää ei ol-
lut liiemmin suunniteltu eikä sen onnistumista tutkittu. 
 
Tarvetta viestinnän suunnitteluun ja tutkimiseen oli, koska tämä 
projekti oli toiminut jo usean vuoden ajan eikä viestintään ehdit-
ty uhraamaan liikaa aikaa: se hoidettiin sitä mukaa, kun tarvetta 
viestien lähettämiselle tuli.  

 
Tämän työn tarkoituksena on siis auttaa Oppijan Tukea kartoit-
tamaan pedagogisten tukihenkilöiden tyytyväisyyttä viestintään 
ja näin antaa heille valmiuksia viestintänsä suunnitteluun. 
 
Koska Oppijan Tuki on projekti, jonka ensisijaisena tarkoitukse-
na on auttaa sen organisaatioon kuuluvia ihmisiä, päätin tässä 
tutkintotyössäni selvittää nimenomaan sen sisäistä viestintää. 
Seuraavaksi selvitin, mitkä ovat sen tärkeimmät sisäisen vies-
tinnän kohderyhmät ja totesin, että niitä ovat resurssikoulut ja 
pedagogiset tukihenkilöt (joista tarkemmin Oppijan Tuen esitte-
lyssä). Totesin, että ennen kaikkea Oppijan Tuen olisi tärkeää 
panostaa pedagogisten tukihenkilöiden viestintään, koska he 
tarvitsevat informaatiota, ohjausta ja tukea eniten. Ja milläpä 
muullakaan kuin viestinnän avulla he Oppijan Tuesta ohjausta 
saisivat. 
 
Niinpä tutkimusongelmakseni muotoutui: miten tyytyväisiä pe-
dagogiset tukihenkilöt ovat heille tarkoitettuun viestintään? On-
ko viestintätyytyväisyyden kohentamiseen tarvetta ja miten sitä 
voitaisiin parantaa? Ja jotta nämä ongelmat parhaiten saataisiin 
selville, oli tutkittava myös seuraavia alaongelmia: 

 
• onko viestintää liikaa tai liian vähän? 



                      
 

 
• mitä viestinnän kanavia on käytetty? 
• kaivataanko lisää tietoa joistakin asioista? 

 
Tutkimusongelmiani pyrin selvittämään kahdella tavalla. Ensin-
näkin tutkimus koostuu Oppijan Tuen viimeisimmän koordinaat-
torin Siukku Erolan haastattelusta. Erola toimi koordinaattorina 
1.8.2004 – 31.3.2005 ja hoitaa tällä hetkellä koordinaattorin työ-
tä niiltä osin kuin ehtii päätoimensa, opettajan viran, ohella. 
Haastattelu tehtiin henkilökohtaisessa tapaamisessa 12.5.2005. 
 
Erolan haastattelun tarkoitus oli selvittää viestinnän tähänasti-
nen suunnittelu ja toteutus, niiden niveltyminen Oppijan Tuen 
strategiaan ja myös viestinnän tulevaisuuden näkymät. Valitsin 
haastattelun tutkimuskeinoksi siksi, että sillä tavoin on helpointa 
selvittää näitä ongelmia. 
 
Haastattelun pääongelmat ovat: 

1. Miten Oppijan Tuen viestintä on tähän mennessä toteu-
tettu? 

2. Mikä on Oppijan Tuen toimintastrategia ja onko sen poh-
jalta laadittu viestintästrategiaa? 

3. Jos viestintästrategia on laadittu, miten se on toteutunut? 
4. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet? 
5. Mitä kanavia pedagogisille tukihenkilöille viestittäessä on 

käytetty? 
6. Kuinka usein tukihenkilöihin ollaan oltu yhteydessä ja 

onko viestintä yksi- vai kaksisuuntaista? 
7. Miten viestintää voitaisiin jatkossa kehittää? 

 
 

Toiseksi tutkittiin Oppijan Tuen pedagogisten tukihenkilöiden 
näkemyksiä viestinnästä. Heille tehtiin sähköpostihaastattelu, 
joka toteutettiin 10. – 20.5.2005. 
 
Tämän kyselyn tarkoituksena oli selvittää heidän tyytyväisyy-
tensä tai tyytymättömyytensä viestintään, mitä kanavia he mie-
luiten käyttävät ja mistä asioista he kaipaisivat lisää tietoa. 
Sähköpostihaastattelu oli mielestäni paras keino selvittää näitä 
asioita tavoittavuutensa vuoksi. Otos oli kaikki tukihenkilöt, joi-
den yhteystiedot sai selvitettyä Oppijan Tuen kautta. Näin ollen 
mahdollisuutena oli tavoittaa 29 henkilöä 30:sta.  
 
Sekä koordinaattorin haastattelu että tukihenkilöille lähetetty 
kartoitus on analysoitu sen tarpeen mukaan, jonka pohjalta tä-
mä tutkimus on tehty. Ajatuksena on siis koko ajan ollut Oppijan 
Tuen sisäisen viestinnän kehittäminen. Analyysia olen tehnyt 



                      
 

kvalitatiivisen tutkimusotteen tavoin sitä mukaa, kun uutta tietoa 
viestinnästä on tullut. 
 
Pedagogisille tukihenkilöille tehdyn kyselyn pääongelmana oli-
vat: 

1. Mitkä ovat tärkeimmät kanavat tukihenkilöille viestittäes-
sä? 

2. Onko viestinnän määrä ollut riittävä vai olisiko sitä pitä-
nyt olla enemmän? 

3. Ollaanko viestintään oltu tyytyväisiä? 
4. Mistä asioista pitäisi saada enemmän tietoa? 
5. Miten viestintää voitaisiin kehittää? 

 

2 Oppijan Tuki 
 

2.1 Taustaa 
 

Oppijan Tuki on Hämeenlinnan seudun kahdeksan kunnan yh-
teinen koulutyön kehittämisen toimintamalli. Tämä hanke syntyi 
vuonna 2002, kun Hämeenlinnassa havaittiin tarvetta uusien 
työtapojen ja yhteistyön kehittämiseen. Koulupsykologit kaipa-
sivat oppilaiden oppimisvaikeuksien tutkimisen ja diagnosoinnin 
rinnalle uusia oppimisen valmiuksia kehittäviä ja kuntouttavia 
menetelmiä. Uusien toimintatapojen taustalla oli huoli laajentu-
vasta erityisopetuksen tarpeesta, perheiden ongelmien heijas-
tumisesta oppimiseen ja koulunkäyntiin sekä opettajien uupu-
misesta yhä heterogeenisemmissa koululuokissa. (Tarvainen 
2003: 1 – 2) 
 
Psykologien aloitteen lisäksi myös kentältä kantautui viestejä 
tämänkaltaisen toiminnan tarpeesta sekä kuntien omista koulu-
työn kehittämisen tarpeista. Erityistä tukea tarvitsevien oppilai-
den määrä oli kasvanut koko seutukunnassa, mikä merkitsi eri-
tyisopetuksen laajentumista. Useissa kunnissa oltiin tilantees-
sa, jossa erityisluokkien lisääminen ei ollut mahdollista, joten oli 
etsittävä uusia keinoja koulutyön tukemiseksi.  
 
Kouluilla ja opettajilla ei aina ole riittäviä valmiuksia oppilaiden 
tarvitseman yksilöllistetyn opetuksen hoitamiseen. Lisäksi eri-
tyisopettajat ja oppilashuollon erityistyöntekijät ilmaisivat riittä-
mättömyytensä kasvavan asiakaskunnan tarpeisiin vastaami-
sessa sekä myös halunsa kehittää uusia oppimisvaikeuksien 
kuntoutuksen menetelmiä. Koulunkäynnin ja oppimisen esteenä 
olevat yhä moninaisemmat oppimisvaikeudet ja sosiaaliset se-
kä psyykkiset ongelmat ovat nostaneet esiin uudenlaisia tuki-



                      
 

tarpeita. Näihin haasteisiin Oppijan Tuki pyrkii vastaamaan, ja 
se vaatii moniammatillisen yhteistyön tehostamista ja arkikäy-
täntöön juurruttamista sekä poikkihallinnollisten ratkaisujen ke-
hittämistä. (Vaarne-Sipilä 2004: 2) 
 
Oppijan Tuessa oppijalla tarkoitetaan opettajaa tai muuta kou-
lulla, koulun liepeillä tai sen hallinnossa toimivaa aikuista. Oppi-
jan Tuen tarkoituksena on tukea kaikkien heidän työtään, ja tätä 
kautta myös oppilaiden uskotaan hyötyvän. (Tarvainen 2003: 1 
– 2) 
 

2.2 Toiminta 
 

Oppijan Tuen kivijalan muodostavat ensinnäkin pedagogiset tu-
kihenkilöt, joiden odotetaan ”omiin intohimoihinsa perustuen” 
olevan halukkaita kehittämään omaa työtään, jakamaan osaa-
mistaan ja liittymään yhteiseen kehittäjäverkostoon. Toiseksi 
ovat resurssikoulut, jotka ovat valmiita omien toimintatapojensa 
kehittämiseen ja oman osaamisensa jakamiseen. Kolmas kivi-
jalka on mittava täydennyskoulutuksen ja työnohjauksen ohjel-
ma. (Tarvainen 2003: 2) 
 
Oppijan Tuki –hanke toimii Hämeenlinnassa ja sen seutukun-
nissa: Hauholla, Hattulassa, Janakkalassa, Kalvolassa, Lammil-
la, Rengossa ja Tuuloksessa. Sen käynnistyminen Hämeenlin-
nan seudulla perustuu pitkään yhteistyöperinteeseen. Oppijan 
Tuki on siis tasavertainen kumppanuuteen perustuva hanke, jo-
ka tukee alueen opettajien ja koulujen verkottumista, mahdollis-
taa erilaisia kokeiluja, ruokkii innovaatioita, lisää opettajien voi-
mavaroja ja kutsuu ihmisiä mukaansa. (Tarvainen 2003: 10) 
Näissä kahdeksassa kunnassa on oppilaitoksia yhteensä yli 70, 
opettajia noin 750 ja oppilaita/opiskelijoita noin 12 000. (Vaar-
ne-Sipilä 2004: 2) 
 
Hanke on organisoitu niin kutsutun keskuskuntamallin mukai-
sesti, jossa yksi kunta kantaa vastuun hankkeen hallinnoimises-
ta. Malli on osoittautunut toimivaksi seutukunnassa, jossa kes-
kuskunta tarjoaa myös erityisopetuspalveluita ja muita opetuk-
sen tukipalveluita seutukunnan muille kunnille. 
 
Oppijan Tuen organisaation muodostavat koordinaattori sekä 
koordinaattoria tukevat ohjausryhmä ja koordinaatioryhmä. Oh-
jausryhmän tehtävänä on tukea hankkeen sisällöllistä kehittä-
mistä ja verkottumista, ja se on pidetty avoimena kaikille niille 
tahoille, jotka haluavat olla mukana hankkeessa tai arvioida 
mahdollista mukaan tuloaan hankkeeseen. Koordinaatioryhmän 



                      
 

tehtävänä on hankkeen operatiivinen ohjaus. (Tarvainen 2003: 
10–11) 
 
Oppijan Tuen yhteistyökumppaneita ovat kuntien edustajat, 
seutukunnan oppilaitosten ja täydennyskoulutusorganisaatioi-
den edustajat, oppilashuollon yhteistyötahot ja eri yliopistojen 
tutkijat. Pitkäaikaisiksi kumppaneiksi on saatu kouluttajia ja 
työnohjaajia. (Toimintamallin… 2005) 
 
Oppijan Tuen tavoitteena on 

• rakentaa seudullinen oppimaan ohjaamisen osaamis- ja 
kehittämisverkosto 

• edistää tasavertaisia oppimaan oppimisen mahdollisuuk-
sia erikokoisissa kouluissa ja kunnissa 

• lisätä opettajien taitoa kohdata erilaisia oppilaita sekä 
luoda heille uusia mahdollisuuksia työnsä toteuttamiseen 
ja ammatilliseen kasvuun 

• kehittää koulujen työskentelytapoja ja löytää koulujen 
voimavaroja yhdistäviä tekijöitä 

• kehittää vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä oppi-
misen tarpeiden ja oppimisstrategioiden tunnistamisessa 
ja oppimaan ohjauksessa 

• kehittää ja luoda uusia oppimaan ohjaamisen toiminta-
malleja vastaamaan yhä monimuotoisempiin oppimisen 
tarpeisiin 

• tutkia uuden teknologian käyttöä yksilöllisten oppimispol-
kujen rakentamisessa, oppimisstrategioiden tunnistami-
sessa ja oppimisvaikeuksien kuntoutuksessa 

 
(Toimintamallin… 2005) 
 
Tällä hetkellä Oppijan Tuki –hanke on jäissä rahoitusvaikeuksi-
en vuoksi. Toimintaa suunnitellaan kuitenkin käynnistettäväksi 
taas, kun rahoitus antaa siihen mahdollisuuden. Tavoitteena 
on, että toiminta jatkuisi 1.8.2005. On myös ehdotettu, että Op-
pijan Tuki tulisi osaksi Hämeenlinnan ja sen seutukuntien ope-
tustoimea. Tämä takaisi toiminnan jatkumisen kuntarahoitteise-
na. 

 

2.3 Pedagogiset tukihenkilöt 
 

Pedagogiset tukihenkilöt ovat siis opettajia tai koulutyön lähellä 
olevia toimijoita, jotka ovat lähteneet omista intohimoistaan kä-
sin kehittämään erilaisia opetusmenetelmiä, kuntoutusmene-
telmiä tai koulua tukevia toimintamalleja. Tukihenkilöt ovat eri-
koistuneet omien intressiensä mukaan: mukana on tällä hetkel-



                      
 

lä esimerkiksi matematiikan, kielellisten taitojen vahvistamisen, 
maahanmuuttajaopetuksen, kielten, integraatiotyön, lukemisen 
ja kirjoittamisen, sensomotoristen harjoitteiden, esi- ja alkuope-
tuksen sekä vanhempien kanssa tehtävän yhteistyön pedago-
gisia tukihenkilöitä.  
 
Opettaja valitsee siis itse oman kehittämiskohteensa. Omassa 
työssä kehittymisen lisäksi olennainen ja tärkeä osa pedagogi-
sen tukihenkilön toimintaa on kokemusten ja tiedon levittämi-
nen. Vielä oman työn ja koulun kehittäminen ei ole tukihenkilö-
toimintaa, vaan vasta tiedon jakaminen muuttaa normaalin ke-
hittämistyön tukihenkilötoiminnaksi. (Vaarne-Sipilä 2004: 8) 
 
Pedagogiset tukihenkilöt pitävät työpajoja, kuntoutusryhmiä ja 
kerhoja sekä käynnistävät selvitystöitä. Luontevaksi toimintata-
vaksi ovat nousseet erilaiset konsultaatiot, koulutukset ja yh-
teistyöpalaverit. Tukihenkilöt pitävät vertaiskoulutuksia, joissa 
he jakavat oman erityisalueensa tietoa esimerkiksi muille opet-
tajille, kouluavustajille tai koulujen rehtoreille. Oppijan Tuessa 
onnistumisen edellytys on, että saatuja kokemuksia voidaan ja-
kaa seudun opettajille, oppilaiden vanhemmille ja erialaisille 
koulun piirissä toimiville sidosryhmille. 
 
Pedagogisen tukihenkilön toimintakausi on kaksi vuotta. En-
simmäisenä toimintavuotenaan tukihenkilöt saavat tehokkaan 
konsultatiivisten taitojen koulutuksen. Tukea saadaan myös 
työparilta ja toisilta tukihenkilöiltä sekä koordinaattorilta. (Vaar-
ne-Sipilä 2004: 9) 
 
Tällä hetkellä pedagogisten tukihenkilöiden verkostoon kuuluu 
Hämeenlinnan seudulla 29 opettajaa ja yksi päivähoidon peda-
goginen tukihenkilö. Jatkossa tavoitteena on saada mukaan 
esimerkiksi poliisin, sosiaalityön ja nuorisotyön pedagogisia tu-
kihenkilöitä. (Pedagogiset… 2005) 
 

3 Keskeisiä käsitteitä  
 

3.1 Työyhteisö 
 

Työyhteisö eli työorganisaatio on ihmisryhmittymä, joka pyrkii 
järjestelmällisesti tiettyihin päämääriin käytössään olevia voi-
mavaroja säätelemällä.  
 



                      
 

Työyhteisölle on ominaista 
• ihmisryhmittymä, joka tarjoaa työpanoksensa työyhtei-

sön käyttöön korvausta vastaan 
• yhteinen tavoite, jonka saavuttamista jäsenet työpanok-

sellaan ja voimavarojaan yhdistäen edesauttavat 
• voimavarat, joita yhdistäen edesautetaan tavoitteiden 

saavuttamista 
• työn ja vallan jako yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi 
• viestinnän rakenteisuus. Työyhteisön viestintä ei ole sa-

tunnaista, vaan se on rakentunut tiettyjen työyhteisössä 
sovittujen sääntöjen perusteella. Säännöt koskevat vies-
tintäsuhteita, sanomien sisältöä ja erilaisia viestinnän jär-
jestelyjä 

• yhteisön jäsenten mahdollisuus omien tavoitteiden ja 
tarpeiden tyydyttämiseen jäsenyyden kautta 

 
(Åberg 1996: 48 – 49) 

 

3.2 Tieto 
 

Klassisen määritelmän mukaan tieto on hyvin perusteltu usko-
mus. Puro ja Kuutti (1998) määrittelevät tiedon jonkin asian 
säännönmukaiseksi esitykseksi viestittävässä muodossa. (Ju-
holin 1999: 18) 
 
Organisaatiossa oleva piiloinen tai hiljainen tieto (Tacit Know-
ledge) on sen jäsenillä itsellään olevaa tietoa, joka on kiinteästi 
sidoksissa ihmisten toimintaan, menettelytapoihin, rutiineihin, 
ihanteisiin, arvoihin ja tunteisiin. Se on erittäin henkilökohtaista 
tietoa, jota on vaikea jakaa ja kommunikoida. Hiljainen tieto on 
siis summa niistä kokemuksista, taidoista ym., jotka tekevät ih-
miset kykeneviksi toimimaan työssään ja oppimaan uusia asioi-
ta. Yhdessä tekeminen ja oppiminen välittävät hiljaista tietoa 
parhaiten. (Tiedon… 2003) 
 
Eksplisiittinen eli käsitteellinen tieto (Explicit Knowledge) on 
puolestaan muodollista, systemaattista ja tarkkaan määriteltyä. 
Sitä voidaan prosessoida ja tallentaa suhteellisen helposti niin 
kuin myös viestiä ja jakaa. (Tiedon… 2003) 
 
Kulttuurinen tieto (Cultural Knowledge) organisaatiossa liittyy 
niihin tiedollisiin ja tuntemuksellisiin rakenteisiin, joiden varassa 
sen jäsenet selittävät, ymmärtävät ja arvioivat yhteisönsä todel-
lisuutta. Siihen kuuluvat esimerkiksi organisaation toimintaa oh-
jaavat arvot sekä toimintaan liittyvät uskomukset ja oletukset. 
(Tiedon… 2003)   



                      
 

 
 

3.3 Informaatio 
 

Mitä tahansa tietoa, jolta ei vaadita todellisuuspohjaa: kaikkea 
sitä, mitä ihmiset viestivät toisilleen. Wiion mukaan (1996) in-
formaatio vähentää epävarmuutta. Wiio toteaa lisäksi, että in-
formaatio on aina sidoksissa vastaanottajaan, merkkien käsitte-
lijään (Wiio 1994). Emme siis saa informaatiota, ellemme käsit-
tele sitä aivoissamme tai vaikkapa tietokoneessa. Edelleen hän 
määrittelee informaation ohjausjärjestelmässä tapahtuvaksi 
muutokseksi. Muutos voi olla pysyvä tai tilapäinen, ja informaa-
tiolla voi olla järjestelmälle paljon tai vähän merkitystä. (Juholin 
1999: 18–19). 

 

3.4 Viestintä 
 

Kunelius (1999) lainaa kirjassaan Wiioa ja määrittelee viestin-
nän sanomien vaihdannaksi lähettäjän ja vastaanottajan välillä. 
Tällöin toinen viestijä lähettää ja toinen vastaanottaa ja antaa 
palautetta lähettäjälle esimerkiksi nyökyttelemällä tai hy-
misemällä hyväksyvästi. Viestintä on siis näin määriteltynä joi-
denkin sisältöjen siirtoa, jolloin lähettäjällä on viestimiseensä 
jokin tarkoitus. Tämä voi olla esimerkiksi tottelemisen aikaan-
saaminen, vastaanottajan mielipiteen muutos tai kokemusten ja 
havaintojen jakaminen. (Kunelius 1999: 10) 
 
Viestintä voidaan nähdä myös yhteisyyden tuottajana. Yhtei-
syysnäkökulma merkitsee sitä, että viestintä on yhtä lailla kon-
firmaatiota eli yhdessä tekemistä kuin informaatiota (lat. com-
municare=tehdä yhdessä). Siinä voi olla myös kysymys viesti-
jöiden identiteettien rakentamisesta, vahvistamisesta ja muok-
kaamisesta. Viestintä näin ymmärrettynä onkin toimintaa, jossa 
sen osanottajat osin rakentuvat, kehittyvät ja muuttuvat toisen-
laisiksi. (Kunelius 1999:12–13) 

 
Viestinnän tutkimuksessa erotetaan kaksi koulukuntaa: proses-
sikoulukunta, joka tutkii sanomien siirtoa ja niihin liittyviä vaiku-
tuksia, ja semioottinen koulukunta, joka tutkii sitä, miten sano-
mat eli tekstit ja ihmiset toimivat vuorovaikutuksessa tuottaak-
seen merkityksiä ja niiden roolia kulttuurissamme (Wiio 1994). 
Prosessikoulukunnalle viestinnän sisällöt eivät ole oleellisia, ai-
noastaan prosessi, kun taas semiootikot yhdistävät prosessiin 
sisältöjä, tavoitteita ja tarkoitusperiä. 

 



                      
 

Viestintää voidaan siis tarkastella monella eri tavalla. Tarkaste-
lun keskiössä voi olla sanomataso, vuorovaikutuksen suhdeta-
so, ryhmän taso, yhteisön tai organisaation taso, median tai 
kulttuurin ja kulttuurienvälisen viestinnän taso. Näin ollen vies-
tintä on prosessi, jonka avulla yksilöt vuorovaikutussuhteissa, 
ryhmissä, organisaatioissa, yhteisöissä, yhteiskunnassa tai kult-
tuurissa luovat viestejä ja reagoivat viesteihin. (Viestintä… 
2005) 

 

3.5 Yhteisöviestintä 
 

Anglosaksisissa maissa yhteisöviestinnällä (organisational 
communication) tarkoitetaan ensi sijassa yhteisön jäsenten vä-
listä kanssakäymistä. Käsite public relations on yleistymässä 
organisaatioiden ympäristösuhteita hoitavan toiminnan ja sen 
tutkimuksen kansainväliseksi nimeksi siitä huolimatta, että sa-
naan liittyy kielteisiä sivumerkityksiä. 
 
Viestintä ja vuorovaikutus ovat olennainen osa organisaatioiden 
toimintaa. Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, ryhmien 
ja tiimien työskentely, tiedon jakaminen ja työssä oppiminen, 
vaikuttaminen ja myönnyttäminen, suostuttelu, päätöksenteko, 
ongelmien ratkaiseminen tai esimerkiksi strategian käyttöönotto 
ja käytäntöön soveltaminen edellyttävät organisaation jäsenten 
välistä kommunikaatiota. (Viestintä… 2005) 
 
Organisaatioviestintä on prosessi, jossa merkitysten antamisen 
kautta tulkitaan sellaisten asioiden tilaa, jotka koskevat työyh-
teisön toimintaa tai sen jäsenten yhteisöllistä toimintaa. Siinä 
tämä tulkinta saatetaan muiden tietoisuuteen vuorovaikutteis-
ten, sanomia välittävän verkoston kautta. (Organisaatioviestin-
tä… 2005) 
 
Myös työyhteisön tavoitteelliselle työlle tärkein edellytys on toi-
miva viestintäjärjestelmä. Mikään työyhteisö ei toimi ilman vies-
tintää. Yhteisön jäsenet eivät tiedä, mitkä ovat tavoitteita, miten 
työt jaetaan tai miten he ovat menestyneet työssään, ellei näis-
tä kerrota. Viestintä on yhteisön työkalu tai liitäntätekijä, joka liit-
tää työyhteisön osat toisiinsa ja koko yhteisön ympäristöönsä. 
 
Yhteisön sisäiseen viestintään kuuluu olennaisesti yhteystoi-
minta, jolla yhteisö pitää yhteyttä henkilöstöön sekä tiedotus, 
jolla välitetään sanomia. (Siukosaari 1999: 65) 
 
Työyhteisön viestintä poikkeaa kahden henkilön tai pienryhmän 
viestinnästä eli keskinäisviestinnästä monien ominaisuuksien 



                      
 

osalta. Näitä ovat organisoidut puitteet, tavoitteellisuus ja tek-
nisten viestimien käyttö. (Åberg 1999: 61). 
 
Vaikka Oppijan Tuki ei olekaan voittoa tuottava yritys vaan kul-
kee hankkeen nimellä, kuuluu senkin toimintaan olennaisesti 
viestintä, ja siten Oppijan Tuen viestintää voidaan myös nimit-
tää yhteisöviestinnäksi. Viestintää hoitaa hankkeen koordinaat-
tori, joka ei kuitenkaan ole pedagogisten tukihenkilöiden varsi-
nainen esimies. Näin ollen tässä raportissa ei ollut aiheellista 
selvittää esimiesviestinnän roolia, vaikka se normaalisti on var-
sin tärkeä osa-alue organisaatioiden viestinnässä. 
 

3.5.1 Viestinnän vuorovaikutusmalli 
 

Organisaatioiden moninaista viestintää sopii parhaiten kuvaa-
maan niin sanottu viestinnän vuorovaikutusmalli. Vuorovaiku-
tusmalli painottaa merkitysten syntymiseen vaikuttavia osateki-
jöitä. Siinä ei olla kiinnostuneita niinkään siitä, kuinka tehok-
kaasti viesti siirtyy vaan siitä, miten tehokkaasti merkitys syntyy 
ja millaiset osatekijät kuvaavat ihmisten väliselle viestinnälle 
tunnusomaisia piirteitä. (Vuorovaikutusmalli… 2005) 
 
Vuorovaikutus on prosessi, jossa vähintään kaksi viestijää pyr-
kii verbaalisia tai nonverbaalisia merkkijärjestelmiä käyttäen il-
maisemaan ja välittämään omia merkityksiään sekä tulkitse-
maan ja reagoimaan toistensa verbaalisiin ja nonverbaalisiin 
viesteihin jossakin sosiaalisessa kontekstissa. Vuorovaikutuk-
sessa siis sekä ”lähetetään” sanomia että reagoidaan niihin. 
Reagoimisesta voidaan käyttää myös käsitettä palaute. Palaut-
teen avulla vuorovaikutusosapuolet pystyvät tulkitsemaan tois-
tensa suhtautumista, tarkkailemaan oman viestinnän herättä-
miä tuntemuksia ja vaikutuksia sekä kontrolloimaan viestin-
täänsä. Palaute voi olla kielellistä tai nonverbaalista. Se voi 
myös olla välitöntä tai toteutua viiveellä. 
 
Niin kuin ei muutenkaan, myös organisaatioissa merkityksiä ei 
voida siirtää. Jokin tietty ilmaisu saa merkityksensä vasta sil-
loin, kun toinen tai toiset havaitsevat sen ja reagoivat siihen 
omalla käyttäytymisellään. Vuorovaikutusosapuolten eli sano-
man ”lähettäjien” ja ”vastaanottajien” omat tiedot, uskomukset, 
arvostukset, asenteet, kokemukset sekä myös viestintätaidot 
ovat merkitysten antamisessa ratkaisevia. (Vuorovaikutusmal-
li… 2005) 
 
Vuorovaikutuksen merkitys korostuu erityisesti Oppijan Tuessa, 
kun hankkeen koordinaattori työskentelee eri paikassa kuin 



                      
 

hankkeeseen osallistuvat pedagogiset tukihenkilöt. On erittäin 
tärkeää löytää sellainen vuorovaikutteisen viestinnän tapa, joka 
parhaiten soveltuu Oppijan Tuen kaltaisen organisaation toimin-
taan. Haasteita on paljon: koordinaattorin kiireet, tukihenkilöi-
den varsinaisen työn tekeminen eri kouluissa, jolloin he eivät 
kovin tehokkaasti pysty olemaan yhteydessä myöskään toisiin-
sa, tukihenkilöiden mahdollinen passiivisuus viestittäessä Oppi-
jan Tukeen päin ja niin edelleen.  

 

4 Miksi työyhteisössä viestitään? 
 

Viestinnän tehtävien määrittely omassa yhteisössä on tärkeää 
useastakin syystä. Ensinnäkin, kun tehtävät tiedetään, osataan 
hankkia oikeanlaisia henkilöitä hoitamaan niitä. Toiseksi kye-
tään arvioimaan realistisesti viestinnän vaatimat resurssit ja 
kolmanneksi koko organisaatio osataan perehdyttää viestintä-
käytäntöihin. Ja neljänneksi: kun tiedetään tavoitteet, niiden to-
teutumista voidaan myös arvioida. (Juholin 1999: 29) 

 

4.1 Leif Åbergin pizzamalli 
 

Leif Åberg (1985) on kehittänyt pizzamallin, joka kertoo mitkä 
ovat työyhteisön viestinnän funktiot. Näitä funktioita Åberg on 
löytänyt yhteensä viisi: 
 
1) Toiminnan tukeminen: viestintää tarvitaan palveluiden sekä 

tuotteiden tuottamiseen ja niiden siirtämiseen asiakkaille. 
Tämä on Åbergin mukaan tärkein työyhteisön viestinnän 
muoto, koska jos tämä operatiivinen viestintä ei toimi, sitä ei 
korvaa hyväkään suhdetoiminta tai sisäinen tiedotus. 

2) Työyhteisön profilointi: viestinnän avulla voidaan luoda pit-
käjänteinen yhteisö-, johtaja, tai palveluprofiili. 

3) Informointi: viestintää tarvitaan kertomaan työyhteisön ta-
pahtumista niin omalle väelle kuin ulkopuolisillekin. 

4) Kiinnittäminen: viestintää tarvitaan työyhteisön palvelukses-
sa olevien perehdyttämiseksi työhönsä sekä työyhteisöön. 

5) Vuorovaikutus: viestintää tarvitaan sosiaalisten tarpeiden 
tyydyttämiseen. 

 
Neljään ensimmäiseen viestinnän muotoon työyhteisöllä on 
mahdollisuus vaikuttaa suoraan. Se voi päättää, miten viestin-
nän avulla tuetaan toimintaa, profiloidaan, tiedotetaan sekä mi-
ten jäsenet kiinnitetään työyhteisöön. Åberg on käyttänyt näistä 
funktioista nimitystä tulosviestintä, koska ne vaikuttavat suo-
raan ja ratkaisevasti työyhteisön tuloksen tekemiseen.  



                      
 

 
Åbergin mallin toinen ja neljäs kohta ovat erityisen kriittisiä 
funktioita Oppijan Tuen viestinnässä. Profilointitehtävä on tär-
keä siksi, että pedagogisille tukihenkilöille tarkentuu kuva hank-
keen tarkoituksesta, toiminnasta ja merkityksestä. Kiinnittämi-
nen on tärkeää uusille tukihenkilöille, jotta he ymmärtävät oman 
merkityksensä tässä hankkeessa ja sen kehittämisessä. 
 
Viides viestinnän funktio eli sosiaalinen vuorovaikutus ei ole 
suoraan työyhteisön valvottavissa. Sosiaalista viestintää harjoi-
tetaan siitä huolimatta, että työyhteisössä on tätä rajoittavia 
viestinnän sääntöjä. Sosiaalinen vuorovaikutus on kuitenkin 
erittäin tärkeä viestinnän muoto, jota kutsutaan puskaradioksi 
tai henkilökohtaiseksi lähiverkoksi. Niitä ei voida suoraan ohja-
ta, mutta ne voidaan ottaa huomioon tavoitteellisessa viestin-
nässä. (Åberg 1999: 32–33) 
 
Vuorovaikutusta ei tapahdu pedagogisten tukihenkilöiden välillä 
välttämättä koskaan, mutta heillekin tärkeä apu on työpari, jon-
ka kanssa voi jakaa toimintaan liittyviä asioita. 
 
Åbergin viestintämalli on yleisesti hyväksi havaittu, mutta sen 
ongelmana on se, että se on tehty lähinnä tuotantoyrityksiä tai 
palveluja tuottavia, voittoa tekeviä yhteisöjä varten. Mallissa ei 
niinkään ole ajateltu yhteisöjä, joiden tarkoituksena ei ole tuot-
taa voittoa, mutta joilla on omat viestinnälliset haasteensa. 
 

4.2 Smythen viestinnän tehtävät 
 

Smythe (1997) on määritellyt sisäisen viestinnän keskeiset teh-
tävät seuraavasti: 
 

1. Organisaation arvojen ja kulttuurin sisäistäminen. Ihmi-
set ymmärtävät arvojen ja kulttuurin sisällöt vain tarkan 
keskustelun ja pohdinnan seurauksena.  

2. Sisäisen toimintatavan ja ulkoisen kuvan nivoutuminen 
toisiinsa. Viestien ja tekojen on oltava tasapainossa, ja 
yhteisön on puhuttava samaa kieltä keskenään ja ulkois-
ten ryhmien kanssa.  

3. Oman työn ja organisaation tehtävän näkeminen osana 
laajempaa kokonaisuutta. Mitä pidemmälle erikoistunutta 
tehtävää ihmiset hoitavat, sitä vaikeampi heidän on näh-
dä tämän työnsä suhdetta kokonaisuuteen eli koko yh-
teisön tehtäviin ja tavoitteisiin. 

4. Vision kirkastaminen. Viestinnän ja organisaation tiedot-
tajien tehtävänä on ilmaista visio niin vastustamattomas-



                      
 

ti, että jokainen yhteisön jäsen haluaa sitoutua siihen. 
Visioviestintä on jatkuva prosessi. 

5. Tosiaikainen tiedonvirta – läpinäkyvyys. Jatkuvalla in-
formoinnilla paitsi kerrotaan ajankohtaisista tai tulevista 
asioista, myös osoitetaan, miten kyseiset asiat liittyvät 
suurempaan kokonaisuuteen. 

6. Sitoutuminen ja yhteisvastuu. Sitoutuminen edellyttää 
tiedon mekaanisen perillemenon lisäksi halua ottaa vas-
taan tietoa ja kuunnella, halua pohtia sitä ja kykyä ym-
märtää. 

7. Kuunteleminen ja vuoropuhelu. Kuunteleminen ei saa ol-
la vain näennäistä vaan arvostettu asia, jolle varataan 
aikaa. Viestintä siis ei saa olla vain yksipuolista tiedotta-
mista. 

8. Integroitu, vastaanottajaläheinen viestintä. Tarvitaan 
viestinnällistä kyvykkyyttä yhdistää ja muokata tietoa sel-
laiseen muotoon, että se palvelee kutakin vastaanottaja-
ryhmää juuri sen tarpeista lähtien. Samalla on ehkäistä-
vä viestinnän ylitarjonta. 

 
(Juholin 1999: 39–42) 
 
Smythen tehtävistä erityisesti ”oman työn ja organisaation nä-
keminen osana isompaa kokonaisuutta” asettaa haasteita Oppi-
jan Tuen viestinnälle. Pedagogisten tukihenkilöiden saattaa olla 
hankala hahmottaa itsensä osana hanketta, jos heidän kans-
saan ei olla jatkuvasti yhteydessä, ja jos heille ei kerrota toisten 
tukihenkilöiden tekemisistä. Siihen liittyy myös tämän organi-
saation vision kirkastaminen: viestinnällä on erityisen tärkeä 
rooli siinä, miten tukihenkilöt kokevat hankkeen ja oman roolin-
sa sen toteuttamisessa. 

 

4.3 Rissasen, Sääsken & Vornasen malli 
 

Henkilöstöjohtamisen näkökulmasta voidaan sisäiselle viestin-
nälle edellisten lisäksi määritellä seuraavat erityistehtävät: 
 

1. Henkilöstön työmotivaation ylläpitäminen sekä siihen 
vaikuttaminen 

2. Virheiden vähentäminen organisaation toiminnassa 
3. Toiminnan tehokkuuden lisääminen 
4. Organisaation tiedon tasaaminen, jotta tiedon kulku olisi 

sekä horisontaalista että vertikaalista 
 

Tämä malli korostaa myös viestinnän avoimuutta: hyvässä yh-
teisössä tieto virtaa vapaasti ylhäältä alas, alhaalta ylös ja joka 



                      
 

suuntaan. Sujuva tiedonkulku merkitsee avointa organisaatioil-
mapiiriä. (Rissanen ym. 1996: 127 – 128) 
 
Oppijan Tuessa näistä kannattaa huomioida erityisesti työmoti-
vaation ylläpitämis- ja tiedon tasaamisfunktiot. Vaikka varsinais-
ta johtamiskulttuuria ei olekaan, on kuitenkin hyvä muistaa, että 
tiedon pitäisi liikkua mahdollisimman tehokkaasti kaikkiin suun-
tiin. Kun näin tapahtuu, myös työmotivaatio paranee, virheet 
minimoidaan ja toiminta tehostuu. Tällaisessa yhteisössä toi-
miminen on kaikille helpompaa. 

 

4.4  Viestinnän rooli 
 

Viestintä voidaan nähdä joko omana toimintonaan tai osana or-
ganisaatiokulttuuria. Joidenkin näkemysten mukaan viestintä on 
yhtä kuin organisaatiokulttuuri, ja toisten näkemysten mukaan 
organisaatio on kokonaisuus, jonka yksi ominaisuus on viestin-
täkulttuuri. Viestintäkulttuurin yhtenä ulottuvuutena on viestin-
täilmasto, joka muodostuu esimiesten viestinnästä ja organi-
saation toimintatavoista, horisontaalisesta keskinäisviestinnäs-
tä, viestintäprosessin toimivuudesta sekä viestintäjärjestelmäs-
tä. (Juholin 2001: 109) 
 

4.4.1 Tyytyväisyyden lisääjä 
 

Viestintätyytyväisyydellä tarkoitetaan tyytyväisyyttä saatuun tie-
toon ja mahdollisuuksiin tulla kuulluksi ja vaikuttaa omassa työ-
yhteisössä. Se on siis mittari, jolla yhteisöt voivat seurata vies-
tintänsä onnistumista yleisellä tasolla. Työtyytyväisyyden ja 
viestintätyytyväisyyden tutkimuksissa on todettu, että yhteisön 
viestinnällä ja työtyytyväisyydellä on yhteys toisiinsa, ja että tyy-
tyväisyys viestintään ennakoi tyytyväisyyttä omaan työyhtei-
söön ja sitoutumista siihen. On kuitenkin todettu, että viestinnän 
ja työtyytyväisyyden sidos vaihtelee eri organisaatioissa. On 
myös mahdollista, että joissakin tapauksissa työtyytyväisyyden 
ja viestintätyytyväisyyden välinen sidos on negatiivinen. Tällöin 
viestinnän lisääminen aiheuttaa tyytymättömyyttä tai niiden vä-
lillä ei ole minkäänlaista riippuvuutta. (Juholin 2001: 113) 

 

4.4.2 Tukitoiminto 
 

Viestintä palvelee yhteisöä tukemalla sen muita toimintoja, ku-
ten suunnittelua, johtamista, henkilöstöhallintoa, markkinointia, 
jäsenpalvelua jne. viestinnän keinoilla. Se auttaa tiedonsaan-



                      
 

nissa ja tiedonkulun järjestämisessä, toimintatapojen esittelys-
sä, sanomien laadinnassa ja niiden esittämisessä, perillemenon 
ja ymmärrettävyyden vaalimisessa, yhteisön esittelyssä jne. 
Viestintä on palvelutoiminto. (Siukosaari 1999: 31) 

 

4.4.3 Kolme pääkategoriaa 
 

Jokaisen yhteisön on itse määriteltävä, mitä tehtäviä ja tavoittei-
ta se viestinnälleen asettaa. Pelkistäen voidaan sanoa, että si-
säisen viestinnän tehtävät jakautuvat kolmeen pääkategoriaan. 
Ensimmäinen näistä on tiedonkulku eli se, että ihmiset saavat 
tarvitsemansa tiedon, tai että se on helposti saatavilla ja etsittä-
vissä. Toinen on vuoropuhelu ja vaikuttaminen henkilöiden ja 
henkilöstöryhmien kesken siten, että jokainen voi ilmaista mieli-
piteensä ja häntä kuunnellaan. Kolmas on keskeisten tietosisäl-
töjen, kuten vision, strategian ja arvojen käsittely. (Juholin 
1999: 43) 

 

5 Sisäinen tiedotus 
 

Yhteisön sisäinen tiedotus pitää henkilöstön tietoisena yhteisön 
uutisista ja ajankohtaisista asioista: kehityksestä, toiminnasta, 
tavoitteista ja keinoista, jolla noihin tavoitteisiin pyritään, sekä 
tuloksista. Myös muutoksista ja ongelmista sekä tulevaisuuden 
suunnitelmista on tiedotettava. Sisäinen tiedotus puhuu nyky-
hetkestä, muutoksista ja lähitulevaisuudesta, henkilöstölle lä-
heisistä asioista. Se huolehtii vuorovaikutuksesta ja tiedotuk-
sesta eri suuntiin talossa. 
 
Tiedottaminen pyrkii vaikuttamaan tiedoilla – odotuksia vastaa-
villa, oikeilla ja mahdollisimman oikein ajoitetuilla tiedoilla. On-
nistumisen kannalta on tärkeää, että pystytään välittämään sel-
laisia sanomia, joiden sisältämiä tietoja vastaanottaja odottaa ja 
joista hän on kiinnostunut. Parasta mahdollista viestintää olisi, 
jos sanoma osattaisiin ajoittaa vastaanottajan tarpeiden mu-
kaan. 
 
Sisäisen viestinnän kohderyhmät tulisi tunnistaa tarkasti. Kun 
vastaanottajat tunnetaan, voidaan varmistaa lähetettävien sa-
nomien ymmärrettävyys. Myös vastaanottajan tiedon taso pitäi-
si osata arvioida lähetettävän sanoman osalta. Jos tiedon taso 
aliarvioidaan, saatetaan tiedottaa esimerkiksi vanhentuneista 
asioista tai itsestäänselvyyksistä, jolloin vastaanottaja kyllästyy. 
Jos tiedon taso yliarvioidaan, saatetaan käyttää liian vaikeita 
sanoja ja käsitteitä tai liian uutta tietoa, jotka eivät avaudu vas-



                      
 

taanottajalle. Tiedottamisessa tulisi aina tarjota hieman uutta tai 
muuttunutta tietoa, jotta vastaanottajan mielenkiinto säilyisi. 
(Siukosaari 1999: 79–80) 

 

5.1 Muutosviestintä 
 

Yhteisöviestinnän keskeisimpiä tehtäviä on tuottaa henkilöstölle 
tai jäsenille selkeä merkitys työnsä tekemiseen. Henkilö, joka 
näkee yhteyden oman työnsä ja yhteisön menestyksen välillä, 
on yleensä tyytyväisempi ja sitoutuneempi kuin sellainen, joka 
ei tunnista näitä yhteyksiä. Muutostilanteessa tämä vaatimus 
korostuu eli viestintää tarvitaan vielä moninkertaisesti enem-
män kuin niin sanotussa normaalitilanteessa. Muutosviestin-
nässä on kaksi olennaista asiaa. Ensimmäinen asia on viestin-
nän kytkeminen muuhun toimintaan jatkuvana prosessina ja 
toinen viestinnän sisällöt eli mitä muutoksen syistä ja seurauk-
sista kerrotaan. (Juholin 1999: 196 – 201) 
 
Muutoksessa viestinnältä odotetaan: 

• ajoissa ja riittävästi oikeaa tietoa 
• tietoa myös siitä, että juuri tällä hetkellä ei ole uutta tie-

toa 
• empaattisuutta, odotuksiin vastaamista 
• palautetta ja vuorovaikutusta 
• moninkertaista tiedottamista normaaliaikaan verrattuna 

 
(Siukosaari 1999: 120) 
 
Vuoropuhelun lisäksi jatkuva sisäinen tiedottaminen on erittäin 
tärkeää Oppijan Tuessa. Haasteena onkin löytää oikeat kana-
vat, jotka löytävät tukihenkilöt ajallaan ja saavat heidät totea-
maan, että heidät huomioidaan tiedotuksessa. Muutosviestintä 
on ollut tarpeen, kun hanke jouduttiin laittamaan jäihin rahoitus-
vaikeuksien vuoksi. Vaikka kyseessä on hanke, jolla ei ole py-
syvää sijaa koulutoimessa ainakaan vielä, on muutosviestinnäl-
lä olennainen sija pedagogisten tukihenkilöiden sitouttamisessa 
Oppijan Tukeen ja omaan työhönsä siinä. 
 

6 Sisäisen viestinnän rakenne 
 

Sisäisen viestinnän rakenne ilmentää sitä, mistä kanavista tai 
lähteistä ihmiset etsivät mitäkin tietoa. Eri kanaville siis muo-
dostuu omat tehtävänsä ihmisten etsiessä työtään ja työyhtei-
söään koskevaa tietoa. Viestinnän rakenne selviää parhaiten 



                      
 

viestintätutkimuksella, ja se muotoutuu kussakin työyhteisössä 
omanlaisekseen. (Juholin 2001: 123–124) 
 

6.1 Sähköiset kanavat muuttavat viestinnän rakennetta 
 

Intranet ja sähköposti muuttavat yhteisöjen viestinnän rakennet-
ta. Yhä useammin kirjalliset tiedotteet, ilmoitustaulut ja julkaisut 
korvautuvat verkkoversioilla osittain tai kokonaan. Niillä saattaa 
olla vaikutusta myös kasvokkaisviestintään, jonka on todettu 
vähenevän joissakin yhteisöissä verkkoviestinnän yleistyessä. 
Toisaalta intranet antaa mahdollisuuksia yhteisöviestinnän kan-
nalta tärkeään vuorovaikutteiseen kommunikaatioon. (Juholin 
1999: 152–158) 
 
Helposta välitystekniikasta aiheutuu myös haittaa: tietoa on liik-
keellä liikaa. Organisaatioissa ei ole selkeää näkemystä siitä, 
mitä tietoa kaikki tarvitsevat ja mitä taas eri tehtävissä tarvitaan. 
Sisäisen viestinnän haasteita ovatkin tietojen eli niitä välittävien 
sanomien karsiminen ja kohdistaminen. Se on ainoa keino, jolla 
vastaanottajan huomio saadaan kiinnittymään oikeisiin ja tär-
keisiin sanomiin, sanomien arvo saadaan kasvamaan ja koko 
tiedotuksen merkitys säilymään. Tiedotuksen tavoitteena tulisi 
olla: oikea tieto oikeille vastaanottajille. Vastuu on tiedontuotta-
jilla, tiedottajilla ja tiedonvälittäjillä. (Siukosaari 1999: 81) 
 
Yhteisökulttuuri vaikuttaa pitkälti siihen, toimivatko sähköiset 
kanavat vai eivät. Jos henkilöstö ei usko, että heille kerrotaan 
kasvokkaisviestinnän tilanteissa kaikki tarpeellinen, saattaa 
”steriilissä” intranetissä tiedottaminen pahentaa asioita. (Holtz 
2004: 99) 
 
Vastaanottajien tunteminen auttaa tiedonvälittäjiä valitsemaan 
toimivat kanavat, ne joita seurataan ja käytetään. Sähköiset tie-
donkulun kanavat ovat aiheuttaneet sen, että työyhteisöissä hy-
lätään perinteiset kanavat ja uusia otetaan käyttöön. Näin ollen 
myös henkilöstön vaara ”klikkiytyä” (tietyt ryhmät saavat tietoa 
ja tietyt eivät) on kasvanut. Perinteisiä viestintäkanavia tulisi siis 
käyttää edelleen. Puhuminen ja kuunteleminen ovat yhä sisäi-
sen tiedotuksen parhaat keinot. (Siukosaari 1999: 83) 

 

6.2 Rakenteen suunnittelu 
 

Helposti luullaan, että kanavien runsaus tehostaa viestintää ja 
lisää viestintätyytyväisyyttä. Tämä on kuitenkin osoittautunut 
vääräksi luuloksi monissa työyhteisöissä. Keskenään kilpailevi-



                      
 

en viestintäkanavien olemassaolo synnyttää tiedon ylikuormi-
tusta, ja tämän seurauksena olennaisen tiedon etsiminen vie 
kohtuuttoman paljon aikaa. 
 
Viestinnän rakenteen suunnittelu tarkoittaa sitä, että kunkin 
asiasisällön tai –kokonaisuuden viestintään määritellään yksi tai 
kaksi pääkanavaa. Rakenteen selkiyttäminen merkitsee tiedon 
tuottajille, välittäjille ja vastaanottajille melkoista helpotusta, kun 
etukäteen on tiedossa, mitä kanavaa käyttäen tieto välitetään 
tai mistä kanavasta sitä voi etsiä. (Juholin 1999: 159) 
 

7 Viestinnän suunnittelu 
 

Yleisesti ottaen viestinnän suunnittelua tapahtuu strategisella ja 
operatiivisella tasolla. Strategista suunnittelua ovat viestinnän 
tarkoituksen ja tehtävien määrittely, viestinnän perusperiaattei-
den määrittely sekä viestintästrategia: avaintulokset, tulostavoit-
teet ja tehtävät. Operatiivista suunnittelua puolestaan ovat pai-
nopistealueiden määrittely sekä toimenpiteiden jaksotus esi-
merkiksi seuraavalle vuodelle. (Juholin 1999: 105–106) 

 

7.1 Periaatteita 
 

Jokaisella yhteisöllä on jonkinlaisia periaatteita sisäiseen vies-
tintään. Ne voivat olla julkilausuttuja ja jopa kirjoitettuja tai sitten 
niitä toteutetaan tiedostamatta. Viestinnän periaatteista tär-
keimpiä ovat avoimuus, luotettavuus ja tosiaikaisuus tai nope-
us. Muita tärkeitä periaatteita ovat vuorovaikutteisuus ja ym-
märrettävyys, joilla korostetaan sitä, että pelkkä tiedon välittä-
minen ei riitä, vaan on oltava mahdollisuus keskustella asioista 
ja lisätä ymmärtämystä. On siis esitettävä, mitä tarkoittaa käy-
tännössä avoin viestintä. (Juholin 2001: 118–119) 
 

7.2 Strateginen suunnittelu 

7.2.1 Tavoitteet 
 

Viestinnän suunnittelua aloitettaessa on tärkeää asettaa sille 
tavoitteet. Ilman niitä ei pystytä arvioimaan tuloksia eikä muu-
tenkaan keskustelemaan viestinnästä kovin perustellusti. Ta-
voitteet voidaan asettaa joko projektikohtaisesti tai jollekin aika-
välille, esimerkiksi puoleksi vuodeksi, vuodeksi tai viiden vuo-
den päähän. Tavoitteet voivat olla määrällisiä tai laadullisia, ja 
niiden arviointiin tarvitaan mittarit. 



                      
 

 
Sisäisen viestinnän laadullinen tavoite on esimerkiksi sisäisen 
viestinnän parantaminen siten, että viestintätyytyväisyys nou-
see tyydyttävästä hyväksi. Laadulliset tavoitteet ovat usein pit-
kän aikavälin toiminnan tulosta. Laadullisten tavoitteiden mit-
taaminen ei ole helppoa, sillä luotettava tulos vaatii puolueeton-
ta arviointia tai mittausta. 
 
Sisäisessä viestinnässä määrällinen tavoite on esimerkiksi lisä-
tä osastokokousten määrää pidettäväksi kerran kuussa. Mää-
rälliset tavoitteet tähtäävät usein lähitulevaisuuteen, ja niiden 
tulosten mittaaminen on helppoa, sillä sovitun ajanjakson jäl-
keen voidaan tarkistaa, onnistuttiinko. 
 
Viestintätavoitteiden taustalla on oltava strategia, joka ilmais-
taan usein esimerkiksi liikeidean avulla. Viestintästrategia poh-
jautuu siis toimintastrategiaan. Viestintästrategia, joka on irral-
laan varsinaisesta toiminnasta, ei toimi eikä tuota tuloksia. Stra-
tegiaan kiinnittyvät viestintätavoitteet ovat kaiken viestinnän 
selkäranka. Jos yhteisön strategiassa esimerkiksi painotetaan 
avoimuutta, se merkitsee käytännössä, että asioista myös ker-
rotaan avoimesti. Kun yhteisöllä on selkeät viestintätavoitteet, 
yksittäiset hankkeetkin toimivat paremmin. (Ikävalko 1998: 16 – 
17) 
 
Viestintästrategian tarkoitus on siis ilmaista, millä tavoin ja mil-
laisia tuloksia saavuttaen viestintä tukee koko yhteisön toimin-
taa ja asetettuihin tavoitteisiin pääsemistä. Se rakennetaan 
mielellään useammaksi vuodeksi, mikä luo toiminnalle pitkäjän-
teisyyttä, ja sitä tarkistetaan vuosittain. Suunnittelussa on käy-
tävä läpi olemassa olevat voimavarat ja niiden riittävyys suh-
teessa viestinnän tavoitteisiin. (Juholin 1999: 114) 
 
Viestinnän tavoiteperiaatteet voitaisiin jakaa kolmen alueeseen.  
Viestintä siis on 

1. Ennakoivaa, mikä tarkoittaa sitä, että henkilöstö saa tie-
don omaa organisaatiotaan koskevista asioista ennen 
muita sidosryhmiä. 

2. Avointa eli asiat kerrotaan kaunistelematta syineen ja 
seurauksineen. 

3. Vuorovaikutteista eli asioita käsitellään keskustellen työ-
yhteisössä. Vuorovaikutus vaatii kaikkien vastuuta tie-
donkulusta. 

 
Tavoitteet pitäisi käytännöllistää siten, että jokainen tietää, mil-
laista on esimerkiksi avoin viestintä ja miten sitä toteutetaan 
käytännössä. Viestinnän niveltäminen organisaation toimintaan 



                      
 

edellyttää, että tiedetään keille viestintää tehdään ja keiden 
kanssa viestitään sekä millaisia odotuksia heillä on. Toimiva 
viestintä edellyttää ryhmien ja verkostojen analysointia ja tilan-
teen seurantaa. (Juholin 1999: 109–111) 

 

7.2.2 Strategian luominen 
 

Erilaisissa yhteisöissä käyttökelpoiseksi on osoittautunut seu-
raavanlainen kolmijako: 

1. Viestinnän avaintulokset (tavoitteet) 
2. Tulostavoitteet (mittarit), joiden avulla seurataan edellis-

ten toteutumista 
3. Tehtävät eli konkreettiset teot, joita tarvitaan tavoitteisiin 

pääsemiseksi 
 

Strateginen viestintä muodostaa jatkuvan prosessin, joka lähtee 
avaintulosten, tulostavoitteiden ja tehtävien määrittelystä. Teh-
tävistä valitaan muutama painopistealue, jonka piiriin kuuluvia 
toimenpiteitä aletaan toteuttaa. Tuloksia arvioidaan suhteessa 
avaintuloksiin, minkä seurauksena voidaan tarkentaa seuraa-
van jakson tehtäviä ja painopistealueita. Tällainen prosessimai-
nen eteneminen mahdollistaa sen, että viestinnässä tehdään 
oikeita asioita oikeaan aikaan. 

 
Sisäisen viestinnän avaintuloksina määritellään usein seuraavia 
asioita: 

• tiedonkulun toimivuus määritellyistä aiheista, kuten yh-
teisöä, omaa yksikköä tai omaa työtä koskien 

• kanavan toimivuus: suulliset, painetut, sähköiset 
• vuorovaikutus, mielipiteen ilmaisu 
• sitoutuminen ja motivaatio 
• esimies-alaisviestinnän toimivuus 
• muutosviestinnän toimivuus 
• yhteisökuva 
• arvot  

 
Tulostavoitteiden tulee olla niin konkreettisia, että niiden toteu-
tumista voidaan arvioida erilaisten mittareiden avulla, esim. ta-
voiteltu osuus henkilöstöstä katsoo, että heidän mielipiteitään 
kuunnellaan ja he voivat vapaasti ilmaista mielipiteitään. 
 
Tehtävillä tarkoitetaan niitä konkreettisia tekoja, joita tarvitaan, 
jotta saavutetaan tulostavoitteet ja päästään avaintuloksiin. 
Tehtäviä voivat olla esimerkiksi intranetin perustaminen tai 
osastopalaverikäytännön uudelleen elvyttäminen. (Juholin 
1999: 114 – 118) 



                      
 

 
Oppijan Tuessa viestinnän laadullisena tavoitteena voisi olla 
juuri viestintätyytyväisyyden parantaminen. Koska tämän hank-
keen viestintää ei ole vielä kartoitettu, tavoitteeksi voisi asettaa 
viestinnän parantumisen esimerkiksi seuraavan vuoden aikana. 
Vuoden kuluttua voitaisiin tehdä uusi tutkimus, jossa pedagogi-
set tukihenkilöt voisivat antaa viestinnälle kouluarvosanan. Mi-
käli näin olisi käynyt, avaintuloksiin olisi päästy.  
 
Määrälliseksi tavoitteeksi voitaisiin asettaa vaikkapa sähköpos-
tikirjeen lähettäminen kerran viikossa. Tätä tavoitetta olisi hel-
pompi seurata lyhyemmälläkin tähtäimellä. 

 

7.3 Operatiivinen suunnittelu 
 

Operatiivinen suunnittelu ja ohjelmointi tarkoittavat esimerkiksi 
vuosisuunnittelua. Operatiivinen suunnittelu perustuu viestintä-
strategiaan, ja siihen ei periaatteessa voida liittää asioita, joille 
ei löydy perusteita strategiasta. Viestinnän suunnittelu kannat-
taisikin kytkeä koko yhteisön vuosisuunnitteluun, jolloin myös 
viestinnän budjetointi saadaan samaan rytmiin. Jatkuva tulos-
ten seuranta mahdollistaa luotettavan nykytilan arvioinnin. 
 
Sisäinen viestintä voidaan vuosisuunnittelun yhteydessä jakaa 
kahteen kategoriaan eli perusasioihin, jotka koskevat yhteisön 
arkitoimintaa, tavoitteita, suunnitelmia ja tuloksia. Näiden lisäksi 
vuosisuunnitelmaan tulee usein erillishankkeita, jotka johtuvat 
organisaation tilanteesta kyseisenä ajanjaksona. Erillishankkeil-
la tähdätään jonkun viestinnän osa-alueen kehittämiseen. Näitä 
osa-alueita voivat olla esimerkiksi kriisiviestintä tai muutosvies-
tintä. 
 
Sekä perusviestinnän että erillishankkeiden suunnittelussa 
kannattaa tehdä ajallinen jaksotus, esimerkiksi taulukko, johon 
merkitään viestintätoimenpiteiden määrä ja aikataulu. Viestintä-
suunnitelman liitteeksi on lisäksi hyvä sijoittaa taustatietoa, joka 
auttaa orientoitumaan ja toimii perusteluna suunnitelmassa 
mainituille toimenpiteille. (Juholin 1999: 120 – 127) 

 

8 Viestinnän kanavat 
 

Sisäisen viestinnän kanavat jakautuvat välittömiin ja välillisiin. 
Välittömillä keinoilla ja kanavilla tavoitellaan välitöntä vuorovai-
kutusta. Välilliset keinot ja kanavat ovat varsin tärkeitä, mutta 
niillä ei voida saavuttaa välitöntä vuorovaikutusta. Niissä sano-



                      
 

mien välitykseen käytetään jotain välittävää materiaalia. (Siuko-
saari 1999: 92, 104) 
 
Kanavat voidaan jakaa edelleen kolmeen eri luokkaan: kasvok-
kaisiin, painettuihin ja sähköisiin kanaviin. Kasvokkaisviestintä 
on välitöntä viestintää, ja painetut ja sähköiset kanavat välillisiä 
kanavia. Kasvokkaisviestintää ovat muun muassa muodolliset 
tai määrämuotoiset kokoukset, kahdenkeskiset palaverit, tiimi-
kokoukset ja työhön perehdyttäminen sekä ohjaaminen. Painet-
tuun viestintään kuuluvat esimerkiksi lehdet ja julkaisut, tiedot-
teet, ilmoitustaulu ja erilaiset raportit. Sähköisiä kanavia edus-
tavat muun muassa sähköposti, internet, intranet ja puhelin. 
(Juholin 1999: 35–37) 

 

8.1 Kasvokkaisviestintä 
 

Jos ihminen pääsee kertomaan jostakin asiasta toiselle ihmisel-
le työyhteisössä ja asiasta syntyy keskustelu, hän pystyy pa-
lautteesta heti toteamaan, että vastaanottaja on saanut sano-
man ja myös ymmärtänyt sen. Hän saattaa saada myös tiedon 
tai lupauksen sitä, miten sanoma tulee vaikuttamaan. Sanomaa 
voidaan täydentää ja asiaa selittää niin, että se varmasti tulee 
ymmärretyksi. Vaikka keskustelua ei syntyisikään, vastaanotta-
jan ilmeet paljastavat, onko sanoma mennyt perille. Usein voi-
daan myös nähdä, että sanoma vaikuttaa. Juuri välitön palaute 
tekee tästä viestintämuodosta niin arvokkaan. (Siukosaari 
1999: 92) 
 
Kasvokkaisviestintä on siis lähtökohtaisesti ilmaisultaan vahvin 
ja vaikuttavin kanava, joten sitä tulisi käyttää kaikkein tärkeim-
pien asioiden käsittelyyn. (Juholin 1999: 141) 
 

8.1.1 Kokoukset ja palaverit 
 

Kokousten etuna on välittää tieto samanaikaisesti samansisäl-
töisenä laajalle kuulijakunnalle. Samaan yhteyteen saadaan lii-
tettyä keskustelua ja muuta ajatustenvaihtoa. Toisaalta kokouk-
siin eivät pääse koskaan osallistumaan kaikki, joten osa jää il-
man tietoa ja niitä merkityksiä, joita vain kasvokkaisviestintä 
tuottaa. 
 
 Pienemmissä ryhmissä pidettävien kokousten vahvuuksia ovat 
tuttuus ja yhteinen viitekehys. Henkilöiden läheisyys saattaa 
kuitenkin muodostua heikkoudeksi esimerkiksi siinä tilanteessa, 
kun käsiteltävät asiat ovat vaikeita. Esimies saattaa etääntyä 



                      
 

tiimistään, jos hänellä ei ole rohkeutta hankalien asioiden käsit-
telyyn. (Juholin 1999: 141 – 143) 
 
Kokoukset ja palaverit ovat siis kanavia, joissa parhaimmillaan 
toteutuvat keskinäisviestintä ja kasvokkain keskustelu. Yhtei-
söissä saattaa kuitenkin kuulla puhuttavan turhista palavereista, 
mikä usein merkitsee turhaksi koettua ajankäyttöä suhteessa 
hyötyyn.  
 
Kokouksia ja palavereita voidaankin tehostaa suunnittelemalla 
tilaisuuksia etukäteen esimerkiksi: 

• kertomalla tilaisuuden sisältö ja eteneminen etukäteen 
• jakamalla aineistoa ennen kokousta ja pyytämällä osal-

listujia tutustumaan siihen 
• motivoimalla ihmisiä miettimään kysymyksiä ja puheen-

vuoroja etukäteen 
• panostamalla esitystekniikkaan niin, että esitettävät asiat 

havainnollistetaan esimerkiksi grafiikan avulla 
• kiinnittämällä huomiota kielenkäyttöön ja viestintätyyliin 
• luomalla avoin tunnelma ja aktivoimalla ihmisiä kysy-

mään 
• aktivoimaan kokousta pienryhmätyöskentelyn avulla 

 
Lisäksi on tehtävä ero työ- ja ideointipalaverien välillä. Edelli-
sessä edetään suunnitelman mukaan ja tähdätään sovittujen 
asioiden käsittelyyn käytettävissä olevan ajan puitteissa, kun 
taas ideointipalaveri on vapaamuotoinen, luovuuteen kannusta-
va ja ennalta arvaamattomien ajatusten virittämistä ja esiin 
tuomista. (Juholin 2001: 133 – 134) 

 

8.1.2 Työtoverit 
 

Työtoverit ovat työyhteisön tärkeä viestintäkanava ja –verkosto, 
jonka arvoa ei ole aina täysin tunnustettu. Joissakin organisaa-
tioissa työtovereilta koetaan saatavan enemmän tietoa kuin 
edes halutaan. Tämä saattaa johtua siitä, että työtovereilta saa-
tua tietoa ei arvosteta riittävästi. Kuitenkin henkilöstön välisten 
verkostojen tunnistaminen helpottaa viestinnän kokonaissuun-
nittelua. (Juholin 1999: 145 – 147) 

 

8.1.3 Tiedotustilaisuudet 
 

Tiedotustilaisuuden suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon, 
että asia sopii siihen ympäristöön, jossa se esitetään. Liian ylei-
sellä tai teoreettisella tasolla käyvä esittely ja keskustelu ei kos-



                      
 

keta ihmistä eikä lisää ymmärrystä, mutta lisää kyllä hämmen-
nystä. 
 
Lisäksi kannattaa kiinnittää huomiota siihen, miten asioita il-
maistaan. Yleiskieli ja kaikkien ymmärtämät käsitteet helpotta-
vat viestin perillemenoa. Puhe ja läsnäolo itsessään ovat vah-
voja, ja kalvoja tai muuta materiaalia käytetään vain havainnol-
listamaan asioita. Ihmisten reaktioiden seuraaminen on osa on-
nistunutta esitystä ja tilaisuutta. (Juholin 2001: 136) 

 

8.1.4 Vapaamuotoiset tilaisuudet 
 

Kasvokkaisviestintää ovat myös yhteisön vapaamuotoiset ta-
pahtumat, kuten urheilupäivät, kesäpäivät tai pikkujoulut, sekä 
virallisemmat kokoontumiset eli esimerkiksi vuosijuhlat tai esi-
telmä- ja puhetilaisuudet. (Juholin 1999: 147–148) 

 

8.2 Kirjalliset ja sähköiset kanavat 
 

Välilliset eli kirjalliset ja sähköiset kanavat eivät luo samanlaisia 
edellytyksiä vuorovaikutukselle, joten niitä kannattaisi käyttää 
rutiininomaisten tai taustoittavien asioiden välittämiseen sekä 
toimimaan kasvokkaisviestinnän rinnalla. (Juholin 1999: 36) 

 

8.2.1 Kirjallinen viestintä 

8.2.1.1 Sisäinen tiedote 
 

Sisäinen tiedote painettuna versiona on edelleen monen yhtei-
sön perustyökalu. Se voidaan korvata sähköisellä versiolla vas-
ta, kun kaikilla yhteisön jäsenillä on pääsy yhteiseen intranet-
verkkoon. Tiedotteen vahvuuksia ovat sen nopeus ja edulli-
suus, mutta vaatimus tiedon lähes reaaliaikaisesta välittämises-
tä vastaanottajille tuo myös heikkouksia. Kun on kiire, tiedot-
teen sisältöön ja ilmaisun selkeyteen ei välttämättä ehditä puut-
tua, vaan tiedotteet leviävät työntekijöille ”raakaversioina” ja 
saattavat aiheuttaa hämminkiä yhteisössä.  

 

8.2.1.2 Kirje 
 

Kirje on henkilökohtainen ja nykyään yhä harvemmin käytetty 
viestin, jonka jotkut kuitenkin uskovat olevan tulossa takaisin 
muotiin. Kirjeet ja kortit tulevat luultavasti säilyttämään organi-



                      
 

saatioissa aina jonkinlaisen aseman henkilökohtaisuutensa 
vuoksi. 

 

8.2.1.3 Henkilöstölehti ja tiedotuslehti 
 

Henkilöstölehdellä on ainakin toistaiseksi vielä selkeä sija yh-
teisöjen sisäisessä viestinnässä. Sen vahvuuksia ovat luotetta-
vuus, helppolukuisuus ja monipuolisuus. Heikkouksiakin kuiten-
kin löytyy: ne eivät ole informaation lähteinä kovinkaan nopeita 
eivätkä uutismaisia. Esimerkiksi muutostilanteessa lehti pystyy 
harvoin toimimaan muuna kuin taustoittavana välineenä. Tiedo-
tuslehti ei juuri eroa henkilöstölehdestä muuten kuin ilmestymis-
tiheydeltään. Kun henkilöstölehti ilmestyy muutaman kerran 
vuodessa, tiedotuslehti ilmestyy vähintään kerran kuukaudessa. 
Se on laajempi kuin tiedote tai kokoelma tiedotteita, jotka halu-
taan julkaista lehdessä. Sekä henkilöstölehti että tiedotuslehti 
vaativat toimituspolitiikan. (Juholin 1999: 148–151) 
 
Oppijan Tuessa sähköiset sähköposti on korvannut kirjeen oi-
keastaan kokonaan. Kirjallisen viestinnän kanavista henkilöstö-
lehti olisi ihanteellinen viestintäkanava tämänkaltaisessa orga-
nisaatiossa, mutta vaatisi hankkeeseen luultavasti päätoimista 
tiedottajaa – koordinaattorin aika riittää vain rajattuun viestin-
tään. 

 

8.2.2 Sähköinen viestintä 

8.2.2.1 Intranet 
 

Intranet on organisaation sisäinen tietoverkko, joka hyödyntää 
samaa teknologiaa kuin internet. Tietoverkot ovat muuttaneet 
työyhteisöjen tiedonkulkua ja vuorovaikutusta. Verkon ansiosta 
sama tieto on samanaikaisesti kaikilla riippumatta organisaation 
hierarkiasta tai maantieteellisestä sijainnista. Sen ylivoimaisia 
käyttöalueita ovat yhden viestin lähettäminen monelle ja monen 
vastaaminen harvoille sekä nopea tiedonhaku. 
 
Intranetillä on kaksi tärkeää tehtävää: tiedon välittäminen ja 
vastaanottaminen sekä vuorovaikutus. Perustamisen yhteydes-
sä on hyvä määritellä tavoitteet sekä informointi- että vaikutus-
kanavana. Intranetistä ei saisi tulla informaation kaatopaikkaa, 
josta oleellisen tiedon löytäminen on kuin neulan etsimistä hei-
näsuovasta. (Juholin 1999: 152–154) 

 



                      
 

8.2.2.2 Sähköposti 
 

Sähköposti on tehokas informointikanava ja mainio keskustelu-
kanava silloin, kun kaikki osaavat käyttää sitä. Sähköposti ei 
kuitenkaan ole tehokas kanava silloin, kun ihmiset vastaanotta-
vat päivittäin kymmeniä sähköposteja, joiden lukemiseen ja si-
sällön arviointiin kuluu paljon aikaa. Niinpä monissa yhteisöissä 
on päädytty asettamaan säännöt sähköpostin käytölle. 

 

8.2.2.3 Puhelin 
 

Puhelinta käytetään Suomessa perusviestimenä. Matkapuhelin-
ten ominaisuuksien kehittyminen on luonut mahdollisuuksia yh-
teisöjen sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittymiselle.  

 

8.2.2.4 Telefaksi 
 

1980-luvulla yhteisöviestinnän tärkeimpiä välineitä oli telefaksi. 
Sisäisten tietoverkkojen yleistyessä Suomessa sen merkitys on 
vähentynyt olennaisesti, mutta maailmanlaajuisesti sillä on 
edelleen tärkeä rooli niin sisäisessä kuin ulkoisessakin viestin-
nässä.  
 
Oppijan Tuessa ahkerimmin käytössä ovat sähköposti ja puhe-
lin, faksi on saanut jäädä pienemmälle huomiolle. Intranetin 
mahdollisuuksia kannattaisi kenties tutkia, mikäli koordinaatto-
rin aika riittäisi sen toteuttamiseen.  

 

9 Sisäisen tiedotuksen ja yhteisökuvan arviointi 
 

Tiedetäänkö yhteisössä, miten sisäinen tiedotus toimii? Miten 
sanomat ovat menneet perille ja miten ne on ymmärretty? Miten 
ne ovat vaikuttaneet? Millainen on sisäinen yhteisökuva? Tie-
tämättömyys onnistumisesta on yleensä suurin niissä yhteisöis-
sä, joissa viestintää ei hoideta ammattimaisesti tai joilla ei ole 
viestinnän ammattilaista viestintävastuullisena. Yhteisössä ei 
ole osattu asettaa tavoitteita eikä seurata, miten tavoitteet on 
saavutettu.  

 



                      
 

9.1 Sisäisen tiedotuksen arviointi 
 

Sisäistä tiedotusta tulee arvioida ensinnäkin tiedotuksen onnis-
tumisen kannalta: 

• missä ovat tiedonkulun suurimmat vajeet: mihin tietoläh-
teisiin tai kanaviin on eniten petytty: odotettu paljon ja 
saatu vähän? 

• mitkä ovat tehokkaimmat viestintäkanavat? (Ikävalko 
1998: 313) 

• onko muuta tietoa tullut riittävästi? 
• mitkä ovat tiedotuksen pahimmat häiriötekijät? 
• mitä muuta tietoa yhteisössä kaivataan? 
• miten esimerkiksi tiedotteet, henkilöstölehdet tai vuosi-

kertomus on luettu, miten ne on ymmärretty ja mitä niistä 
on pidetty? 

• miten tiedotustilaisuudet ovat toimineet? 
 

(Siukosaari 1999: 120) 
 
Kanavien analysointi on erittäin tärkeää, koska niiden perusta-
minen ja ylläpito maksavat yhteisöille huomattavia summia ja 
sitovat henkilöiden työaikaa. Kun yhteisössä tiedetään, mitkä 
ovat henkilöstön eniten käyttämät kanavat, kehittämistyö voi-
daan kohdistaa juuri niihin. Analyysi voi osoittaa jonkun kana-
van jopa täysin tarpeettomaksi tai liian hitaaksi, jolloin siitä voi-
daan luopua kokonaan. 
 
Viestinnän määrä ei kerro juurikaan viestinnän tilasta, sillä voi-
han olla niin, että tietoa välitetään paljon, mutta se on sellaista, 
mistä ei juuri olla kiinnostuneita. Vastaavasti yhteisössä saattaa 
olla suuri kysyntä informaatiolle, jota ei yleensä ole tarjolla. 
 
Tehokkaimpien viestintäkanavien tutkiminen yhdistää viestin-
nän sisällöt ja kanavat. Yhteisön on tärkeää tietää, mitä asioita 
kannattaa viestiä minkäkin kanavan kautta. Oikea kanavavalin-
ta vaikuttaa olennaisesti viestien perillemenoon ja sitä kautta 
viestintätyytyväisyyteen. (Ikävalko 1998: 312 – 313) 

 

9.2 Yhteisökuvan arviointi 
 

Toiseksi sisäistä tiedotusta arvioidaan yhteisökuvan muodos-
tumisen kannalta 

• mitä organisaatiosta nyt tiedetään? 
• onko tieto oikea? 



                      
 

• yhteisökuvan selkeys ja voimakkuus 
 

(Siukosaari 1999: 121) 
 
Viestinnällä on olennainen osa yhteisökuvan muodostamises-
sa. Epäonnistunut tai onnistunut sisäinen viestintä saattaa vai-
kuttaa ratkaisevasti siihen, millaiseksi oma organisaatio koe-
taan. 
 

9.3  Arvioinnin keinot 
 

Sisäisen viestinnän tavoitteiden saavuttamista voidaan arvioida 
kolmella tasolla: 

• onko saatu aikaan jokin teko, tuote tai muu konkreettinen 
asia (esimerkiksi lehti, verkko tai palaveri) 

• millaisia vaikutuksia ja/tai muutoksia on saatu aikaan 
• palvelevatko saavutukset koko yhteisön tavoitteita vision 

saavuttamisessa 
 

Sisäisen viestinnän onnistumisen ja yhteisökuvan muodostumi-
sen arviointiin on olemassa muutamia keinoja. 
 

1. Tutkimukset. Suuremmissa yhteisöissä arviointitehtävä 
voidaan antaa erityisille tutkimuslaitoksille. Nämä suorit-
tavat tutkimuksen tieteelliseltä pohjalta haastattelemalla 
vaaditun suuruista otosta. 

2. Kuunteleminen. Yhteisössä selviää paljon vain kuunte-
lemalla. Tieto kuullusta pitäisi tavalla tai toisella välittyä 
viestintävastuulliselle. Yksittäisille mielipiteille ei kannata 
antaa juurikaan huomiota, mutta jos samanlaisia alkaa 
olla useampia, kannattaa kiinnostua. 

3. Haastattelut. Järjestelmällisempää seurantaa yhteisöissä 
ovat haastattelut. Niillä esimerkiksi viestintävastuullinen 
kerää lomakkeiden avulla henkilöstöltä tietoja viestinnän 
onnistumisesta. 

 
(Siukosaari 1999: 121) 

 

9.3.1 Viestinnän auditointi 
 

Auditoinnilla tarkoitetaan systemaattista järjestelmää, jossa tut-
kimuksen avulla arvioidaan viestinnän toimivuutta organisaati-
ossa. Kohteena voi olla viestintäjärjestelmän toimivuus, viestin-
täilmasto, viestinnän rakenne tai jokin osa-alue kuten julkaisut, 



                      
 

muutosviestintä tai muu yhteisölle tärkeä asia. Jatkuva auditoin-
ti on osa organisaation kehittämistä. 
 
Auditoinnin peruskriteeri on, että sen tekee joku ulkopuolinen. 
Auditoijalta vaaditaan kykyä diagnosoida viestinnän vahvuudet 
ja heikkoudet sekä mahdollisesti verrata niitä muihin organisaa-
tioihin. Tulosten on oltava luotettavia ja tutkimuskonseptin on 
mitattava niitä asioita, joita halutaan selvittää. Auditointiin liittyy 
yleensä myös kehittämistä. 
 
Auditointimenetelmät voidaan jakaa karkeasti kvalitatiivisiin ja 
kvantitatiivisiin menetelmiin. Joitakin menetelmiä, kuten haas-
tattelua, voidaan käyttää sekä laadulliseen että määrälliseen 
tutkimukseen. Myös laadullista aineistoa analysoitaessa voi-
daan argumentoida määrällisillä suhteilla, kuten prosent-
tiosuuksilla ja tilastollisilla yhteyksillä eri tekijöiden välillä. Tämä 
vain edellyttää, että tapauksia on riittävästi. 
 

9.3.1.1 Kyselylomake 
 
Kyselylomake on ehkä yleisimmin käytössä oleva tutkimusin-
strumentti niin viestinnän kuin viestintäilmaston sekä työtyyty-
väisyyden mittaamiseen. Lomakkeella saadaan melko edulli-
sesti ja nopeasti kerättyä tietoja yhteisön jäsenten havainnoista, 
kokemuksista ja odotuksista.  
 
Strukturoidun lomakkeen tutkimuksellisena heikkoutena pide-
tään sitä, että kysymykset ja vastausvaihtoehdot rajaavat ilmiöi-
tä eikä vastaajien spontaaneja näkemyksiä välttämättä saada 
esiin. Siihen pyritään avokysymyksillä. 
 

9.3.1.2 Puhelinhaastattelu 
 
Puhelinhaastatteluun päädytään usein sen vuoksi, että otok-
seen tai näytteeseen valituilta henkilöiltä saataisiin mielipide 
varmemmin kuin posti- tai verkkokyselyillä. Näytteeseen valitta-
vien henkilöiden ominaisuuksien määrittely on osa tutkimusta, 
jos tulokselta vaaditaan yleistettävyyttä. 
 

9.3.1.3 Ryhmäkeskustelu 
 
Ryhmäkeskustelun ryhmät voivat olla heterogeenisia, jolloin 
niihin valitaan yhteisön henkilöstörakennetta edustavia henkilöi-
tä tasapuolisesti. Ryhmiä voidaan myös rakentaa homogeeni-



                      
 

siksi siten, että kukin ryhmä edustaa omaa viiteryhmäänsä esi-
merkiksi ammatin tai yksikön mukaan. Keskustelun agenda 
luodaan etukäteen ja sitä johtaa mieluiten ulkopuolinen ammat-
tilainen. Keskustelut nauhoitetaan ja analysoidaan. 
 

9.3.1.4 Teemahaastattelu 
 
Teemahaastattelun vahvuus on tutkittavien asioiden ja ilmiöi-
den luotaaminen syvältä haastateltavien kokemuspiiristä. Siinä 
päästään esittämään miksi-kysymyksiä ja löytämään vastauksia 
sellaisiin kysymyksiin, joihin lomakekyselyllä ei voida yltää. 
Teemahaastattelun tärkeimpiä vaiheita on tiedon muuttaminen 
muuttujiksi, joita muodostaessaan tutkijan pitäisi pystyä teke-
mään oikeutta haastateltavien elämysmaailmalle, jotta hän löy-
täisi aineistostaan keskeiset seikat. 
 

9.3.1.5 Havainnointi 
 
Havainnointi liittyy osana moniin menetelmiin. Sillä saadaan ar-
vokasta tietoa muiden tutkimusten tulosten tulkintaan. Havain-
nointi voi olla vapaata tai tiettyihin asioihin keskittyvää. Mene-
telmän ainoa heikkous piilee sen subjektiivisuudessa, eli ha-
vainnoija huomaa tarkimmin asiat, jotka sopivat hänen viiteke-
hykseensä. (Juholin 1999: 172 – 175) 

 
Kun eri tavoin kerätyt tiedot viestinnän onnistumisesta ja yhtei-
sökuvasta ovat viestintävastuullisella, tehtäväksi jää niiden kä-
sittely, johtopäätösten teko, toiminnan suunnittelu tai suunni-
telman tarkistus ja toiminta. Jonkin ajan kuluttua tehdään uusi 
arviointi, jossa selvitetään, miten toimintaa on onnistuttu paran-
tamaan. Oman seurannan kautta tulevaa tietoa voidaan hyö-
dyntää välittömästi ja jatkuvasti. Tuloksia on seurattava ensisi-
jaisesti viestinnän kehittämisen takia. (Siukosaari 1999: 121) 

 

10 Tutkimuksen menetelmät 
 

Tätä tutkimusta varten kerättiin teoreettista materiaalia talven 
2004 – 2005 aikana erilaisista viestinnän ja organisaatioteorioi-
den kirjoista. Tärkein teoreettisen viitekehyksen pohjateos oli 
Elisa Juholinin Sisäinen viestintä (1999). 
 
Itse tutkimus on kaksiosainen ja koostuu ensinnäkin Oppijan 
Tuen viimeisimmän hankekoordinaattorin Siukku Erolan haas-
tattelusta. Erola toimi päätoimisena koordinaattorina 1.8.2004 – 



                      
 

31.3.2005. Tällä hetkellä hän hoitaa koordinaattorin tehtäviä 
oman toimensa ohessa. Siukku Erolan haastattelu tehtiin henki-
lökohtaisessa tapaamisessa 12.5.2005 (haastattelurunko: liite 
1). 
 
Toiseksi tutkittiin Oppijan Tuen pedagogisten tukihenkilöiden 
viestintätyytyväisyyttä. Heille tehtiin sähköpostihaastattelu, joka 
toteutettiin 10. – 20.5.2005 (liite 2). 

 

10.1  Koordinaattorin haastattelu 
 

Siukku Erolaa haastattelemalla oli tarkoitus tutkia, miten Oppi-
jan Tuessa on viestitty ja kenties löytää kohteita sen kehittämi-
seen. Erolan haastattelu on toinen tiedon hankinnan keinoista 
sen vuoksi, että saataisiin selville Oppijan Tuen näkökulma 
viestintään: sen rooli, viestinnän resurssit, kanavat ja Erolan 
näkemys siitä, missä kohdin ja miten viestintää voitaisiin paran-
taa.  
 
Haastattelu on toteutettu tätä tutkimusta varten, jotta saataisiin 
mahdollisimman kattava kuva siitä, miten viestintä on toteutettu. 
Oppijan Tuessa ei siis ole erikseen viestinnän ammattilaista, 
vaan päävastuun viestinnästä kantaa hankekoordinaattori. Näin 
ollen kattavimmat tiedot viestinnästä on saatu häneltä. Pelkkiä 
pedagogisia tukihenkilöitä haastattelemalla ei olisi saatu kuvaa 
näkemystä viestinnän suunnittelusta, organisoinnista ja niin 
edelleen. 
 

10.2  Kartoitus pedagogisten tukihenkilöiden viestinnästä 
 

Toiseksi tutkimusta varten on kartoitettu viestintätyytyväisyyttä 
Oppijan Tuen pedagogisilta tukihenkilöiltä. Kyselyn oli tarkoitus 
olla kartoittava eikä kovin laaja, mutta siitä piti kuitenkin selvitä 
tutkimuksen pääongelmat: viestinnän kanavat, viestintätyyty-
väisyys sekä se, mistä asioista pedagogiset tukihenkilöt kaipai-
sivat lisää tietoa. 
 
Pedagogisten tukihenkilöiden näkemys Oppijan Tuen viestin-
nästä haluttiin tähän tutkimukseen sen vuoksi, että saataisiin 
viestinnän toisen osapuolen mielipide. Esimerkiksi viestintätyy-
tyväisyyttä ei olisi voitu mitata ilman heidän panostaan tutki-
mukseen. 
 
Tutkimus pedagogisten tukihenkilöiden viestintätyytyväisyydes-
tä on osin kvantitatiivinen ja osin kvalitatiivinen. Tukihenkilöiltä 



                      
 

on kysytty kouluarvosanalla heidän tyytyväisyyttään Oppijan 
Tuen viestintään. Tältä osin tyytyväisyyttä on helpointa mitata 
kvantitatiivisin keinoin. Tarkoitus ei kuitenkaan ollut niinkään 
paljon saada numeerisia tuloksia viestintätyytyväisyydestä kuin 
tukihenkilöiden näkemyksiä siitä, miten viestintää voitaisiin ke-
hittää. Näin ollen kyselyssä on avoimia kysymyksiä muun mu-
assa siitä, mistä asioista haluttaisiin saada lisää tietoa. 
 
Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä sen vuoksi, että tuki-
henkilöt oli siten helpointa tavoittaa. Kysymykset laadittiin teo-
reettisen viitekehyksen pohjalta sen mukaan, mitä haluttiin sel-
vittää ja myös Oppijan Tuen lähtökohdan ja tarpeiden näkökul-
masta. 
 
Otos oli kaikki pedagogiset tukihenkilöt, joiden yhteystiedot oli 
mahdollista saada Oppijan Tuen avulla. Tämä tarkoitti 29 tuki-
henkilöä 30:sta.  

 
Vastauksien analyysia tein sitä mukaa, kun sain tietoa. Ana-
lyysimenetelmä on kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillinen sub-
jektiivinen ja tulkitseva, en halunnut tehdä analyysia niinkään ti-
lastollisesti. 
 

11 Tulokset 
 

11.1  Siukku Erolan haastattelu 

11.1.1 Onko Oppijan Tuella erityistä toimintastrategiaa? 
 

Koska opetushallitus on rahoittanut Oppijan Tukea, siltä on 
vaadittu erillinen toimintastrategia. Ensin tälle hankkeelle on ol-
lut kuitenkin tarve ja sen toiminta on käynnistetty, toimintastra-
tegia on laadittu vasta myöhemmin. Strategian toimivuutta ei 
varsinaisesti ole tutkittu eikä todistettu. 
 
Pedagogisten tukihenkilöiden toiminnan kehittäminen on vielä 
kesken. Tällä hetkellä on tärkeää pohtia, miten tieto ja taito 
saadaan jakoon seutukunnissa. 
 

11.1.2 Onko Oppijan Tuella viestintästrategiaa? 
 

Erityistä viestintästrategiaa ei ole, vaan tiedotusta ja viestintää 
on tehty sitä mukaa, kun viestittävää on tullut. Tämä luo oman 



                      
 

haasteensa esimerkiksi uudelle koordinaattorille, joka ryhtyy ve-
tämään Oppijan Tukea sen toiminnan käynnistyessä uudelleen. 
 

11.1.3 Miten viestintä pedagogisille tukihenkilöille on toteutettu? 
 

Ensinnäkin Oppijan Tuen verkkosivuilla oleva koulutuskalenteri 
on toiminut tiedonlähteenä pedagogisten tukihenkilöiden pitä-
miin koulutuksiin. Internet-sivujen perusteella Oppijan Tuesta 
on kiinnostuttu ympäri Suomen ja kyselyitä hankkeen toimin-
nasta on tullut paljon. Muuten kuin koulutuskalenterin osalta si-
vut eivät kuitenkaan palvele sisäistä viestintää – informaatio on 
niin yleistä asiaa Oppijan Tuesta. Tekninen valmius intranetiin 
löytyy, sitä vaihtoehtoa kannattasi kenties harkita. 
 
Pedagogisille tukihenkilöille järjestetään myös koulutuspäiviä, 
joissa päästään toteuttamaan kasvokkaisviestintää. Koulutus-
päivien tärkeimpinä teemoina ovat vertaiskouluttajana toimimi-
nen sekä Oppijan Tuen idean mallintaminen. Ne ovat erittäin 
tärkeitä tiedonvälityksen kannalta. Siellä tukihenkilöiden on 
myös mahdollista tavata toisiaan. 
 
Sähköposti on erittäin tärkeä viestintäkanava. Sitä kautta tuki-
henkilöille lähetetään esimerkiksi kaikki kirjeet ja koulutuskut-
sut. Samoin tukihenkilöille on sähköpostilla tiedotettu muun 
muassa Oppijan Tuen kulloisestakin rahoitustilanteesta. Sitout-
tamisen kannalta sähköposti on myös ollut tärkeä, koska sen 
avulla Oppijan Tuesta ollaan oltu yhteydessä yksittäisiin henki-
löihin esimerkiksi heidän oman toimintansa suunnittelusta ja to-
teutuksesta. Myös tämä on koettu erittäin tärkeäksi toiminnoksi. 
 
Puhelin on ollut käytössä kanavana lähinnä Oppijan Tukeen 
päin. Tukihenkilöt ovat soitelleet, ja yhdessä koordinaattorin 
kanssa käyneet keskusteluja muun muassa heidän omasta ke-
hittymisestään ja työnsä kehittämisestä. Lisäksi puhelinta käy-
tetään ideointiin ja keskusteluihin heidän koulutuksiensa sisäl-
löistä. Tukihenkilöt ovat olleet varsin aktiivisia yhteydenotois-
saan. 
 
Oppijan Tuki sijaitsee keskellä Hämeenlinnaa ja samassa ta-
lossa kuin esimerkiksi koulupsykologit toimivat, joten siellä on 
helppo poiketa spontaanistikin tapaamaan koordinaattoria ja 
keskustelemaan omasta työstä. Joskus tukihenkilöt myös va-
raavat ajan ja menevät sitten käymään. 
 
Oppijan Tuesta on tehty myös esitteitä sekä Toiseltaoppimisen 
taito –kirja, jossa kuvataan tätä toimintamallia. Ne on tarkoitettu 



                      
 

lähinnä ulkoiseen viestintään, mutta auttavat myös pedagogisia 
tukihenkilöitä toiminnassaan. Varsinkin Toiseltaoppimisen taito 
on ollut erittäin suosittu. 
 

11.1.4 Ovatko pedagogiset tukihenkilöt viestineet keskenään? 
 

Tukihenkilöille on perustettu omat ”ringit” heidän toimintansa 
mukaan. Näitä rinkejä ovat esimerkiksi kuntoutus- ja opetus-
menetelmien kehittämisen rinki sekä kouluohjaajien työn tuke-
misen rinki. Niiden sisällä tukihenkilöiden on ollut tarkoitus olla 
yhteydessä toisiinsa. Rinkien toiminta ei kuitenkaan ole ollut 
vielä kovin jäsentynyttä eikä selkeää, ja joillakin se on toiminut 
hyvin ja toisilla vähän heikommin. 
 
Pedagogiset tukihenkilöt siis pitävät koulutustilaisuuksia koulu-
jen lähellä toimiville henkilöille sekä kollegoilleen. Suuri osa tu-
kihenkilöistä on hyviä ja laadukkaita kouluttajia, ja he ovat pitä-
neet paljon koulutuksia. Esimerkiksi viime syksynä Oppijan Tu-
en tilaisuuksissa, joita ovat esimerkiksi luennot, koulutukset ja 
tilaisuudet pienemmälle porukalle, kävi noin tuhat henkilöä. Li-
säksi pedagogiset tukihenkilöt ovat osallistuneet Oppijan Tuen 
messuille keväällä 2005 ja muun muassa kouluavustajille tar-
koitetun kouluohjaajakoulutuksen järjestelyihin. Nämä kaikki ti-
laisuudet ovat heille tärkeitä viestintäkanavia ja tilaisuuksia ta-
vata toisiaan. 
 

11.1.5 Mitkä ovat viestinnän tavoitteet pedagogisille tukihenkilöil-
le? 

 
Ensinnäkin viestinnän tavoitteena on tietysti tiedonvälitys. Sii-
hen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, koska on vaikea määritel-
lä asioita, joista kannattaisi tiedottaa. Liika informaatiokin on 
pahasta. Yksittäisen pedagogisen tukihenkilön toiminnan alku-
vaiheessa on tärkeää perustiedottaminen siitä, mitä on Oppijan 
Tuki sekä toiminnan jäsentäminen. Jokaisella on siitä eri käsi-
tys. 
 
Koordinaattorin tavoitteena on myös välittää omaa arvostustaan 
koulujen ja opettajien työhön sekä pyrkiä merkityksellistämään 
tukihenkilöiden työtä ja sitä kautta sitouttamaan heitä omaan 
toimintaansa ja kehittymiseensä. ”Olen halunnut myös tuoda 
vähän iloa heidän opettajan arkeensa sekä edistää yhteisölli-
syyttä ja me-henkeä koko Oppijan Tuessa”, Siukku Erola ker-
too. 
 



                      
 

Varsinaisesti viestinnän tavoitteita tai rakennetta ei ole määritel-
ty. Tämä lisää epäselvyyksiä siitä, mistä tiedotetaan ja milloin 
sekä mitkä asiat ovat tärkeitä. 
 

11.1.6 Kuinka usein pedagogisille tukihenkilöille on viestitty ja on-
ko viestintä ollut yksi- vai kaksisuuntaista? 

 
Tukihenkilöihin ollaan oltu yhteydessä noin 1 – 2 kertaa kuu-
kaudessa, tarpeen mukaan useammin. Jotkut ottavat useam-
min yhteyttä Oppijan Tukeen päin, tässä asiassa korostuu tuki-
henkilöiden oma aktiivisuus. 

 

11.1.7 Miten muutosviestintä hoidettiin Oppijan Tuen jäädessä te-
lakalle huhtikuun alussa? 

 
Koordinaattori pyrki informoimaan kulloisestakin tilanteesta ja 
rahoituksen hakukuvioista. Tiedottamista tapahtui sitä mukaa, 
kun uutta tietoa tuli. 
 
Tässä tuli esiin vahva ristiriita: Oppijan Tuen viestinnän olisi pi-
tänyt kannustaa tukihenkilöitä jatkamaan aktiivista toimintaansa 
samalla, kun rahoitus oli loppumassa ja toiminta keskeytymäs-
sä. Samalla oli tärkeää miettiä, mikä on relevanttia tietoa ja mi-
kä ei, huhupuheista ei kannattanut tiedottaa. 
 
Oppijan Tuen ja pedagogisten tukihenkilöiden kannalta on tär-
keää, että toiminta jatkuisi mahdollisimman pian, koska toimin-
tatavat ovat tällä hetkellä vakiintuneet ja melko hyväksi havai-
tut. 
 

11.1.8 Mikä on koordinaattorin rooli viestinnässä? 
 
Koordinaattorin tarkoituksena on olla kouluyhteisön ulkopuoli-
nen, mutta kuitenkin alaa tunteva. Koordinaattori on opettajia 
varten, eräänlainen kouluttaja, jotta mahdollistettaisiin heidän 
ammatillinen kehittymisensä. 
 
Käytännössähän koordinaattorina toimiminen on pelkkää vies-
tintää. Myös vuorovaikutus korostuu, koska tukihenkilöt tulevat 
usein Oppijan Tukeen keskeneräisten ideoiden kanssa, joita 
lähdetään yhdessä kehittämään. Viestintä on tukihenkilöiden 
työn vahvistamista ja merkityksellistämistä. 

 



                      
 

11.1.9 Miten viestintää voitaisiin jatkossa kehittää? 
 

Ensinnäkin Oppijan Tuelle olisi hyvä kehittää viestintästrategia. 
Oli koordinaattorina kuka tahansa, hän tietäisi miten toimia, ja 
miten aikaisemmin on toimittu. Koordinaattori on ihan hyvä hoi-
tamaan viestintää, koska hän tietää asioista parhaiten. 
 
Internet-sivut olisi syytä uudistaa sisällöllisesti, koska niihin ei 
juuri ole puututtu sen jälkeen, kun ne on luotu. Mikäli verkkosi-
vut olisi tarkoitus suunnata lähinnä ulkopuolisille, voitaisiin aja-
tella intranetin käyttöönottoa. Sinne voitaisiin laittaa kaikki tuki-
henkilöiden tuottama materiaali, esimerkiksi selvitykset. Siellä 
voisi olla myös keskustelukanavia pedagogisille tukihenkilöille. 
Tämä vaatii kuitenkin myös heidän henkilökohtaista tapaamis-
taan, sillä opettajat tuskin innostuvat keskustelemaan omasta 
työstään ja kehittämisideoistaan verkossa ventovieraiden kans-
sa.  
 
Oppijan Tuen toiminnasta voisi ilmestyä lehti esimerkiksi neljä 
kertaa vuodessa. Se voitaisiin jakaa seutukunnan kouluihin ja 
lisäksi vaikkapa kaikille tukihenkilöille. Samoin voitaisiin tehdä 
julkaisusarja aiheella Oppijan Tuki toimintamallina. Sen sisältö-
nä voisivat olla eri toimintamuodot, esimerkiksi se, mitä on olla 
pedagoginen tukihenkilö. Julkaisujen toiminnan ja Oppijan Tuen 
mallintamisen tukemisen kannalta niiden pitäisi olla mahdolli-
simman yksinkertaisia. 
 
Oppijan Tuen näkyvyys mediassa on viestinnän ohella tärkeää 
myös pedagogisten tukihenkilöiden työn merkitsevyyden kan-
nalta. Kokemus siitä, että oma työ on tärkeää, sitouttaa tuki-
henkilöitä Oppijan Tukeen ja työhönsä. 
 
Mikäli Oppijan Tuesta tulee osa kuntien opetustoimea, viestin-
nän suurena haasteena on tukihenkilöiden ja seudun opetus-
toimen hallinnon välinen yhteys ja vuoropuhelu. Oppijan Tuki 
tulee saamaan enemmän toimeksiantoja erilaisista kehittämis-
kohteista, ja tukihenkilöiden toiminta on enemmän mittatilaus-
työtä. Tällöin pitää löytää hallinnon ja tukihenkilöiden välisiä yh-
teydenpitokeinoja. Hallinnon näkökulma tuo omalta osaltaan 
toiminnan jäsentymistä, joten viestintäkin saattaa onnistua hel-
pommin. (Erola 12.5.2005, haastattelu) 
 



                      
 

11.2  Pedagogisille tukihenkilöille tehty kartoitus 
 

Oppijan Tuen pedagogisille tukihenkilöille lähetettiin siis sähkö-
postikysely, jossa mitattiin heidän viestintätyytyväisyyttään sekä 
kyseltiin, ovatko he saaneet riittävästi tietoa Oppijan Tuesta, 
mistä kaivattaisiin lisää tietoa ja miten viestintää heidän mieles-
tään voitaisiin kehittää. 
 
Sähköpostikysely ei osoittautunut parhaaksi mahdolliseksi ta-
vaksi tehdä tätä kyselyä, sillä kun vastauksia oli mahdollista 
saada 29, niitä tuli vain seitsemän. Tämä saattaa siis vääristää 
viestintätyytyväisyyden osuutta, jota mitattiin kouluarvosanalla 4 
– 10. Kysely osoitti kuitenkin suuntaa siitä, millä mallilla Oppijan 
Tuen sisäinen viestintä on, ja tukihenkilöt antoivat lisää ideoita 
Oppijan Tuen tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen. 
 

11.2.1 Kanavat 
 

Kaikki vastanneet totesivat, että heidän tärkein viestintä-
kanavansa Oppijan Tuen kanssa on sähköposti. Yksi mainitsi 
tämän lisäksi puhelimen. 
 

11.2.2 Yhteydenotot 
 

Pedagogiset tukihenkilöt kertoivat, että heihin ollaan oltu yhtey-
dessä Oppijan Tuesta päin keskimäärin kerran tai kahdesti 
kuukaudessa. Vastaajat totesivat myös, että tarvittaessa, esi-
merkiksi silloin, kun Oppijan Tuella on ollut tapahtumia tai muu-
toksia, on yhteydenottoja ollut enemmänkin. 
 
Muutama vastaaja kertoi ottaneensa itse yhteyttä Oppijan Tu-
keen ainakin kerran viikossa, joten viestinnässä korostuu peda-
gogisten tukihenkilöiden oma aktiivisuus sekä vuorovaikutus 
koordinaattorin ja tukihenkilöiden välillä. 
 
Yksi toivoi, että häneen oltaisiin enemmänkin yhteydessä, ja 
muut vastaajat olivat sitä mieltä, että yhteydenottojen määrä on 
ollut sopiva. Vastaajat totesivat, että nyt, kun tämä hanke on te-
lakalla, yhteydenottoja on ollut vähemmän, mutta vastauksissa 
myös kiiteltiin koordinaattorin aktiivisuutta kevään muutoksista 
ja rahoitusvaikeuksista tiedotettaessa.  
 



                      
 

11.2.3 Tiedotus 
 

Kaikki vastanneet kertoivat saaneensa riittävästi tietoa Oppijan 
Tuesta sekä esimerkiksi sen tapahtumista. 

 
Lisäksi kyselyssä kysyttiin pedagogisilta tukihenkilöiltä, mistä 
asioista he kaipaisivat enemmän tietoa. Vastauksista tuli ilmi 
seuraavaa: 

• Hämeenlinnan ulkopuolella toimivat tukihenkilöt haluaisi-
vat olla yhtä paljon mukana Oppijan Tuen toiminnassa 
kuin hämeenlinnalaiset. Hämeenlinnan kaupungilla on 
omat projektinsa ja osa niistä liittyy Oppijan Tukeen. 
Seutukunnallisuus saisi siis näkyä enemmän 

• lisää tietoa koulun organisaatioista sekä erilaisista peda-
gogiikoista ja kuntoutusmuodoista 

• tietoja käytännön toimintojen periaatelinjauksista koko 
Oppijan Tuessa. Vastaaja kuitenkin totesi, että tämä 
saattaa olla vaikeaa, koska kaikista asioista ei ole tietoa 
koordinaattorillakaan 

• valmisteilla olevista asioista voitaisiin informoida enem-
män, mikäli tukihenkilöillä olisi mahdollisuus vaikuttaa 
niihin positiivisesti 

• lisää tietoa Oppijan Tuen rahoitusasioista ja tulevaisuu-
dennäkymistä 

 

11.2.4 Viestintätyytyväisyys 
 

Kyselyssä pyydettiin siis antamaan kouluarvosana (4 – 10) Op-
pijan Tuen sisäiselle viestinnälle. Arvosanojen keskiarvo oli 
melko hyvä, 8,32, mutta arvio saattaa siis olla hieman vääristy-
nyt oikeasta keskiarvosta, koska vastauksia tuli niin vähän. 

 
Kahdella pedagogisella tukihenkilöllä oli parannusehdotuksia 
Oppijan Tuen sisäiseen viestintään. Heidän mielestään sitä voi-
taisiin parantaa: 

• tutustuttamalla tukihenkilöverkostoa toisiinsa edelleen ja 
avaamalla yhteyksiä 

• varmistamalla viestien perillemeno kaikille teemoihin liit-
tyville kohderyhmille 

 

12 Johtopäätökset 
 

Tämän työn päätavoitteena oli mitata Oppijan Tuen pedagogis-
ten tukihenkilöiden tyytyväisyyttä heille kohdistettuun viestin-



                      
 

tään. Lisäksi oli tarkoitus selvittää, mitkä ovat viestinnän tär-
keimmät kanavat, onko tietoa tullut kenties liikaa tai liian vähän 
ja mistä asioista Oppijan Tuessa kaivattaisiin lisää tietoa. 

 
Koska pedagogisista tukihenkilöistä vain noin neljäsosa vastasi 
sähköpostikyselyyn, saattavat siis tulokset olla jonkin verran 
vääristyneitä. Näin ollen voidaan todeta, että sähköpostihaas-
tattelu ei ollut paras mahdollinen tapa mitata viestintätyytyväi-
syyttä kvantitatiivisen tiedon puolesta. Mikäli haastattelu tehtäi-
siin uudestaan, käyttäisin siinä mieluummin jotain toista audi-
tointikeinoa. Haastattelu voitaisiin siis tehdä esimerkiksi ryhmä-
keskusteluna tai puhelinhaastatteluna, jolloin vastauksia luulta-
vasti saataisiin enemmän. 
 
Onneksi kysymykset olivat kuitenkin enimmäkseen laadullisia, 
jolloin niitä ei tarvinnutkaan yleistää koskemaan kaikkia peda-
gogisia tukihenkilöitä. Näin ollen heiltä, jotka vastasivat, saatiin 
arvokkaita ideoita Oppijan Tuen sisäisen viestinnän kehittämi-
seen. 

 
Tutkimusongelmana oli siis mitata pedagogisten tukihenkilöiden 
viestintätyytyväisyyttä. Tähän kysymykseen saatiin vastaus 
vain osittain ja suuntaa-antavasti. Kuitenkin muihin työn alussa 
määriteltyihin ongelmiin tuli vastauksia kiitettävästi – selvisi, mi-
tä kanavia käytettiin, onko viestintää liikaa tai liian vähän sekä 
se, mistä asioista kaivattaisiin lisää tietoa.  
 
Siukku Erolan haastattelusta oli niin ikään paljon hyötyä, koska 
hän tiesi aiheesta parhaiten. Hänellä oli myös runsaasti kehit-
tämisideoita, jotka kaikki olivat erittäin toteutuskelpoisia. 

 
Työn tavoitteena oli lisäksi ideoida, miten viestintätyytyväisyyttä 
voitaisiin parantaa. Tässä onnistuttiin mielestäni kohtalaisesti, 
sillä sekä Siukku Erolalta että pedagogisilta tukihenkilöiltä tuli 
runsaasti hyviä ideoita. Luultavasti ainakin joillakin seuraavassa 
luvussa esitetyillä viestintätoimenpiteillä on mahdollisuus vai-
kuttaa tukihenkilöiden viestintätyytyväisyyden paranemiseen. 
 
Lisäksi työ voi antaa viitteitä Oppijan Tuelle siitä, miten sen 
kannattaa jatkossa mitata pedagogisten tukihenkilöiden tai 
muiden sen lähellä olevien toimijoiden viestintätyytyväisyyttä. 
Tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia voidaan heijastaa uuteen 
tutkimukseen ja verrata, onko viestintä kehittynyt niin, että tässä 
tutkimuksessa ilmenneistä asioista ei enää kaivata uutta tietoa. 
Ihanne tietysti olisi se, että olisi pystytty ottamaan opiksi nyt il-
menneistä asioista ja kehittämään viestintää siten, että tyyty-



                      
 

väisyys paranee ja lisätietoa odotetaan muista asioista kuin 
tässä nyt ehdotetuissa. 
 
Oppijan Tuen viestinnän kehityksen kannalta olisi tärkeää, että 
mikäli toiminta käynnistyy ja resursseja on, pedagogisille tuki-
henkilöille tehtäisiin uusi viestinnän tutkimus esimerkiksi vuo-
den kuluttua. Tutkimuksesta olisi hyötyä varsinkin siinä tapauk-
sessa, että Oppijan Tuesta tulisi osa kuntien opetustoimea, ja 
toiminta sen myötä muuttuisi jonkin verran. Tutkimuksen pohja-
na ja vertailukohtina voitaisiin käyttää tätä tutkimusta sen vir-
heistä oppia ottaen. 

 

13 Kehittämisideoita 
 

Oppijan Tuen viestintää pitäisi siis vielä kehittää, jotta viestin-
tään oltaisiin entistä tyytyväisempiä. Jotta viestintätyytyväisyyttä 
saataisiin parannettua, on viestintää lähdettävä kehittämään 
strategiasta ja viestintäsuunnitelmasta kohti toimintaa. Tämä 
mahdollistaa myös viestintätyytyväisyyden tehokkaamman mit-
tauksen tulevaisuudessa. 

 

13.1  Viestintästrategia 
 

Koska Oppijan Tuella ei vielä ole minkäänlaista viestintästrate-
giaa, sen kannattaisi johtoryhmän palaverissa, hankekoor-
dinaattorin johdolla luoda itselleen selvä viestintästrategia mie-
lellään pian toiminnan käynnistyessä uudelleen. Viestintästra-
tegian tulisi pohjautua sille jo hankkeen alkuvaiheessa tehdylle 
toimintastrategialle.  
 
Viestintästrategia kannattaisi tehdä useammaksi vuodeksi, jotta 
siitä saataisiin mahdollisimman paljon hyötyä. Useammaksi 
vuodeksi se voitaisiin tehdä varsinkin, jos Oppijan Tuen toimin-
ta vakinaistuisi osaksi kuntien opetustoimea ja näin ollen toi-
minnan jatkuminen tulevaisuudessa turvattaisiin. Strategiaa pi-
täisi kuitenkin muistaa tarkistaa esimerkiksi vuoden välein. 
 
Strategiaa luotaessa tulisi muistaa viestinnän tekijän eli koor-
dinaattorin voimavarat ja aika: mitään liian suurisuuntaista ja ai-
kaavievää ei kannata ajatella. 
 
Varsinkin koska Oppijan Tuessa on niin paljon erilaisia toimijoi-
ta, viestintästrategiaan tulisi liittää eri ryhmien analyysi: eri ih-
misille viestittäisiin eri keinoilla ja tavoilla. Siihen voitaisiin sisäl-



                      
 

lyttää erikseen kaikki Oppijan Tuen tärkeät toimijat eli esimer-
kiksi pedagogiset tukihenkilöt ja resurssikeskukset. 

 

13.2  Viestintäsuunnitelma 
 
Viestintästrategiaan pohjautuen Oppijan Tuelle voitaisiin luoda 
myös viestintäsuunnitelma. Ensinnäkin suunnitelmaan kirjattai-
siin viestinnän periaatteet: esimerkiksi avoimuus, tosiaikaisuus 
ja vuorovaikutteisuus. 
 
Suunnitelmaan voitaisiin asettaa erikseen myös pedagogisten 
tukihenkilöiden kanssa käytävän viestinnän tavoitteet, jotta 
mahdollisten seuraavien tutkimuksien tuloksia voitaisiin arvioida 
luotettavasti. Avaintuloksina eli tavoitteina tukihenkilöille viestit-
täessä voitaisiin pitää esimerkiksi seuraavia: 

• viestintätyytyväisyyden paraneminen hyvästä kiitettä-
vään ensi lukuvuoden aikana 

• tiedonkulun toimivuus eli sama tieto samanaikaisesti kai-
kille tukihenkilöille, jota viestittävä asia koskee 

• oikeat kanavat erilaisissa viestintätilanteissa 
• vuorovaikutus kaikkiin suuntiin eli 
1. Oppijan Tuki – pedagoginen tukihenkilö 
2. pedagoginen tukihenkilö – pedagoginen tukihenkilö 
3. mikäli tämä hanke tulee osaksi kuntien opetustoimea, 

niin pedagoginen tukihenkilö – kuntahallinto 
• tukihenkilöiden sitouttaminen Oppijan Tuen toimintaan 

 
Edelliset asiat tulivat ilmi pedagogisille tukihenkilöille tehdyssä 
kartoituksessa, joten nämä viestinnän tavoitteet tähtäisivät sii-
hen, että viestintätyytyväisyyttä saataisiin parannettua. 
 

13.3  Viestintätoimenpiteet 
 

Seuraavaksi pitäisi määritellä toimenpiteet, joilla päästäisiin 
edellä mainittuihin tavoitteisiin ja parannettaisiin pedagogisten 
tukihenkilöiden viestintätyytyväisyyttä. 
 

13.3.1 Tiedotus 
 

Tiedotuksessa on ensiarvoisen tärkeää olla perillä siitä, mitä 
kannattaa viestiä ja kenelle. Kuten pedagogiset tukihenkilöt toi-
voivatkin, tarpeellinen tieto pitäisi saada samanaikaisesti kaikil-
le siihen liittyville. 
 



                      
 

Tiedotukseen kannattaisi myös tehdä joitakin säännönmukai-
suuksia: esimerkiksi seuraavaksi ehdotettavaa intranetiä kan-
nattaisi päivittää säännöllisin väliajoin, jotta tukihenkilöt tietäisi-
vät olevansa asioista ajan tasalla. Lisäksi esimerkiksi sähkö-
postia kannattaisi laittaa kerran tai pari kuukaudessa, koska 
tämä muistuttaa tukihenkilöille, että heidän työstään ja teke-
misistään ollaan kiinnostuneita. Sähköpostia kannattaisi lähet-
tää pedagogisille tukihenkilöille myös siinä tapauksessa, että 
jokin asia koskee heitä aivan erityisesti. 
 
Tietoa kaivattaisiin lisää Oppijan Tuen yleisistä linjauksista, 
valmisteilla olevista asioista ja tulevaisuuden näkymistä. Nämä 
ovat tärkeitä asioita, kunhan muistetaan, että maltti kannattaa 
säilyttää siinä, mitä todella kannattaa viestiä ja mitä ei. 
 
Kuten pedagogisten tukihenkilöiden haastattelussa vielä toivot-
tiin, seutukunnallisuus saisi näkyä vielä enemmän myös tiedo-
tuksessa. Seutukuntiin tulisi saada menemään sama tieto kuin 
Hämeenlinnassa toimiville. Intranet helpottaisi tätäkin tiedo-
tusurakkaa. 
 

13.3.2 Kanavat 

13.3.2.1 Julkaisusarja 
 

Siukku Erolan ehdotuksen mukaisesti Oppijan Tuen eri toimin-
ta-alueista voitaisiin tehdä lyhyt, mutta informaatiorikas julkai-
susarja. Tätä julkaisusarjaa voitaisiin käyttää sekä sisäiseen et-
tä ulkoiseen viestintään. 
 
Pedagogisten tukihenkilöiden viestinnässä julkaisusarjaa käy-
tettäisiin perehdyttämiseen. Jokaisen uuden tukihenkilön pe-
rehdyttämisen yhteydessä hän saisi tämän julkaisusarjan, josta 
selviäisi Oppijan Tuen toiminta kokonaisuudessaan, ja tukihen-
kilön rooli tässä yhteisössä. 
 

13.3.2.2 Intranet 
 
Kuten Siukku Erola totesi, tekninen valmius intranetiin löytyisi. 
Intranet olisi erinomainen keino juuri tukihenkilöille viestittäes-
sä. Intranetiin voitaisiin laittaa muun muassa seuraavat asiat: 

• Oppijan Tuen toiminta pähkinänkuoressa: lyhyempi kir-
jallinen perehdytys uusille tukihenkilöille 

• Oppijan Tuen tulevat tapahtumat: koulutustilaisuudet, 
palaverit, messut ym. 



                      
 

• kaikki Oppijan Tukeen liittyvät henkilöt ja asiat: esimer-
kiksi resurssikeskukset, tutkijat sekä pedagogiset tuki-
henkilöt yhteystietoineen 

• tukihenkilöiden tekemät selvitykset, muistiot ym. 
• muut Oppijan Tukeen liittyvät uutiset 
• mahdollisesti keskustelukanavat, joilla Oppijan Tuen si-

säiset sidosryhmät voisivat vaihtaa kuulumisia ja oppia 
toisiltaan 

 
Intranet olisi pedagogisten tukihenkilöiden yleinen tiedotus- ja 
viestintäkanava: sieltä löytyisi kaikki oleellinen tieto juuri heille, 
juuri silloin kun he sitä kaipaisivat. On kuitenkin varottava in-
tranetin liiallista paisumista, joten sen rakenteen suunnittelussa 
ja sen ylläpidossa pitäisi olla erittäin huolellinen. Intranet on oi-
kein käytettynä varsin hyödyllinen tiedonlähde, mutta ei mikään 
kaiken tiedon kaatopaikka. Näin ollen sen perustamista suunni-
tellessa olisi jo hyvä asettaa sille tavoitteet sisäisen viestinnän 
informointi- ja vaikutuskanavana. 
 
Intranet on hyvä tiedotuskanava tasapuolisuutensa vuoksi: pe-
dagogiset tukihenkilöt kaipasivat kyselyssä tietoa samaan ai-
kaan ja samoista asioista, ja tämä antaisi mahdollisuuden sii-
hen. Ketään ei unohdettaisi, vaan sama tieto olisi kaikkien ulot-
tuvilla ja viestintätyytyväisyys mahdollisesti paranisi. 
 

13.3.2.3 Sähköposti 
 

Kun intranetistä tulisi yleinen tiedotuskanava, voitaisiin sähkö-
postia käyttää vuorovaikutuksen tehostamiseen ja tukihenkilöi-
den sitouttamiseen. Tiedotteita ei juurikaan lähetettäisi sähkö-
postilla, vaan ne löytyisivät verkosta. Näin ollen sähköpostilla 
lähetettäisiin 

• koulutus- ym. kutsut 
• henkilökohtaiset kirjeet, esimerkiksi ideoita tukihenkilön 

tulevaan koulutukseen tai palautetta hänen pitämästään 
koulutuksesta 

• sopimukset henkilökohtaisista tapaamisista koordinaatto-
rin kanssa 

• Oppijan Tuen toimintaan sitouttavat ”mitä kuuluu? –
kirjeet”, joiden tarkoituksena on saada tukihenkilöt tun-
temaan olonsa tärkeäksi lenkiksi Oppijan Tuen toimin-
nassa 

 
Sähköposti näin käytettynä sitouttaa tukihenkilöitä Oppijan Tu-
keen, koska siitä tulee paljon henkilökohtaisempi viestintäkana-
va. Tiedote lähetettäisiin sähköpostilla vain, jos se erittäin lä-



                      
 

heisesti koskisi juuri tietyn tukihenkilön toimintaa ja olisi tärkeä 
juuri hänen tiedokseen. Sähköpostin tarkoituksena olisi siis, ku-
ten Siukku Erola haastattelussaan kertoi pyrkivänsä, merkityk-
sellistää pedagogisten tukihenkilöiden työtä. 
 

13.3.2.4 Kasvokkaisviestintä 
 

Kasvokkaisviestinnällä saisi edelleen olla suuri rooli Oppijan 
Tuen viestinnässä, sillä se on merkittävä tekijä tyytyväisyyden 
lisääjänä. 
 

13.3.2.4.1 Henkilökohtaiset tapaamiset 
 

Henkilökohtaisia tapaamisia pedagogisten tukihenkilöiden 
kanssa kannattaisi järjestää kahdenlaisia. Ensinnäkin tukihenki-
löiden toiminnan kannalta olisi merkityksellistä, jos he silloin täl-
löin, esimerkiksi kaksi kertaa lukukaudessa, tapaisivat koor-
dinaattorin kanssa henkilökohtaisesti ja kahden. Tällöin he voi-
sivat keskustella omasta työstään, kehittymisestään ja tulevai-
suudennäkymistä. 
 
Toiseksi tukihenkilöiden olisi hyvä tavata keskenään. Kuten 
heille tehdyssä tutkimuksessa selvisi, he haluaisivat tutustua 
toisiinsa ja toistensa työhön entistä paremmin. Tämä onnistuisi 
siten, että kaikki tukihenkilöt tapaisivat koordinaattorin johdolla 
esimerkiksi kerran lukukaudessa, ja lisäksi rinkien toiminta 
käynnistettäisiin tosissaan ja niiden toimintaa tuettaisiin niin pal-
jon kuin mahdollista. 
 
Näissä tapaamisissa korostuisi vuorovaikutus, ja pedagogiset 
tukihenkilöt saisivat virikkeitä ja inspiraatiota työnsä tekemi-
seen. Toki tämä viestinnän malli on paljon tukihenkilöiden 
omasta aktiivisuudesta kiinni, sillä jos heitä ei saataisi lähte-
mään mukaan, eivät tapaamisetkaan onnistuisi. 
 

13.3.2.4.2 Koulutustilaisuudet 
 

Kuten Siukku Erola haastattelussaan totesi, koulutustilaisuudet 
ovat erittäin tärkeä sisäisen viestinnän keino. Niitä siis kannat-
taa järjestää edelleen senkin vuoksi, että pedagogisten tuki-
henkilöiden viestintätyytyväisyys pysyisi vähintään ennallaan tai 
mielellään paranisi. Koulutustilaisuudet ovat myös hyvä paikka 
tavata toisia pedagogisia tukihenkilöitä sekä jakaa tietoa ja tai-
toa seutukunnassa. 



                      
 

 

13.3.3  Vuorovaikutus 
 

Vuorovaikutusta tulisi korostaa kaikessa viestinnässä. Pedago-
gisilta tukihenkilöiltä tulisi kysellä vieläkin enemmän mielipiteitä 
ja kehittämisideoita Oppijan Tuen toimintaan. Heille tulisi tiedot-
taa aktiivisesti omaan työhönsä liittyvistä asioista, ja myös an-
taa mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti tukihenkilöiden toimin-
taan. 
 
Tavoitteena olisikin, että kaikki pedagogiset tukihenkilöt tuntisi-
vat, että heitä ja heidän mielipiteitään kuunnellaan ja mikäli 
suinkin mahdollista, muutoksia heidän toivomaansa suuntaan 
tapahtuu. 
 

13.3.4 Sitouttaminen 
 

Sitouttaminen omaan työhön Oppijan Tuessa liittyy olennaisesti 
vuorovaikutukseen. Esimerkiksi tapaamiset tukihenkilöiden vä-
lillä auttaisivat heitä kirkastamaan omaa työnsä kuvaa ja näin 
sitoutumaan paremmin yhteisön toimintaan. Tämä on tärkeää 
siksikin, että työ ja tekeminen Oppijan Tuessa eivät ole tuki-
henkilöiden päätoimi. Sitouttaminen on näin erityisen haastava 
ja tärkeä osa heille suunnattua viestintää. 
 
Koordinaattorilla on tärkeä rooli sitouttamisessa. Hänen tulisi 
viestinnällään osoittaa arvostustaan tukihenkilöiden työlle ja 
näin omalta osaltaan merkityksellistää heidän toimintaansa. 
 

13.4  Tulevaisuus 
 

Vaikka Oppijan Tuen toiminta onkin tällä hetkellä jäissä ja jatko 
on vielä epävarmaa, se on ollut varsin toimiva hanke ja luulta-
vasti palaa telakalta entistä ehompana ja toimivampana. Tavoit-
teena on siis saada lisää pedagogisia tukihenkilöitä mukaan 
toimintaan esimerkiksi poliisista ja sosiaalityöstä. Tämä tuo li-
sää haasteita myös viestinnälle muun muassa käytetyssä kie-
lessä – enää ei voida käyttää esimerkiksi opettajien erityis-
sanastoa. 
 
Uudet tukihenkilöt kuitenkin myös rikastuttavat toimintaa, ja sik-
si on tärkeää, että heidät saadaan sitoutettua Oppijan Tuen 
toimintaan. Tämä onnistuu nimenomaan viestinnän avulla. 
Viestintä ei siis ole Oppijan Tuessa vain tukitoiminnon roolissa, 



                      
 

vaan yksi tärkeimmistä toiminnan osa-alueista. Sen vuoksi sii-
hen ja eri toimijoiden viestintätyytyväisyyteen kannatta kiinnittää 
huomiota. Parantamisen varaa on aina, ja viestintätyytyväisyys 
tuntuu ainakin pedagogisten tukihenkilöiden osalta lisäävän työ-
tyytyväisyyttä. 
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Liitteet 
 

Liite 1: Oppijan Tuen hankekoordinaattori Siukku Erolan haastat-
telun 12.5.2005 haastattelurunko 
 

1. Onko Oppijan Tuelle luotu toimintastrategiaa? 
2. Onko toimintastrategian pohjalta tehty viestintästrategiaa? 
3. Miten viestintä pedagogisille tukihenkilöille on käytännössä toteutettu? 
4. Mikä on viestinnän rooli Oppijan Tuessa? 
5. Mitkä ovat viestinnän tavoitteet? 
6. Kuinka usein pedagogisiin tukihenkilöihin ollaan oltu yhteydessä? 
7. Onko viestintä ollut yksi- vai kaksisuuntaista? 
8. Mitä kanavia tukihenkilöille viestittäessä on käytetty? 
9. Miten muutosviestintä hoidettiin Oppijan Tuen jäädessä telakalle 1.4.2005 

alkaen? 
10. Miten viestintää pedagogisille tukihenkilöille voitaisiin kehittää? 



                      
 

Liite 2: Pedagogisten tukihenkilöiden sähköpostihaastattelu 
 
Oppijan Tuen sisäistä viestintää kartoittava kysely 
 
 
1. Mikä on tärkein viestintäkanavasi Oppijan Tukeen päin (esimerkiksi sähköposti, 
puhelin, henkilökohtaiset keskustelut)? 
 
 
 
2. Kuinka usein Sinuun on keskimäärin otettu yhteyttä Oppijan Tuesta? 
 
 
 
3. Onko yhteydenottojen tiheys mielestäsi sopiva vai toivoisitko niitä enemmän tai 
vähemmän? 
 
 
 
4. Oletko saanut mielestäsi riittävästi tietoa Oppijan Tuesta, tapahtumista jne.? 
 
 
 
5. Mistä asioista toivoisit saavasi enemmän tietoa? 
 
 
 
 
 
6. Minkä kouluarvosanan (4 – 10) antaisit Oppijan Tuen viestinnälle? 
 
 
 
 
7. Miten viestintää voitaisiin mielestäsi parantaa? 
 
 
 
 
 
 
 
Kiitos vastauksistasi! 

 
 

  


