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1 JOHDANTO 
 

Viestinnän merkitys kasvaa työelämässä. Työelämä on muuttunut suorittavasta ja 

mekaanisesta rutiinityöstä tiedon käsittelyksi, jossa erilaisten toimijoiden yhteistyöllä 

on merkittävä rooli. Onnistuakseen työ vaatii yhä useammin tehokasta ja organisoitua 

otetta viestintään. Erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa viestintää on mahdoton 

ulkoistaa, koska se tapahtuu suurelta osin ihmisten arkisen työn lomassa – näin 

koulutuksen merkitys kasvaa.  (Alasoini 1999, Huotari & al. 2005, 163-164; Kostiainen 

2003)  

 

Markkinointia ja viestintää pidetään keskeisimpänä tulevaisuuden liiketoiminnan 

kilpailuetuna: tuotteiden ja palvelujen samankaltaistuessa mielikuvien merkitys 

valintoja ohjaavana tekijöinä kasvaa. Tässä tutkimuksessa viestintää ei yksioikoisesti 

eroteta markkinoinnista. Viestinnässä tapahtuneen retorisen käänteen myötä 

painoarvoa saavat eri kohderyhmille tietoisesti valitut näkökulmat ja tyylikeinot, ja 

markkinointi on yhä useammin ilmoittelun sijaan tehokasta ja kohdennettua viestintää. 

(Malmelin & Hakala 2005, 94-95, Juholin 2009, 32-33).  

 

Edellä kuvattu kehitys on tullut viime vuosina tullut voimakkaasti myös osaksi 

yliopistojen arkea. Yliopistojen ja niiden yksiköiden on yhä enemmän tehtävä PR-työtä, 

jolla ne perustelevat olemassaolonsa rahoittajille ja muille yhteistyötahoille, sekä 

luovat myönteisiä mielikuvia itsestään houkutellen samalla motivoituneita opiskelijoita 

ja osaavaa henkilökuntaa.  

Yliopistojen täydennyskoulutusta tuottavien yksikköjen tehtävänä on vastata 

muuttuvan työelämän tarpeisiin. Oulun yliopiston Täydentävien opintojen keskus 

toimii osana yliopistoa, mutta luonteestaan johtuen on kiinteämmin yhteydessä 

julkishallinnon ja elinkeinoelämän kanssa kuin tutkimustietoa tuottavat laitokset.  

Ajatus markkinoinnista on akateemisessa maailmassa perinteisesti ollut vieras. 

Yhtäältä siihen ei ole ollut tarvetta, ja toisaalta sitä on pidetty arveluttavana 

temppuiluna, joka vie uskottavuutta varsinaiselta työltä (Lehtinen & Niinimäki 2005, 

13; Malmelin & Hakala 2005, 96-97). Julkisorganisaatioissa viestintä taas on nähty 

mekaanisena tiedotustoimintana, jossa lähetetyn sanoman ajatellaan siirtyvän 
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muuttumattomana vastaanottajalle (Ks. esim. Nieminen 2000). Viestin sävyyn ja eri 

vastaanottajaryhmien intresseihin on kiinnitetty vähän huomiota.  

Asiantuntijapalvelujen markkinointi perustuu suhdeverkostolle ja asiakkaan tarpeiden 

tuntemiselle, ja työ on vahvasti kytköksissä asiantuntijan omaan persoonaan ja hänen 

henkilökohtaisiin kontakteihinsa. Keskiöön nousevat tällöin kokonaiskuvan strategisen 

hahmottamisen lisäksi myös henkilöstön käytännön viestintätaidot. (Vahvaselkä 2004, 

Lehtinen & Niinimäki 2005)   

1.1  Tutkimusasetelma  

 

Tämän Pro gradu -tutkielman aiheena on yliopistollisen täydennyskoulutus- ja 

kehittämispalveluja tarjoavan organisaation ulkoisten viestintäkäytäntöjen luominen. 

Kehittämiskohteena ollut organisaatio on Oulun yliopiston Täydentävien opintojen 

keskuksen Ede-tiimi, joka keskittyy erityisesti yleissivistävää koulutusta tarjoavien 

oppilaitosten opettajien osaamisen päivittämiseen ja auttaa kehittämään muuttuviin 

oloihin sopeutettuja opettamisen ja opetuksen hallinnoinnin käytäntöjä kouluihin.  

 

Tutkimus sai alkunsa siitä, että Ede-tiimi palkkasi minut harjoittelijaksi. Työtehtäviin 

kuului suorittavan tason viestinnän tehtäviä, ja lisäksi esitettiin pyyntö siitä, että 

auttaisin heitä hahmottamaan viestinnän ja markkinoinnin kokonaiskuvaa. Harjoittelun 

aikana tein tiimille viestintäsuunnitelman, ja kehittämistyötä jatkettiin Pro gradu –

tutkimuksen muodossa. Tutkimuksen toisessa syklissä seurasin osallistuvan 

havainnoijan roolissa uutena lanseerattavan uutiskirjeen suunnittelutyötä. Työn 

viimeisessä vaiheessa pidin valmennuksen, jossa vastasin havaintojeni pohjalta 

nousseisiin viestinnän teemoihin. 

Tutkimus on luonteeltaan toimintatutkimusta. Siinä pyritään tieteellistä tietoa apuna 

käyttäen ratkaisemaan tutkimuskohteen ongelmia autenttisessa ympäristössä ja 

samalla luomaan uutta tietoa. Lähestymistapa mahdollistaa tutkijan täysivaltaisen 

osallistumisen kohdeorganisaation toimintaan.  

Työ etenee niin, että luvussa kaksi käydään läpi organisaatioviestinnän teoriaa alkaen 

yhteisöviestinnän peruskäsitteistä ja päättyen viestintästrategian laatimisen 

periaatteisiin. Käsitellyksi tulevat myös markkinoinnin ja viestinnän integraatioajattelu 
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sekä viestintä ammattiosaamisen ulottuvuutena. Kolmannessa luvussa esitellään 

tutkimuksen metodinen lähestymistapa, toimintatutkimus. Sen todetaan olevan 

käytännönläheistä ja oppimiseen ja muutoksen tähtäävää. Lisäksi luvussa esitellään 

tämän teorian kautta tämän toimintatutkimuksen erityispiirteet, kuten se, että osan 

aikaa tutkimuksesta tutkija on ollut yhteisön täysivaltainen jäsen. Neljännessä luvussa 

työssä siirrytään analyysivaiheeseen. Luvun sisältöä on tutkimusongelman ja –

asetelman tarkempi erittely. Viidennessä luvussa käydään läpi tutkimuksen 

ensimmäinen sykli, jossa kohdeorganisaatiolle laaditaan viestintästrategia. 

Kuudennessa luvussa tarkastelun kohteena on viestintäkäytäntöjen muodostuminen 

sen valossa, että organisaatio ottaa ohjat omiin käsiinsä ja alkaa suunnitella 

uutiskirjeen sisältöä ja rakennetta. Seitsemännessä luvussa käydään läpi tutkimuksen 

viimeinen sykli, jossa pidän viestintävalmennuksen tiimille esiin nousseiden teemojen 

perusteella. Luku kahdeksan tiivistää yhteen tutkimuksesta saadut tulokset ja luvussa 

yhdeksän pohdin tutkimuksen merkitystä ja mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 
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2 ORGANISAATIOVIESTINTÄ 
ASIANTUNTIJAORGANISAATIOSSA 

 

2.1 Mitä on yhteisöviestintä 

 
Yhteisöviestinnällä tarkoitetaan kaikkea sitä tiedonvaihdantaa, vuorovaikutusta ja 

yhteisöllisyyttä, joka syntyy organisaatioissa ja niiden ollessa vuorovaikutuksessa 

ympäristönsä ja sidosryhmiensä kanssa. Se on erilaisten yhteisöjen johdettua ja 

ammattimaista viestintää, jonka tavoitteet ovat yhtenevät koko organisaation 

tavoitteiden kanssa.  Organisaatioviestintää käytetään yleisesti yhteisöviestinnän 

synonyymina, mutta ne eivät tarkoita aivan samaa. Organisaatioviestintä sisältää 

kaiken organisaatioissa tapahtuvan virallisen ja vapaamuotoisen viestinnän. (Juholin 

2009, 21-22) 

Procom – viestinnän ammattilaiset ry:n mukaan yhteisöviestintä on funktio, jonka 

avulla viestinnän keinoin edistetään työyhteisön vision, strategioiden ja tavoitteiden 

saavuttamista. Sen tärkeimmät keinot ovat pitkäjänteinen profilointi ja 

maineenhallinta, ulkoinen ja sisäinen viestintä, ohjaus ja valmennus sekä luotaus ja 

viestinnän toimivuuden arviointi ja mittaaminen. (Juholin 2009, 22) 

Organisaatioiden viestinnästä käytettiin pitkään termiä tiedotus, tiedottaminen tai 

tiedotustoiminta. Taustalla on ajatus viestinnästä yksisuuntaisena toimenpiteenä silloin 

kun siitä on hyötyä organisaatiolle itselleen. Tiedon teknisen perillemenon koettiin 

olevan sama kuin tiedon ymmärtäminen ja omaksuminen. Kaupallisemmalta kantilta 

katsottuna viestinnällä nähtiin olevan vain yksi tehtävä: kertoa, myydä ja suostutella 

ihmisiä ostamaan yrityksen tuotteita ja palveluja. (Juholin 2009, 21-22, 31) 

1900-luvun lopulla oivallettiin, ettei organisaation ole mahdollista hallita viestintäänsä 

vaan myös toimintaympäristö ja olosuhteet vaikuttavat sen lähettämiin viesteihin ja 

niiden tulkintaan. 2000-luvulla yhteisöviestinnässä on siirrytty yhä enemmän 

yksisuuntaisesta tiedottamisesta ja suostuttelusta kohti dialogia ja yhteisen 

näkemyksen etsintää. Niin kutsuttu kolmannen sukupolven ajattelu yleistyy 

dynaamisissa yhteisöissä: viestintä on noussut johtotasolle ja sitä johdetaan 

strategisesti. Viestinnästä on tullut strateginen toiminto ja työyhteisötaito, joka kuuluu 

jokaiselle. Viestinnän ammattilaisten tehtävänä on tutkia ja luodata organisaation ja 
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sen ympäristön ajatuksia ja tuntoja sekä viestiä arvoja, jotka edistävät yhteisön 

tavoitteista ja kestävää kehitystä. (Juholin 2009, 21-22, 31-32) 

Viestinnän tutkimuksessa tehdään usein jako kahteen koulukuntaan. 

Prosessikoulukunta tutkii sanomien siirtoa ja niihin liittyviä vaikutuksia. Semioottinen 

eli merkityskoulukunta tutkii, miten sanomat tuottavat merkityksiä vuorovaikutuksessa 

ollessaan. Prosessikoulukunnalle viestinnän sisällöt eivät ole olennaisia, ainoastaan 

prosessi, kun taas merkityskoulukunta yhdistää prosessiin sisältöjä, tavoitteita ja 

tarkoitusperiä. Kolmas koulukunta, jonka merkitys on korostunut 2000-luvulla, on 

yhteisöllisyys- tai rituaalikoulukunta, joka korostaa yhdessä tekemisen ja olemisen 

merkitystä. Sen mukaan viesti tai ajatus saa uusia merkityksiä, kun se jaetaan 

esimerkiksi tilaisuuteen osallistumalla tai toimimalla työtiimissä. (Juholin 2009, 35) 

 
Kaupalliselta kannalta katsottuna viestintä voidaan nähdä myös investointina. 

Kaupalliset ja enenevässä määrin myös julkisyhteisöt toimivat reaalimarkkinoiden 

lisäksi myös mielikuvamarkkinoilla. Mielikuvamarkkinoiden talous toimii samaan 

tapaan kuin materiaalisten reaalimarkkinoidenkin: brändin, asiakassuhteiden, 

julkisuuskolhujen ja muiden aineettomien asioiden arvo on osin laskettavissa rahassa.  

(Malmelin & Hakala 2005, 97-98) 

 

2.1.1. Peruskäsitteitä 

 
Sidosryhmät ovat organisaation yhteistyökumppaneita ja viestinnän kannalta 

katsottuna vastaanottajia tai keskustelukumppaneita. Niitä voidaan niputtaa erilaisiin 

alakategorioihin ja niiden kanssa ollaan tekemisissä eri tavoin. Tyypillisiä sidosryhmiä 

ovat asiakkaat, omistajat, rahoittajat, yhteiskunnalliset päättäjät, viranomaiset, liitot ja 

järjestöt, joukkoviestimet, oppilaitokset, yliopistot ja korkeakoulut. Sidosryhmien 

synonyyminä käytetään käsitettä stakeholders, mutta merkitys ei ole aivan sama. 

Stakeholder on osapuoli, johon organisaation toiminta voi vaikuttaa ja jotka 

vastavuoroisesti vaikuttavat organisaatioon. Ero on lähinnä siinä, että sidosryhmät 

ovat organisaation tiedossa, mutta stakeholder-ryhmiä ei välttämättä tunneta. (Juholin 

2009, 40, 88) 
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Sidosryhmillä on organisaatioon erilaisia sidoksia. Sidos voi olla rakentava ja 

organisaatiolle hyvää tarkoittava, mutta yhtä hyvin se voi olla vastustavakin. On kyse 

näkökulmasta, josta asiat näyttäytyvät eri tahoille. Esimerkiksi tehdasyksikön 

lakkauttamisella on merkitystä työntekijöille, alihankkijoille, sijoittajille, asiakkaille ja 

rahoittajille. Jokainen sidosryhmä katsoo asioita erilaisten silmälasien läpi 

arvioidessaan organisaation toimintaa.  Suhteessa sidosryhmiin organisaatiolla on 

ensinnäkin tarve kertoa itsestään. Toiseksi sillä on tarve kuunnella sidosryhmiään ja      

-henkilöitään. Vuorovaikutuksessa sidosryhmiensä kanssa voidaan keksiä jotain 

sellaista, mitä yhteisön sisällä ei olisi keksitty. (Juholin 2009, 41-42) 

Maailman monimutkaistuminen ja globalisaatio on nostanut viestinnän keskiöön. 

Kaikille avoin verkkojulkisuus asettaa uudenlaisia läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden 

vaatimuksia.  Stakeholder-ajattelun mukaan yrityksen tai yhteisön olemassaolon 

edellytys on, että yhteisö pystyy täyttämään stakeholder-ryhmiensä tarpeet ja 

vastaamaan niiden odotuksiin. Se puolestaan edellyttää, että yhteisö myös pystyy 

saattamaan asiansa – tehtävänsä, tavoitteensa, toimintansa tulokset – tärkeiden 

ryhmien ja päättäjien tietoisuuteen. Organisaatioilla ei periaatteessa ole muita 

tavoitteita kuin ne, mitä eri sidosryhmät niille määrittelevät. Yhteisö menestyy sitä 

paremmin mitä onnistuneemmin se huomioi sidosryhmiensä toiveet ja tarpeet. 

Erityisesti yrityksillä toiminnan jatkuvuus määräytyy suoraan siitä, että sen tuotteille ja 

palveluille on kysyntää. Myös julkisyhteisöjen toiminnan edellytykset määräytyvät siitä, 

miten hyödyllisinä niitä pidetään. (Juholin 2009; 32-33, 40-42)  

 

2.1.2. Viestinnän tehtävät 

 

Viestintäkäytäntöjä luotaessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, mitä tehtäviä 

viestinnällä on organisaatiossa. Elisa Juholinin mukaan näitä ovat 

 Päivittäisviestintä 

 Informointi, tiedotus, tiedonvälitys ja tiedonvaihdanta 

 Työhön tai organisaatioon sitoutuminen 

 Profilointi, maineen hallinta ja imagon rakentaminen 

 Markkinointi 

 Yhteiskunnallinen keskustelu ja vaikuttaminen 
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 Spontaani vuorovaikutus (Juholin 2009, 42-55) 

 

Seuraavassa tarkastelen tämän tutkimuksen kannalta tärkeimpiä kohtia lähemmin.  

 
Informoinnilla tarkoitetaan kaikkea sitä tiedonvälitystä, jota organisaatiossa 

suunnitelmallisesti ja tietoisesti hoidetaan. Erotuksena päivittäisviestintään se on 

muodollisempaa ja kurinalaisempaa. Informointi käsitetään yksisuuntaiseksi ja 

neutraaliksi, ja sitä ohjaavat organisaation oma etu ja tavoitteet. Kohteina ovat 

kulloinkin olennaiset sidosryhmät ja -henkilöt. Informointiin liittyy myös sisäinen ja 

ulkoinen luotaus, jonka tarkoituksena on täydentää informointia seuraamalla yhteisön 

sisäisiä ja ulkoisia muutoksia ja näin havaitsemalla heikkoja signaaleja. Informointi on 

muuttanut luonnettaan uuden teknologian myötä, ja kun viestien välittäminen on 

entistä helpompaa, vaarana on tiedon ylitarjonta. Tiedolla uuvuttamisen sijaan ihmiset 

kaipaavat merkityksiä ja tulkintaa siitä, mitä asioista pitäisi ajatella ja mitä ne 

ylipäätään tarkoittavat. Kun tulkintoja synnytetään pohtien, puhutaan 

tiedonvaihdannasta, joka ilmentää paremmin sitä, että jokaisen on oltava aktiivinen 

niin tiedon etsimisessä kuin jakamisessakin. (Juholin 2009, 44-45) 

 
Kun organisaatio alkaa kiinnittää huomiota siihen, miltä se näyttää muiden silmissä, se 

on tekemisissä profiloinnin, maineen, imagon tai brändin kanssa. Samaan asiaan 

viittaavia käsitteitä on paljon ja niiden käyttö on sekavaa. Profilointi-käsitteen isä on 

Leif Åberg ja sillä tarkoitetaan tietoista tavoitteellista toimintaa, jolla tavoitellaan 

tietynlaista mielikuvaa. Käsitettä käytetään laajasti: profiloinnin kohteena voi olla niin 

yritys, yhteisö, kaupunki, kunta, valtio, järjestö, yhdistys, henkilö, idea tai aate. 

Profiloinnissa toimija itse pyrkii vaikuttamaan kohteesta syntyviin mielikuviin. Imago eli 

yritys- tai yhteisökuva syntyy hyvästä toiminnasta ja hyvästä viestinnästä. 

Organisaation moitteeton toiminta yhdessä hyvän tuloksen ja mietityn viestinnän 

kanssa synnyttää imagon. Erotuksena maineeseen imago on kuvankaltainen 

kokonaisuus, kun taas edellinen sisältää kaiken sen, mitä organisaatiosta puhutaan. 

Maineessa on enemmän mukana todellisuus ja oikeat teot. Maineenhallinnalla 

tarkoitetaan sitä, että organisaatio pyrkii pitämään yllä hyvää mainetta täyttämällä 

sidosryhmiensä odotukset ja käymällä niiden kanssa vuoropuhelua. Brändi on 

käsitteenä lähellä mainetta. Kokonainen organisaatio tuotteineen ja palveluineen voi 
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kasvaa brändiksi, joka tuottaa merkittävää lisäarvoa yritykselle ja sen sidosryhmille. 

(Juholin 2009, 47) 

 

Profiloinnin, maineen tai brändin ajatellaan usein olevan yhtä kuin suuret 

mainoskampanjat ja näyttävä julkisuus. Se voi olla sitäkin, mutta suurin vaikuttavuus 

syntyy organisaation teoista sekä omien ja muiden ihmisten puheista. Erkki Karvosen 

(1997, tässä Juholin 2009, 48) mukaan yhteisö luo itsestään kuvaa pelkästään olemalla 

olemassa. Siten kaikki näkyvä, kuuluva tai muuten aistittavissa oleva luo kuvaa koko 

ajan: toimitilat, ihmisten käytös tai puhetyyli, pukeutuminen, kirjeet ja kirjekuoret, 

nettisivut sekä erilaiset ulostulot julkisuudessa.  Mielikuvat syntyvät monenlaisten 

konkreettisten ja abstraktien tekijöiden tuloksena, ja ihmiset pystyvät harvoin 

kertomaan, mihin mikäkin mielikuva tai käsitys perustuu. Mielikuvien muodostumiseen 

vaikuttavat sekä itse koettu, nähty ja luettu että muiden ihmisten ja median välittämät 

kertomukset. Organisaatio voi vaikuttaa maineeseensa sekä toiminnallaan että 

viestinnällään. Viestinnän työkaluja siihen ovat esimerkiksi perusviestit. (Juholin 2009, 

48)  

 

Markkinoinnin kohteena voi olla yritys, tuote, palvelu, idea tai ideologia. Integroitu tai 

kokonaisviestinnällinen ajattelutapa tarkoittaa sitä, että PR eli yhteisöviestintä ja 

markkinointi kytkeytyvät toisiinsa ja tukevat toisiaan ja näin edistävät organisaation 

tavoitteita. (Juholin 2009, 48) 

 

Organisaatio ei koskaan ole ympäröivästä yhteiskunnasta ulkopuolinen, vaan tiivis osa 

sitä. Siksi sen toimia arvioidaan esimerkiksi yhteiskuntavastuun kontekstissa. Kun 

yhteiskunta suuntaa resursseja jonkin organisaation toimintaan, sillä on oikeus arvioida 

sen toimintatapoja. Samoin organisaatioilla on intressejä vaikuttaa ympäristöönsä ja 

yhteiskuntaan. Vaikuttamisen kohteina voivat olla esimerkiksi lainsäädäntö ja erilaiset 

yhteiskunnalliset hankkeet mutta toisaalta myös yleiset asenteet ja arvot. 

Yhteiskuntasuhteet ovat tärkeä viestinnän osa-alue, johon sisältyy jo edellä mainittuja 

viestinnän muotoja: tiedon ja kokemusten vaihdanta, organisaation tai toimialan 

tunnettuuden vahvistamista, omien näkemysten perustelua ja näin vaikuttamista 

yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Yhteiskuntasuhteiden hoitamisesta käytetään 

yleisesti myös termiä lobbaus. (Juholin 2009, 49-50) 
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Edellä esitetyt viestinnän tehtävät edustavat johdettua viestintää, joille määritellään 

tavoitteet ja strategiat. Niiden rinnalla tapahtuu paljon vuorovaikutusta ja kohtaamisia, 

jotka eivät ole suunniteltuja. Tätä voidaan kutsua spontaaniksi tai vapaamuotoiseksi 

viestinnäksi. Tällaista viestintää on esimerkiksi kuulumisten vaihto työkaverin kanssa 

tai internetissä vastaan tullut linkki. Spontaani vuorovaikutus sisällytetään 

yhteisöviestinnän piiriin, koska sitä kautta asioille voidaan saada uutta perspektiiviä ja 

uusia ideoita työyhteisöön. (Juholin 2009, 50-51) 

 

Edellä kuvattu listaus viestinnän eri tehtävistä osoittaa, että viestintä on Juholinin 

(2009, 34) ”toisaalta korkean ammattimaista, toisaalta hyvin arkipäiväistä. 

Kummassakin on onnistuttava.” (Juholin 2009, 34)   

 

 

2.2 Integroitu markkinointiviestintä 

 

Integroitu markkinointiviestintä on ajattelutapa tai strategia, joka yhdistää perinteisen 

mediamarkkinoinnin, suoramarkkinoinnin, PR:n ja muut markkinointiviestinnän keinot 

sekä palvelujen toimittamiseen liittyvän asiakaspalvelun ja asiakaskohtaamiset. 

Luonteeltaan integroitu markkinointiviestintä on pitkäjänteistä toimintaa ja se sopii 

hyvin palvelujen markkinoinnin yhteyteen. (Grönroos 2007, 305) Uusimman käsityksen 

mukaan integroitua markkinointiviestintää sovelletaan yhteisön strategiasta lähtien 

aina käytännön toteutukseen asti. Viestinnän kohderyhminä ovat ”kuluttajat, 

asiakkaat, potentiaaliset asiakkaat sekä muut määritellyt sisäiset ja ulkoiset 

sidosryhmät. Käsite kattaa koko organisaation, mutta siinä korostuu markkinoinnin, 

myynnin ja viestinnän roolit ja yhteistoiminta.” (Von Hertzen 2012, 184) 

 

2.2.1. Kohderyhmäajattelu eli asiakaslähtöisyys 

 

Perinteisesti markkinointi on ollut tarkoin kohdennettua luonteeltaan myyvää, kun 

taas viestinnän vastuulla on ollut media- ja yhteiskuntasuhteiden hoitaminen. Nyt 
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kohderyhmäajattelu ulottuu viestintään asti. Erilaiset kohderyhmät eli viestinnän 

vastaanottajat edellyttävät erilaisia lähestymistapoja.  (Malmelin & Hakala 2005, 75) 

 
Erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa markkina- ja kilpailuedun lähteenä on usein 

markkina- ja asiakaslähtöisyys. (Vahvaselkä 2004, 68; Lehtinen & Niinimäki 2005, 14)  

 

Suhdemarkkinointi menee käsitteenä vielä hieman pidemmälle kuin asiakaslähtöinen 

näkökulma. Suhdemarkkinoinnin keskeisenä tavoitteena on rakentaa ja ylläpitää 

kannattavia asiakassuhteita. Päähuomio kiinnittyy tällöin toiminnan jatkuvuuteen, ja 

asiakasta pidetään tasaveroisena kumppanina. Verkostoitumisesta tai 

verkostojohtamisesta on kyse silloin, kun kytkentöjä on asiakkaiden lisäksi myös 

toimittajiin, toimittajaorganisaatioihin, kilpailijoihin, tiedotusvälineisiin, 

tutkimuslaitoksiin, julkisiin organisaatioihin ym. sidosryhmiin. (Lehtinen & Niinimäki 

2005, 89-90)  

 

 

2.2.2. Kokonaisviestinnän malli 

 

 

Christian Grönroos (2007, 304-308) kehittelee kokonaisviestinnän (total 

communication) mallia, jossa huomioidaan se, että kaikki organisaation sanat ja teot 

kertovat siitä jotakin. Hän jaottelee organisaation lähettämät viestit seuraavasti:  

1. suunnitellut viestit 

2. tuoteviestit 

3. palveluviestit  

4. suunnittelemattomat viestit.  

 

Suunnitellut viestit ovat suunniteltua markkinointiviestintää, kuten maksettu 

mainostila, verkkosivut sekä muut yhteisön itsestään tekemät esittelymateriaalit. 

Tuoteviestit kertovat organisaatiosta sen tarjoaman tuotteen muodossa: miten tuote 

on suunniteltu ja miten se toimii. Palveluviestit taas ovat tulosta siitä, miten 

organisaatio kohtaa asiakkaansa ja muut yhteistyötahonsa. Siihen kuuluu esimerkiksi 

työntekijöiden olemus, käytös ja asenne ja se, kuinka hyvin asioiden koetaan 
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organisaatiossa toimivan. Organisaatiosta lähteviä suunnittelemattomia viestejä 

pidetään kaikkein luotettavimpina: miten muut asiakkaat puhuvat organisaatiosta tai 

miten sitä käsitellään mediassa. (Grönroos 2007, 305)  

 

Kokonaisviestinnän näkökulmasta suunnitellut viestit edustavat sitä, mitä organisaatio 

sanoo, tuote- ja palveluviestit sitä, mitä organisaatio tekee, ja suunnittelemattomat 

viestit sitä, mitä muut siitä sanovat. Oma lukunsa on vielä viestinnän puute: asiakasta 

ei informoida ja opasteta tilanteessa, jossa palvelussa on tapahtunut viive tai virhe. 

(Grönroos 2007, 307-308) 

 

 

2.2.3. Suhdemarkkinointi 

 

Asiantuntijaorganisaatiot ovat perinteisesti olleet huonoja markkinoimaan itseään. On 

ajateltu, että parasta markkinointia on hyvin suoritettu asiantuntijatyö. Näkemys on 

oikeansuuntainen, mutta tietyn pisteen jälkeen siihen on syytä kiinnittää tietoisesti 

huomiota. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 14)  

 

Lehtinen ja Niinimäki suosittavat asiantuntijapalvelujen markkinointiin suhde- ja 

verkostomarkkinointia, mikä myös on niiden perinteinen tapa markkinoida itseään. 

Suhdemarkkinoinnin keskeinen tavoite on tietoisesti rakentaa ja ylläpitää kannattavia 

asiakassuhteita. Verkostomarkkinointi tarkoittaa samaa asiaa, mutta laajemmassa 

kontekstissa. Kytkentöjä on silloin myös esimerkiksi tutkimuslaitoksiin, julkisiin 

organisaatioihin, kilpailijoihin, tiedotusvälineisiin jne. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 14, 

89)  

 

Lehtisen näkemykset suhdemarkkinoinnista ovat yhteneväisiä integroidun 

markkinointiviestinnän periaatteiden kanssa. Suhdemarkkinoinnin osuus on kriittinen 

ja sitä pitäisi hänen mukaansa soveltaa asiantuntijaorganisaation koko toiminnassa 

strategiselta tasolta operatiivisen tason toimiin. (Lehtinen & Niinimäki 88-89)  

 

Suhdemarkkinoinnissa asiantuntijaorganisaation koko henkilöstöllä on ainakin osa-

aikainen rooli sen markkinoinnissa. Suhde on pohjimmiltaan ihmisten välinen 
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vuorovaikutteinen prosessi, ja suhdemarkkinoinnin onnistumisen kannalta olennaista 

on osaava ja vuorovaikutustaitoista henkilökuntaa. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 91) 

Työntekijät ovat usein ulkoisten sidosryhmien tärkein tietolähde (Malmelin & Hakala 

2005, 127).  

 

Suhdemarkkinointi on hyvin asiakaslähtöistä toimintaa, ja asiakkaiden huomiointi eri 

tilanteissa on sen onnistumisen mittari. Asiakassuhteiden tulisi olla myös aitoja, koska 

parhaimmillaan asiakas nähdään tasa-arvoisena kumppanina eikä minään 

markkinointitoimenpiteiden kasvottomana objektina. (Lehtinen & Niinimäki 2005, 90)  

  

Uusia asiakkaita hankittaessa tärkeitä tekijöitä ovat tunnettuus, suosittelut ja erilaisten 

verkostojen hyödyntäminen. Tunnettuus syntyy aiempien töiden, tunnettujen 

työntekijöiden, asiantuntijaroolissa esiintymisen, suosittelijaverkoston sekä muun 

näkyvyyden avulla”. (Lehtinen &Niinimäki 2005, 16) 

 

2.3  Viestintätaidot ammattiosaamisen ulottuvuutena  

 

Työelämän yhdeksi perusvaatimukseksi on muodostunut hyvät henkilökohtaiset 

viestintätaidot. Emma Kostiainen (2003) on tarkastellut työkulttuurin muutosta 

suhteessa siihen, minkälaisia viestintävalmiuksia se työntekijöiltä vaatii. Hänen 

mukaansa olemme yhä enenevässä määrin siirtymässä teollisen yhteiskunnan 

kaltaisesta toimintakeskeisestä työkulttuurista tietointensiivisyyttä korostavaan 

merkityskeskeiseen työkulttuuriin. (Kostiainen 2003, 89-91) 

 

Uusi työ on käsitteellistä ja usein varsinaisesta toiminnasta irrallaan olevaa. Se voi 

tapahtua eri aikoina eri paikoissa. Työssä korostuu itseohjautuvuus ja sidokset 

työntekijän ja työnantajan välillä perustuvat ennen kaikkea luottamukseen. Työssä 

yhdistävänä tekijänä on informaatio ja osaaminen, joka voidaan dokumentoida. Työn 

tulokset ovat usein esimerkiksi erikoistuneita ongelmanratkaisuja. Työssä 

muodostetaan merkityksiä, joiden jakaminen ja hyväksyminen perustuu viestintään. 

Viestinnällä haetaan vastauksia myös kysymyksiin ”mitä” ja ”miksi”. Oppiminen ei ole 

erillinen toiminto vaan kiinteästi sidoksissa tuottavaan työhön.  Vanhassa 
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toimintakeskeisessä työkulttuurissa sen sijaan työ on näkyvää ja fyysistä ja tapahtuu 

konkreettisessa toimintayhteydessään. Se tehdään samaan aikaan samassa paikassa, ja 

on luonteeltaan suorittamista, josta syntyy konkreettisia lopputuotteita. Merkityksiä 

jaetaan ja hyväksytään äänettömästi, ja viestinnällä haetaan vastauksia lähinnä 

kysymykseen ”miten”. Työn oppiminen tapahtuu ennen työelämään astumista 

formaaleissa ympäristöissä. Työkulttuureja ei pidä tulkita toisiaan poissulkevina, vaan 

eräänlaisena jatkumona, joiden ääripäät on edellä kuvattu. (Kostiainen 2003, 93) 

 

Viestintätaitojen merkityksen kannalta työkulttuurin muutos on keskeinen. 

Perinteisessä toimintakeskeisessä työkulttuurissa viestintä nähdään ennen kaikkea 

tiedon siirtämisenä lineaarisen mallin mukaisesti. Sanomia tuotetaan, lähetetään ja 

vastaanotetaan, ja merkitysten yhteisölliselle muodostamiselle jäi vähän painoarvoa. 

Merkityskeskeisessä työkulttuurissa yhteisymmärrys, dialogisuus ja merkitysten 

yhteinen muodostaminen korostuvat. Ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa korostuu 

pyrkimys ymmärryksen saavuttamiseen, kun sen tavoite toimintakeskeisessä 

kulttuurissa on onnistuminen. Merkitysten muodostaminen, jakaminen ja 

hyväksyminen perustuu viestintään, ja näin ollen viestintä on työn tekemisen 

perustaso. Tällöin myös työntekijöiden viestintätaidot korostuvat. Niitä ovat 

esimerkiksi vieraiden kielten hallinta, koulutustaidot, palautteen antaminen, 

esiintyminen, tiedottaminen, johtaminen, verkostointi ja suostuttelu. 

Merkityskeskeisessä työkulttuurissa työntekijän ammattipätevyys ja arvovalta 

arvioidaan ennen kaikkea siinä, miten hyvin työntekijä ilmaisee itseään ja puhuu 

omasta puolestaan, kun toimintakeskeisessä kulttuurissa taas on riittänyt, että työ 

puhuu puolestaan ja pätevyys tulee ammatillisen aseman ja toiminnan kautta.   

 (Kostiainen 2003, 88-93) 

 

Juholin (2008) menee askeleen pidemmälle ja puhuu viestinnän vallankumouksesta, 

joka pakottaa jokaisen mukaansa. Hänen mukaansa elämme viestintäyhteiskunnassa, 

eikä viestintä ole enää vain ammattilaisten asia, vaan ”jokanaisen ja –miehen oikeus ja 

velvollisuus” (mt., kansi). Käytännössä vallankumous tarkoittaa tässä sitä, että tietoa ei 

voi enää valuttaa yksisuuntaisesti hierarkkiselta tasolta toiselle, vaan on oltava 

vuorovaikutteinen ja jokaisen vastuu yhteisen ymmärryksen rakentamisessa on 

oleellinen. Yksilötasolla tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen tietotyöntekijän tulisi olla 
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ajatteleva ja viestivä toimija niin työyhteisön sisällä kuin verkostoissakin. Uutta työtä 

on mahdoton tehdä ilman vuorovaikutustaitoja, kykyä kuunnella ja puhua 

ymmärrettävästi, antaa palautetta ja kirjoittaa selkeästi. (Juholin 2008, kansi, 12, 25, 

27)  

 

2.3.1. Asiantuntijalta vaadittavat viestintätaidot 

 
Asiantuntijan viestintäosaamisen osatekijät työyhteisöviestinnän kontekstissa ovat 

Juholinin (2008, 31) mukaan seuraavat:  

1. Suullinen ja kirjallinen ilmaisu 

2. Suhteet ja verkostot kumppaneihin ja sidosryhmiin 

3. Viestintävälineiden hallinta ja kehittäminen 

4. Nämä osana strategiaa  

 
Ulla Järven ja Tuula Vainikaisen (2010) mukaan yhteiskunta tarvitsee asiantuntijoita 

mediajulkisuuteen tulkitsemaan erilaisia tieteen, yhteiskunnan ja ihmiselämän ilmiöitä. 

Yleisimmin asiantuntija on tekemisissä toimittajan kanssa, ja on tärkeää, että hän 

ymmärtää oman roolinsa suhteessa tiedotusvälineisiin. Asiantuntija taas tarvitsee 

julkisuutta omalle asialleen, ja sitä hän parhaiten saa esiintymällä mediassa. (Järvi & 

Vainikainen 2010) 

 

2.4 Viestintästrategia toimintaa raamittamassa 

 

2.4.1. Viestintäsuunnittelun lähtökohtia 

 
Yhteisön viestintäsuunnittelu perustuu sen perustehtävään sekä tavoitteisiin ja visioon. 

Siihen vaikuttaa myös toimintaympäristö tiedossa olevine ja oletettuine muutoksineen. 

Viestinnän kokonaisvaltaista suunnitelmaa kutsutaan usein strategiaksi erotuksena 

käytännön toimenpiteiden suunnittelusta. Strategian tärkein tehtävä on luoda 

selkäranka päivittäiselle toiminnalle ja valintatilanteessa auttaa tunnistamaan, mikä on 

tärkeää ja mikä ei. Aina strategiaa ei ole kirjoitettu, mutta silti osataan toimia 

tarkoituksenmukaisesti. (Juholin 2009, 68) 
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Kamensky (Juholin 2009, 68 mukaan) määrittelee strategian seuraavalla tavalla: 

”Strategia on yhteisön tietoinen keskeisten tavoitteiden ja toiminnan suuntaviivojen 

valinta muuttuvassa maailmassa.” Määritelmän mukaan siinä on siis ennen kaikkea 

kyse valinnoista lukemattomien vaihtoehtojen joukosta. Toisen määritelmän mukaan 

trategia on ”organisaatiossa tehtävien, organisaation jäsenten toimintaa 

yhdensuuntaistavien tietoisten tai tiedostamattomien valintojen kokonaisuus.” 

(Aaltonen & al. 2001, 3, tässä Juholin mp.)  Tässä korostuu se, että strategia on 

toisaalta suunniteltu ja toisaalta itsekseen toteutuva ilman jatkuvaa tietoista 

pohdintaa. Tämän pohjalta Juholin määrittelee viestintästrategian seuraavasti:  

Viestintästrategia muodostuu niistä toimintaa yhdensuuntaistavista 
määrittelyistä, valinnoista ja tavoitteista, joita soveltamalla ja 
toteuttamalla yhteisö menestyy nyt ja tulevaisuudessa. Se tapahtuu 
hyödyntämällä viestintää koko organisaation voimavarana. Strategiassa 
päähuomio on tulevaisuudessa. (Juholin 2009, 69) 

 

Strategian keskeistä sisältöä ovat sekä tavoitteet että toiminnan keskeiset suuntaviivat. 

Niitä varten tarvitaan erilaisia määrittelyjä, jotka on hyvä kerran miettiä 

perusteellisesti ja täydentää tarvittaessa. Strategia ohjaa toimintaa ja on 

parhaimmillaan nähtävissä kaikessa tekemisessä. Näsi ja Aunola (2002, 15, tässä 

Juholin mp.) ovat määritelleet strategian toiminnan juoneksi ja suosittelevat sen 

soveltamista sekä normatiivisesti (mitä pitää tehdä) kuin deskriptiivisestikin (mitä 

todella tapahtuu). Viestintästrategia perustuu koko yhteisön strategiaan, ja on tärkeää 

muuttaa sitä  silloin kun päästrategiat muuttuvat tai niitä tarkennetaan. (Juholin 2009, 

69) 

Sandra Thorntonin (2000, tässä Juholin mp.) mukaan strategisen ja operatiivisen 

viestinnän suunnittelun eroa voidaan havainnollistaa kysymysten avulla. 

Ensimmäisessä vastataan kysymykseen ”miksi”, ja jälkimmäisessä kysymyksiin ”mitä” 

ja ”miten”. Hänen mukaansa useimmat tiedottajat keskittyvät mitä- ja miten-

kysymyksiin ja unohtavat miksi-kysymyksen eli strategisen ajattelun. (Juholin 2009, 69) 

Viestintästrategia koetaan usein käsitteenä vaikeaksi ja asiana juhlalliseksi. Se 

voidaankin korvata arkisemmilla käsitteillä, kuten suuntaviivat, linjaukset, pelisäännöt 

tai tavoitteet. Käytetään sitten mitä sanaa tahansa, viestintästrategian perusasiat ovat 
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tärkeitä jokaiselle, joka on tekemisissä viestinnän kanssa. Viestintästrategia on kuin 

johtotähti, joka antaa suunnan ja luo pohjan käytännön viestinnälle. Strategia pitäisi 

esittää sellaisessa muodossa, että jokainen viestintään tavalla tai toisella osallistuva 

ymmärtää sen. (Juholin 2009, 69) 

Viestintää voidaan suunnitella monella eri tasolla. Operatiivinen suunnittelu on 

erilaisten toimenpiteiden ideointia määritellyin resurssein. Yleensä se tarkoittaa 

erilaisten viestinnän tuotosten, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä eli 

konkreettisia asioita, joilla on tarkoitus ja yhteys sekä viestintästrategiaan että koko 

organisaation strategiaan. Suunnittelun tärkeä osa on seuranta, jolla mitataan sitä, 

miten onnistuttiin ja tavoitettiin kohderyhmät. Operatiivisen toiminnan pohjana on 

strateginen suunnittelu. Strategisessa suunnittelussa katsotaan kauemmas muutoksiin 

tai tuloksiin, jotka tukevat koko yhteisön tavoitteita – vaikutetaan tietoihin, mielikuviin, 

asenteisiin tai uskomuksiin. Strateginen tavoite voi olla esimerkiksi tietynlainen maine, 

tiedon saatavuus ja tiedonvaihdannan toimivuus, työyhteisön tunnelma, ilmapiiri tai 

muutokset sidosryhmien tiedoissa, mielikuvissa ja asenteissa. Strategisessa 

suunnittelussa resurssit ovat sitomattomat.  Strategiseen suunnitteluun kuuluvat myös 

erilaiset tutkimukset ja analyysit, joiden tehtävänä on selvittää mm. organisaation 

nykyinen tila. Käytetyistä analyyseista tunnetuin lienee SWOT-analyysi.  (Juholin 2009, 

72; Åberg 2000, 226-227) 

Åberg (2000, 226-227) lisää suunnittelun tasoksi vielä taktisen suunnittelun, joka 

sijoittuu strategisen ja operatiivisen suunnittelun väliin. Se sisältää mm. viestinnän 

voimavarojen kartoituksen, budjetoinnin, yhteistyö- ja kohderyhmien listauksen, 

toimintaohjeet, luotauksen ja kriisiviestinnän ohjeiston. Erona strategiseen 

suunnitteluun on lähinnä se, että se tapahtuu lyhyemmällä aikavälillä. Taktinen 

suunnittelu on apuväline, jolla strategiaa viedään operatiiviseen toimintaan. Taktisen 

suunnittelun aikajänne on vuosi tai muutama kuukausi, kun se strategisessa 

suunnittelussa on 2-3 vuotta. Operatiivisen suunnittelun tähtäin on usein 

vuosineljännes tai viikkoja. Käytännössä taktinen suunnittelu lomittuu sekä strategisen 

että operatiivisen suunnittelun kanssa. Tärkeintä onkin tietoisuus siitä, mitkä ovat 

pitkän tähtäimen tavoitteet ja miten niihin päästään käytännön työllä. (Åberg 2000, 

226-227)  
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Suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon se, että jokaisen viestintäteon tulisi 

ilmentää organisaation kokonaistavoitteita. Strategiassa tai yleisellä tasolla sovittujen 

periaatteiden tulisi näkyä toiminnan joka tasolla. Näin esimerkiksi yleisellä tasolla 

sovittu profiloinnin tavoite näkyy taktisella tasolla esimerkiksi perehdyttämisenä, 

informointina, asiakastapaamisina ja niin edelleen, jotka edelleen näkyvät 

konkreettisina viestinnän tuotoksina esimerkiksi mainontana, luotauksena, esitteinä ja 

palavereina. Läpäisyperiaatteen toimiminen edellyttää sitä, että kaikki ovat tietoisia 

asetetuista tavoitteista. (Juholin 2009, 75) 

 

Viestinnän asemointi tarkoittaa sitä, että määritellään se, nähdäänkö viestintä 

ammattilaisten tehtävänä vai kantavatko kaikkien organisaation jäsenet sen suhteen 

kortensa kekoon. Juholin (2009, 76) listaa tämän suhteen kolme eri tasoa:  

 Viestintä on siihen nimettyjen ammattilaisten vastuulla sekä ulkoa ostettuja 

palveluja. Näkemys korostaa yksittäisten toimenpiteiden vaikuttavuutta. 

Viestintä- ja markkinointiosasto muodostaa eräänlaisen sisäisen palvelupisteen, 

joka tuottaa pyydettyjä viestinnän tuotoksia kuten esittelymateriaalia, 

sidosryhmälehden tai tapahtuman.  

 Viestintä on tietoisesti mukana kaikessa organisaation toiminnassa. Se on 

johdettua ja jokaisen vastuuta korostavaa. Viestinnän ammattilaiset 

koordinoivat, konsultoivat ja vastaavat nimetyistä tehtävistään.  Mallissa 

korostuu sekä suunnitelmallisuus että itseohjautuvuus. 

 Viestintä muotoutuu vapaasti ilman johtamista ja ennalta sovittuja käytäntöjä. 

Taustalla on näkemys viestinnästä ihmisten välisenä vuorovaikutuksena, johon 

ei joitain yleisesti sovittuja pelisääntöjä lukuun ottamatta tarvita erityisempiä 

järjestelyjä. Malli voi toimia hyvin pienehköissä organisaatioissa. 

 

2.4.2. Viestintästrategian osa-alueet 

 
Viestinnän perussuunnitteluun kuuluu joukko määrittelyjä, joiden luodaan pohja sitä 

seuraavalle suunnittelulle. Aivan aluksi määritellään se, mitä kaikkea katsotaan 

kuuluvaksi viestintään  (Vrt. luku 2.1.2). Muista viestinnän perusmäärittelyjä ovat 

sidosryhmien –ja henkilöiden, foorumien ja viestintävastuiden ja –oikeuksien 
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määrittely. Toinen tärkeä määrittelyn osa-alue on se, miten organisaatio kertoo 

itsestään. Tästä käytetään käsitteitä strategiset perusviestit, tavoiteprofiili, 

tavoitemaine tai tarina. Usein kyse on käytännössä siitä, että organisaation hiljainen 

tieto kirjoitetaan auki. (Juholin 2009, 74) 

 

Perusviesti pukee sanoiksi toiminnan ytimen. Viestiä voidaan täydentää muun muassa 

vastaamalla kysymyksiin siitä, mihin organisaatio pyrkii, millaisin keinoin ja minkälaiset 

arvot ohjaavat sen toimintaa. Sovitun viestin tulee läpäistä toiminnan koko kuva. 

Strategialla ei ole merkitystä, jos se ei johda konkreettisiin tekoihin. Perusviestin tulee 

näin ollen näkyä myös ihmisten päivittäisessä työssä, prosesseissa ja 

vuorovaikutuksessa. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi asiakastapaamiset, informointi, 

messut, seminaarit, perehdyttäminen, lehtiartikkelit, ilmoitukset, nettisivut, esitteet ja 

palaverit. (Juholin 2009, 75, 79)  

 

Juholin (2009) jakaa viestinnän osa-alueet karkeasti työyhteisöviestintään, ulkoiseen 

viestintään ja PR:ään sekä viestinnän erityisaloihin. Myös viestintästrategian rakenteen 

voi ajatella seurailevan samaa jaottelua. (Juholin 2009) 

 

Työyhteisöviestintää on vanhastaan kutsuttu sisäiseksi viestinnäksi. Nykyään kuitenkin 

ulkoisen ja sisäisen viestinnän raja on hämärtynyt globalisaation myötä. Työyhteisöt 

eivät ole enää selkeärajaisia, vaan työtä tehdään organisaatiorajoja ylittävissä 

verkostoissa, tiimeissä ja projekteissa.  (Juholin 2009, 139-140, Juholin 2008, 25) 

 

 Ulkoinen viestintä ja PR sisältää organisaation ulkoiset suhteet asiakkaisiin ja muihin 

sidosryhmiin, ympäristöön ja mediaan. Usein ulkoinen viestintä toteutuu 

tietyntyyppisen mielikuvan luomisen kautta, ja organisaatio vaikuttaa siitä syntyviin 

mielikuviin sekä tietoisesti että tiedostamatta. (Juholin 2009, 183-184)  

 

Viestinnän erityisaloihin Juholin (2009) laskee digitaalisen viestinnän, kriisiviestinnän, 

muutosviestinnän ja talousviestinnän. Nämä ovat kaikki omalakisia kokonaisuuksia, 

joihin ei paneuduta tarkemmin tässä työssä. (Juholin 2009, 251) 
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Sidosryhmiä voidaan luokitella monin tavoin erilaisiin kategoriohin. Toimenpidettä 

kutsutaan sidosryhmäanalyysiksi. Luokitteluperusteena voi olla se, kuinka tärkeitä ne 

ovat organisaation toiminnan kannalta tai jaottelun voi tehdä myös esimerkiksi 

nykyisiin ja potentiaalisiin sidosryhmiin. Juholin (2009, 88) listaa lisäksi joukon muita 

kysymyksiä, joiden kautta suhteita sidosryhmiin voi hahmottaa:  

- Tiedot ja tietämys organisaatiosta 

- Mielipiteet ja asenteet organisaation toimintaa kohtaan  

- Sitoutuminen ja lojaalisuus 

- Millaista vuorovaikutusta toivotaan 

- Odotukset siitä, miten toimintaa tulisi kehittää 

- Toiveet siitä, miten ryhmät itse vaikuttavat toimintaan  

- Miten organisaatio itse haluaa vaikuttaa sidosryhmiin.  

(Juholin 2009, 88) 

 
Kun määritellään sidosryhmäviestinnän tavoitteita, tärkein kysymys on ”miksi”. Silloin 

tarkastellaan ”mikä on eri ryhmien suhde omaan yhteisöön, mistä syystä ne tarvitsevat 

tai haluavat tietoa tai olla vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa”. Useimmissa 

tapauksissa vastaus on itsestään selvä. Esimerkiksi asiakkaat tarvitsevat tuote- ja 

palvelutietoa omien ostopäätöstensä tueksi, ja media taas tarvitsee tietoa 

muodostaakseen asioista oman näkemyksensä ja välittääkseen sitä edelleen oman 

yhteiskunnallisen tehtävänsä mukaisesti. Toinen sidosryhmäanalyysin tärkeä kysymys 

on mitä, ja se koskee viestinnän sisältöjä. Sidosryhmäanalyysin tärkeä tehtävä on antaa 

eri sidosryhmille sopiva määrä relevanttia tietoa. Sidosryhmäviestintä voi olla 

päivittäisviestintää tai harvemmin tapahtuvaa, riippuen aivan organisaation tarpeista.  

 (Juholin 2009, 204-205) 
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3 TOIMINTATUTKIMUS  
 
Työn tutkimusmenetelmälliseksi lähestymistavaksi on valittu toimintatutkimus. Siinä 

tutkija menee kohdeorganisaatioon tai muuhun kohteeseen kehittäjän roolissa, ja 

pyrkii löytämään yhteistyössä kohteen kanssa sopivimmat ratkaisut juuri heidän 

tarpeisiinsa. Tavoitteena on löytää todellisiin ongelmiin aitoja ja kestäviä ratkaisuja. 

Kehittämistyötä tehdään niin kutsutuissa sykleissä, joiden aikana arvioidaan 

lähtötilanne, suunnitellaan ja toteutetaan tarvittavat toimenpiteet. Tutkimus jatkuu 

tehdyn työn arvioinnilla, joka on pohjana seuraaville jatkotoimille.  Tärkeää työssä on 

tutkijan tasa-arvoisuus ja vuoropuhelu kohdeorganisaation kanssa. Useimmin tutkijan 

rooli on muutoksen mahdollistava fasilitaattori, ja lopullisen päätöksen toteutettavista 

toimenpiteistä tekee kohdeorganisaatio. (Coghlan & Brannick 2010) 

 

Toimintatutkimuksessa painoarvoa annetaan käsitteellisen tieteellisen tiedon lisäksi 

myös käytännönläheisemmille tietämisen muodoille. Toimintatutkimus linkittää 

käytännön työn ja teorian, ja on parhaimmillaan ainutlaatuinen mahdollisuus päästä 

tutustumaan syvällisesti tutkimuskohteen todellisiin toimintatapoihin. Työn 

tieteellinen validius varmistetaan tutkijan systemaattisella reflektiolla työnsä 

etenemisestä. Tutkimuksessa ei pyritä yleistettävään tietoon, mutta reflektion avulla 

saavutetaan ymmärrys tutkimuksen kulkuun vaikuttaneista seikoista, mikä lisää tiedon 

käytettävyyttä myös muissa konteksteissa. (Coghlan& Brannick 2010) 

 

 

3.1 Toimintatutkimuksen luonne ja tavoitteet 

 

Toimintatutkimus ei ole varsinainen tutkimusmenetelmä, vaan tutkimusstrateginen 

lähestymistapa, joka käyttää välineinään erilaisia tutkimusmenetelmiä. (Heikkinen 

2001, 170; Eriksson & Kovalainen 2008, 196). Sen tunnusomainen piirre on toiminnan 

ja tutkimuksen samanaikaisuus ja pyrkimys saavuttaa sekä käytännöllistä hyötyä että 

uutta tieteellistä tietoa. (Heikkinen 2001, 170-171; Kuula 1999, 11; Pålshaugen 1996, 

148).  
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Toimintatutkimuksen juuret ovat sosiaalipsykologiassa ja antropologiassa. 

Suuntauksen isänä pidetään Kurt Lewiniä, joka esitti 1940-luvulla ensimmäiset 

ajatuksensa siitä, että hyvä teoria voidaan esittää suoraan käytännössä. Ajatus 

toimintatutkimuksen asemasta teorian ja käytännön välisenä linkkinä on ollut 

keskeinen alusta alkaen. (Eriksson & Kovalainen 2008, 195; Gustavsen 2001, 17.) 

Pålshaugenin (2001, 209) mukaan ajatus tutkijoiden ja käytännön toimijoiden 

dialogista on tullut yhä tärkeämmäksi. Toimintatutkimusteorian yhteiskunnallinen ja 

emansipoiva ote on tehnyt siitä suositun esimerkiksi marxistisesti ja feministisesti 

suuntautuneen tutkimuksen parissa (Eriksson & Kovalainen 2008, 195-196; Coghlan 

2010, 37) 

Käytettyjä menetelmiä ovat sosiaalitieteiden eri menetelmät, esimerkiksi 

kyselytutkimukset, havainnointi, haastattelut, fokusryhmät, toimintakokeilut, 

osallistujien kirjoitukset aiheesta. Koulutuksiakin käytetään paljon (ks. esim. Nykänen 

2011). Tietoa kerätään lisäksi erilaisista kohdeyhteisön tuottamista tietolähteistä kuten 

toimintakertomuksista ja tilastoista. (Eriksson & Kovalainen 2008, 200-202) 

 

Nimensä mukaisesti tutkimuksessa yhdistyy toiminta ja tutkimus, jotka nähdään 

erilaisina omalakisina maailmoina. Toiminnan maailmassa tärkeää on paikkaan ja 

tilanteeseen ankkuroituva käytännöllinen tieto, kun taas tieteen maailmassa 

merkitystä on ainoastaan täsmällisesti jäsennellyllä ja kielelliseen muotoon saatetulla 

tiedolla. Käytäntö ja teoria ovat kiinteässä suhtautumisessa keskenään, eikä niitä 

tarkastella toisistaan erillisinä, vaan ne muodostuvat ikään kuin saman asian eri 

puoliksi (Pålshaugen 1996, 149; Heikkinen 2001, 170; Coghlan & Brannick 2010, 36-37) 

 

Toimintatutkimusta tehdään paljon käytännönläheisissä tieteissä kuten 

kasvatustieteissä, tietojenkäsittelytieteessä, ja taloustieteen eri aloilla. Se soveltuu 

erilaisiin organisaatioiden kehittämishankkeisiin ja työelämän tutkimukseen. 

Viestintäaiheista toimintatutkimusta on tehty vähän.1 (Kuula 1999; 11-12, Eriksson & 

Kovalainen 2008, 193) 

                                                      
1

  Kaikki Suomen yliopistokirjastot kattavasta LINDA-tietokannasta tehty haku viestintäaiheisista 
toimintatutkimuksista tuotti 33  tulosta, ja haku samoilla ehdoilla tehdyistä Pro gradu –töistä tuotti 6 
tulosta. Näistä osa oli kasvatustieteen alaan kuuluvia töitä. Tutkimuksen aiheita ovat muun muassa 
erilaisten viestintäsuunnitelmien ja –strategioiden kehittäminen, monikulttuuristen käytäntöjen 
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Toimintatutkimus toiminnan muotona lähenee konsultointia. Tamminen tekee eron 

konsultointiin sillä perusteella, että konsultoinnissa toimeksiantaja määrittää 

tutkimustehtävän ja sen tavoitteet, ja ongelmanratkaisutapa ja tulos ovat ennakolta 

tiedossa melko tarkasti. Joka tapauksessa siihen sovelletaan toiselta taholta tai 

kirjallisuudesta omaksuttua menettelytapaa tai valmista tuotetta. 

Toimintatutkimuksessa taas ratkaisuja ei ole etukäteen tiedossa ja se on juuri 

kyseiselle taholle räätälöity. (Tamminen 1993, 158; Eriksson & Kovalainen 2008, 194) 

 

3.1.1. Käytännön toimivuus  

 

Toimintatutkimuksessa on kyse ajankohtaisten ongelmien ratkaisemista, joihin 

tarvitaan juuri kohdeyhteisölle sopiva, käytännössä toimiva ratkaisu.  Tutkimukselle on 

tunnusomaista, ettei etukäteen tiedetä, millainen lopputulos tulee olemaan – pääasia 

on, että se tarjoaa ratkaisuja, jonka näkevät parannukseksi tutkimuksen molemmat 

osapuolet. Luottamusta ja uskottavuutta kehittämiskohteeseen nähden kehitetään 

niin, että suositaan toimivia ratkaisuja jopa teoriaviitteiden kustannuksella. (Tamminen 

1993; 154-157; Kuula 1999,139, Eriksson & Hauger 1996, 38).  

Toimintaan liittyvä tieto on suureksi osaksi kokemukseen perustuvaa hiljaista tietoa. 

Käytännön tiedon avulla pidetään yllä jokapäiväisiä toimintoja ja löydetään toimivia 

ratkaisuja niihin liittyviin ongelmiin. Käytännöllinen tieto kytkeytyy käsillä olevaan 

todellisuuteen, kun taas tieteellinen tieto suhteuttaa asioita toisiinsa. Käytännöllinen 

tieto keskittyy käsillä olevaan tilanteeseen toisin kuin tieteellinen tieto, joka pyrkii 

abstrakteihin yleistyksiin. Toiminnan maailmassa riittää, että löydetään ratkaisu sillä 

hetkellä ajankohtaisiin asioihin, kun taas tieteellinen tieto pyrkii olemaan kaiken 

kattava. Käytännöllinen tieto on tyypillisesti spontaania, kun tieteellinen tieto on 

metodista. Toiminnan todellisuus on tutkittavan kohteen todellisuutta, ja sen arvo 

tunnustetaan samaksi kuin tieteellisen käsitteellisen maailman. Toimintatutkijan 

                                                                                                                                                            
parantaminen, verkkosivujen sisällöntuotanto ja toimijuus tietoverkoissa. Tutkimuksen teon aikana 
ilmestyi myös toinen asiantuntijaviestinnän kehittämistä käsittelevä Pro gradu –työ. (Jämsen 2011) 



 25 

roolina on toimia linkkinä näiden erilaisten todellisuuksien välillä. (Coglan & Brannick 

36-37).  

Luoviin ratkaisuihin päästään käyttämällä luovia keinoja. Eri metodien ja 

toimintatapojen yhdisteleminen on tutkimuksen aikana sallittua, joidenkin tutkijoiden 

mukaan jopa toimintatutkimuksen ydintä. Erilaisia menetelmiä ja materiaaleja on 

luvallista käytätä niiden alkuperäisestä tai ”oikeasta” käyttötarkoituksesta välittämättä. 

Myös tutkimusmenetelmät voidaan nähdä vähittäin muuttuvina ja kehittyvinä samaan 

tapaan kuin varsinaiset tutkimuskohteena olevat toimintatavat. Parhaimmillaan 

tutkimuksessa luodaan järkevää ja kekseliästä käytäntöä, ja se on oppimisen prosessi 

kaikilla sen osa-alueilla. (Heikkinen 2001, 172; Eriksson & Hauger 1996, 38) 

Toimintatutkimuksen taustafilosofiana voidaan pitää käytäntöön sovellettua kriittistä 

realismia. Coghlan & Brannickin (2010, 41) luokittelun mukaan kriittinen realismi on 

epistemologialtaan subjektiivinen samalla tavoin kuin ymmärtämään pyrkivä 

hermeneutiikka: se ei tunnusta yhtä yhtenäistä todellisuutta, vaan lähtee ajatuksesta, 

että todellisuus muotoutuu sosiaalisessa kanssakäymisessä, johon tutkijakin vaikuttaa. 

Ontologisilta lähtökohdiltaan kriittinen realismi ja toimintatutkimus samaistuvat 

positivismiin: konkreettinen ja sosiaalinen ympäristö ovat absoluuttisesti olemassa. Ne 

ovat kaikille samat eivätkä muodostu ihmisten kognitiivisten prosessien seurauksena. 

(Coghlan & Brannick 2010, 41-43)  

 

3.1.2. Tutkija kielenkäyttäjänä 

 

Tämä tutkimus on luonteeltaan kommunikatiivista toimintatutkimusta. Siinä huomiota 

kiinnitetään kielenkäytön merkitykseen tutkimusta eteenpäin vievänä tekijänä. 

Kielellisten valintojen avulla pyritään luomaan tasavertainen dialogi tutkimuksen 

osallistujien välille, ja lisäksi tutkija voi kielellisten valintojen kautta tuoda 

tietopääomaansa ymmärrettävästi kohdeorganisaation ulottuville. Menetelmää on 

käytetty paljon erityisesti työelämän ja organisaatioiden tutkimuksessa ja 

kehittämisessä. Suuntauksen juuret ovat Ruotsissa ja Norjassa 60-luvulla tehdyt 

työelämän kehittämishankkeet, joissa tutkija Björn Gustavsen sovelsi Jürgen 
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Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaa. (Heikkinen & al. 2007, 57; 

Pålshaugen 2001) 

 

Kommunikatiivinen toiminta pyrkii yhteisymmärrykseen, ja korostaa osallistujien 

tasavertaisuutta. Keskustelu ja aktiivinen vuorovaikutus on väline, jolla toivottu 

muutos saadaan aikaiseksi: kieltä luodaan toiminnan kautta, ja se vuorostaan muokkaa 

toimintaa. Habermasin alkuperäisen idean mukaan keskustelun ei tulisi olla strategista, 

eli sillä ei pitäisi pyrkiä vaikuttamaan keskustelukumppaniin. Avoin dialogi on 

osallistujien välistä ajatustenvaihtoa, johon kaikilla asianosaisilla on oikeus ja 

velvollisuus osallistua. Kaikkien on ymmärrettävä, mistä puhutaan, ja erilaiset 

mielipiteet ja näkökulmat on sallittava. Dialogin tulee tuottaa jatkuvasti sopimuksia, 

joilla tähdätään käytännön toimenpiteisiin. (Heikkinen & al. 2007, 57-60) 

 

Erityisen hyvää kielellistä kompetenssia vaaditaan tutkijalta. Tutkijan on sopeuduttava 

kohdeyhteisön tapaan käyttää kieltä. Käytäntöön sovellettaessa tieteelliset sisällöt on 

ilmaistava niin, että ne ovat ymmärrettäviä tutkimusorganisaatiolle. Toisaalta myös 

tutkimuskohde voi hyötyä siitä, että heille esitellään alan tieteellistä diskurssia, jolloin 

heidän näkökulmansa ja sanavarastonsa laajenee, mistä on hyötyä asian omaksumisen 

kannalta. Kenttätyöosuudessa on syytä kiinnittää erityinen huomio sanavalintoihin, 

koska ne lopulta määräävät sen, onnistuuko dialogin luominen vai ei. (Pålshaugen 

2001, 209).  

 

Sanavalintojen lisäksi huomiota voi kiinnittää kielenkäytön toiminnallisiin funktioihin. 

Sellaisia ovat esimerkiksi kehystäminen, puolesta puhuminen, havainnollistaminen ja 

tiedustelu. Kehystettäessä tutkija antaa merkityksen käsiteltävänä olevalle asialle: hän 

kertoo eksplisiittisesti, mihin esimerkiksi käsiteltävällä asialla tähdätään ja mitä 

oletuksia siihen liittyy. Jonkin asian puolesta puhuttaessa kerrotaan eksplisiittisesti 

päämäärä ja oma näkemys siitä, miten siihen voidaan päästä. Havainnollistamisella 

tarkoitetaan vertauskuvien käyttämistä tai kertomusta, joka selkeyttää käsillä olevaa 

asiaa. Tiedustelu on toiminnan muotona silloin, kun kysymysten avulla autetaan 

vastapuolta ymmärtämään omia lähtökohtiaan. (Coglan & Brannick 2010, 30) 
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3.2  Tutkimuksen eteneminen  

 

Toimintatutkimuksen etenemistapa on syklinen. Tutkimus etenee spiraalimaisena 

kehänä, jossa vuorottelevat suunnittelu, toiminta, havainnointi ja reflektointi. 

Toimintaa kehitetään sykli sykliltä niin, että saatuja tuloksia arvioidaan kriittisesti ja 

jatkotoimenpiteitä suunnitellaan sen pohjalta, mikä tuntuu toimivimmalta ratkaisulta.  

 

Toiminta ohjautuu tietoisten valintojen lisäksi myös tiedostamattomien oletusten ja 

arvojen varassa, ja tutkimuksen onnistumisen kannalta on olennaista kiinnittää 

huomioita myös näihin hiljaisiin lähtökohtiin. Ennakko-oletuksiin päästään kiinni 

toimintatutkimussyklin avulla, jossa vuorottelevat suunnittelu, toiminta ja reflektointi. 

(Coghlan & Brannick 2010, 36-37; Heikkinen 2001, 171) 

Tutkimussyklit muodostavat yhdessä ns. toimintatutkimusspiraalin. (Heikkinen 2007, 

81, Coghlan & Brannick 2010, 10). Kehittämistyö muodostuu useista peräkkäisistä 

sykleistä. Tutkimus katsotaan päättyneeksi, kun on saatu luotua uusia toimintatapoja, 

jotka näkyvät myös käytännön toiminnassa. Kehittämistyö voidaan näin ollen nähdä 

kuin pyörteenä, joka johtaa jatkuvasti uusiin kehittämisideoihin. (Heikkinen 2007, 81). 

Toimintatutkimuksen lähtökohdat nousevat aina tutkittavan organisaation ongelmista, 

ei etukäteen asetetuista hypoteeseista ja suunnitelmasta (Kuula 1999, 139). 

 

Ennen tutkimusasetelman lukkoon lyömistä tarvitaan yleistä ja käytännön tietoa 

organisaatiosta sekä teoreettista taustaa. On myös varmistettava, että tutkijalla on 

mahdollisuus päästä käsiksi tarvittaviin tietoihin. Kohdeorganisaation on oltava 

sitoutunut tutkimuksen tavoitteisiin. (Eriksson & Kovalainen 2008, 198) Tiivis yhteistyö 

tutkimuskohteen kanssa näkyy siinä, että tutkimuksen kuluessa tutkittaville annetaan 

palautetta kerätystä tiedosta ja analysoidaan kerättyä tietoa yhdessä tutkittavien 

kanssa.  Tutkimustulosten arvioinnissa otetaan huomioon sekä odotetut että 

odottamattomat tulokset. (Eriksson & Kovalainen 2008, 201-202).  

 

Toimintatutkimus on mahdollista tehdä myös takautuvasti. Aloitettu kehitystyö 

voidaan kirjoittaa toimintatutkimusraportiksi jälkikäteen, ja tarkastella sitä 
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organisaatioon suoritettuna oppimisinterventiona (Kleiner & Roth 1997, Erikssonin  & 

Kovalaisen 2008, 200 mukaan).  

 

3.2.1. Tutkijan rooli  

 
Toimintatutkimuksen keskeinen tunnusmerkki on myös tutkijan läheinen suhde 

tutkimuskohteeseen. Tutkija ei pyri objektiiviseen tietoon ja ulkopuolisen tarkkailijan 

asemaan, vaan tulemaan osaksi tutkittavaa yhteisöä ja aktiivisesti vaikuttamaan sen 

toimintatapoihin. (Eriksson & Kovalainen 2008, Heikkinen 2001, 179-180) 

Useimmiten tutkijalla on fasilitaattorin rooli.  Hän on muutoksen mahdollistaja ja 

inspiroija, eikä tee suoria päätöksiä siitä, miten toimintaa tulisi muuttaa. Fasilitaattorin 

roolissa oleva tutkija tuo uusia ideoita siitä, mitä muutos voisi pitää sisällään, edistää 

tutkimuskohteen omaa itsereflektiota ja keskustelee muutosehdotuksista 

tutkimuskohteen kanssa, joka sitten tekee lopulliset päätökset. (Eriksson ja Kovalainen 

2008, 194; Tamminen 1993, 55-56) 

Tutkijan osallistuminen tutkimusorganisaation toimintaan kokonaisvaltaisesti asettaa 

hänen toiminnalleen moninaisia vaatimuksia. Muutos herättää monenlaisia tunteita, 

myös muutosvastarintaa. Tutkijan on osattava luovia näiden tutkimusorganisaation 

jäsenten erilaisten tunteiden kanssa. Samaan aikaan hänen on ymmärrettävä omia 

tunteitaan – hänellä voi olla sympatioita ja antipatioita ryhmän jäseniä kohtaan, mutta 

niiden ei saa antaa vaikuttaa tutkimuksen kulkuun. Tutkimuksen onnistumisen 

kannalta tutkijalta vaadittavia ominaisuuksia ovat johtamiskyky, tunnesensitiivisyys, 

luovuus ja organisointitaidot (Tamminen 1993, liite).   

 

3.2.2. Tieteellisen raportin kirjoittaminen ja tutkimuksen 
validiteetti 

 

Koska toimintatutkimus operoi sekä käytännön toiminnan että argumentoidun 

tieteellisen tiedon maailmassa, on kirjoitusprosessiin kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Kehittämistyössä painoarvoa annetaan käytännölliselle tiedolle, mutta täyttääkseen 

tieteelliset standardit, kirjallisen tieteellisen raportin on oltava loogisesti 

argumentoitua, perusteltua ja kurinalaista. Coghlan ja Brannick (2010, 19) käyttävät 
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tutkijasta metaforaa kameran käyttäjästä, joka kenttätyövaiheessa on itse kuvassa 

mukana, mutta kirjoitustyönaikana asettuukin kameran taakse pois tarkkailemaan 

tehtyä työtä ulkopuolisen näkökulmasta. Tutkimuksen toiminnallinen osio on 

suunnattu kohdeorganisaatiolle, kirjallinen tiedeyleisölle. (Pålshaugen 1996, 141-142; 

153)  

 

Tyypillisesti materiaalia on liikaa, ja kirjoitustyössä joudutaan valitsemaan, mitä asioita 

raportoidaan ja miten. Tutkimuksen kirjoittaminen on tutkijalle uusi oppimisprosessi, 

koska vasta sen aikana lukuisista yksityiskohdista, tapaamisista, keskusteluista, 

toimenpiteistä ja kokeiluista muodostuu synteesi ja asiat hahmottuvat laajemmassa 

mittakaavassaan. Reflektointiosiot erotetaan kokonaan tästä raportoinnista, jolloin 

tutkimuksen lukijalle jää tilaa seurata ja arvioida tutkimuksen kulkua. (Coghlan & 

Brannick 2010, 146-147) Kirjoitettu julkaisu on siis reflektiota tehdystä työstä, ja 

tekemällä se julkiseksi myös toisilla tutkijoilla on mahdollista oppia tästä prosessista. 

Tätä kautta tutkimus on pohjana uusille projekteille ja niissä tehtävälle kehitystyölle. 

(Pålshaugen 1996,152-153) 

 

Yleistettävyyteen päästään sillä, että koko tutkimusprosessi saatetaan reflektoiden 

laajempaan kontekstiinsa. Vaikka toimintatutkimus on tilannesidonnaista, on silti 

tärkeää artikuloida, minkälaisena sen merkitys nähdään laajemmassa kontekstissa. 

Tutkimusraportissa on kuitenkin tärkeää keskittyä joihinkin merkittäviin tekijöihin, 

joilla voisi olla merkitystä muillekin organisaatioille, joilla on meneillään 

samantyyppisiä prosesseja. (Coghlan & Brannick 2010, 149)  

 

Steinar Kvale (1996, Heikkisen 2007, 149 mukaan) on ehdottanut, että validiteetin 

sijaan puhuttaisiin validoinnista. Validiteetti viittaa pysyvään totuuteen, kun taas 

validoinnilla ajatuksen pääpaino on siinä, että se on prosessi, jossa ymmärrys 

maailmasta kehittyy vähitellen, ja totuus on ”jatkuvaa neuvottelua, keskustelua ja 

dialogia, eikä se ole koskaan lopullisesti valmis”. Kvalen ajatusten pohjalta Heikkinen 

kehittelee viisi toisiinsa limittyvää validointiperiaatetta, joiden avulla 

toimintatutkimusta tulisi arvioida. Näitä ovat historiallinen jatkuvuus, reflektointi. 

dialektisuus, toimivuus ja havahduttavuus. Seuraavassa tarkastellaan tarkemmin 

kutakin periaatetta. (Heikkinen 2007, 149) 
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Toimintatutkimuksen historiallisessa jatkuvuudessa työ saatetaan omaan 

historialliseen kontekstiinsa. Jokainen tutkimus sijoittuu tiettyyn historialliseen, 

poliittiseen ja ideologiseen yhteyteen, ja se voidaan tutkimuksessa huomioida joko 

makro- tai mikrotasolla tai kertomuksen muodossa. Kun tapahtumat esitetään 

kronologisena jatkumona, se tarjoaa mahdollisuuden nähdä tapahtumien syy-

seurausketjut. (Heikkinen 2007, 149-151)  

 

Reflektio on toimintatutkimuksen onnistumisen kivijalkoja, koska laadullinen tutkimus 

perustuu ”tutkijan ymmärrykseen ja vähittäin kehittyvään tulkintaan”. Tutkijan on 

tärkeää pohtia omaa rooliaan tutkimuksen eri vaiheissa ja tutkimuksen rinnalla 

tarkastella myös oman identiteettinsä rakentumista. Itseään reflektoiva tutkija pyrkii 

tiedostamaan oman tietämisensä rajoja ja mahdollisuuksia, esimerkiksi omaa 

todellisuuttaan koskevia esioletuksia. (Heikkinen 2007, 152) 

 

Tutkimuksen dialektisuusperiaatteen pohjana on ajatus, jonka mukaan ”sosiaalinen 

todellisuus rakentuu keskustelussa dialektisena prosessina”. Dialektisuus tarkoittaa 

sitä, että todellisuus muodostuu teesien ja antiteesien dialogina, joista lopputulemana 

on synteesi. Samaan tapaan rakentuu sosiaalinen toiminta toimintatutkimuksessa. 

Samoin toimintatutkimusraportti sisältää parhaimmillaan monia näkökulmia, joista 

tutkimuksen lopulliset tulokset muodostuvat. (Heikkinen 2007, 154-155) 

Toimintatutkimuksen toimivuusperiaate viittaa tässäkin tutkimuksessa usein 

mainittuun käytännönläheisyyteen ja toimiviin ratkaisuihin. Pragmatismin 

periaatteiden mukaisesti totta on se mikä toimii. Tutkimus saattaa myös osoittaa 

kokeillun idean toimimattomaksi. Tällöin on muistettava, että myös epäonnistumiset 

voivat tuottaa arvokasta tietoa seuraavia tutkimuksia ajatellen. (Heikkinen 2007, 155-

156) 

Havahduttavuuden periaatteen mukaan hyvin tehty tutkimus saa ajattelemaan ja 

tuntemaan asioita uudella tavalla. ”Se vaikuttaa ja koskettaa kuten hyvä romaani, 

elokuva, näytelmä tai taide-esitys.” Tiede lähenee taidetta, ja laadullista tutkimusta on 

mahdollista arvioida myös taiteellisilla ja esteettisillä kriteereillä. (Heikkinen 2007, 159) 
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3.3 Toimintatutkimuksen tekeminen ennestään tutussa 
kohteessa 

 

Coghlan & Brannick (2010) ovat eritelleet toimintatutkijan roolia tutkimuksessa, silloin 

kun kyseessä on organisaatio, jossa tutkija on ennestään jäsenenä ja joka hänelle on 

näin ollen ennestään tuttu.  

 

Omaa organisaatiotaan tutkivan toimintatutkijan etuna on se, että hänellä on paljon 

arvokasta tietoa organisaation toimintakulttuurista ja epämuodollisista rakenteista. 

Hänen on myös helppo osallistua epämuodolliseen kanssakäymiseen ja kerätä sitä 

kautta tutkimustietoa ilman, että kaikki huomio kiinnittyy häneen. Haittapuolena taas 

voidaan pitää sitä, että tutkijan voi olla vaikea asettua niiden ulkopuolelle ulkopuolisen 

tarkkailijan rooliin. Omaa organisaatiotaan tutkittaessa on vaarana, että tutkija olettaa 

liikaa asioita, eikä täsmentäen kysy ihmisten todellista mielipidettä. Organisaation 

sisältä tulevan tutkijan voi myös olla vaikea kerätä hänelle ennestään tuntematonta 

arkaluontoista tietoa, joka ulkopuoliselle tutkijalle saatettaisiin kertoa helpommin. 

Ohjeeksi tutkimuksen onnistumiselle on omien kokemusten sekä teoreettisten ja 

metodologisten ennakko-oletusten jatkuva reflektio. Tutkijan on muistettava, että 

hänen hallussaan oleva esitietämys on vain hänen oma näkökulmansa asiaan. (Coghlan 

& Brannick 2010, 114-115.)  

 

Organisaatiosta saa julkista tietoa virallisten dokumenttien kautta, mutta 

epämuodolliseen toimintakulttuuriin ulkopuolisen toimijan on vaikeampaa päästä 

käsiksi. Se sisältää organisaation jäsenten kokemuksellisen tiedon organisaatiosta ja 

sen jäsenistä: toimintatavat, hiljaiset normit, jäsenten väliset epämuodolliset valta-

asetelmat. Coghlanin ja Brannickin (2010, 114) Tällaisessa tilanteessa tutkijan ei tule 

kieltää hänen ensi käden tietoaan organisaatiosta, vaan muuttaa tutut tilanteet, 

ajankohtaiset tapahtumat ja oman erikoisosaamisensa tutkimuskohteiksi. 

Tutkimusmenetelmänä tilanne lähestyy osallistuvaa havainnointia. (mt. 101, 122). 

Ratkaisuksi tarjotaan reflektointia ja rooliristiriitojen hyväksymistä osana 

tutkimusasetelmaa (Mt., 123). 
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3.4 Toimintatutkimus työyhteisön oppimisprosessina 

 
Toimintatutkimuksessa oppiminen korostuu luonnostaan. Toimintatutkimuksellinen 

ote on suoraan yhteneväinen oppivan organisaation teoriaan ja uusimpiin 

yhteisöllisyyttä korostaviin oppimiskäsityksiin, joiden mukaan ihmiset oppivat 

parhaiten vapaan keskustelun kautta ja oppimalla toistensa kokemuksista. 

Toimintatutkimuksen oppimiskäsityksessä korostuu myös tekemällä oppiminen: Ei 

opita toiminnasta, vaan toiminnassa. (Coghlan & Brannick 2010, 16; Eriksson & 

Kovalainen 2008, 197) 

Oppimista ei ole enää aikoihin tarkasteltu tiedon siirtämisenä vaan pikemminkin tiedon 

rakentumisena oppijoiden aktiivisen toiminnan tuloksena. Painopiste on myös 

laajentunut tarkastelemaan yksilön kognitiivisten prosessien lisäksi yhteisöllistä 

oppimiprosessia, (Kupias 2007, Repo-Kaarento 2007)  

Toimintatutkimuskirjallisuudessa esitellään vaihtelevasti erilaisia oppimiskäsityksiä. 

Ennen muuta puhutaan tekemisen kautta tapahtuvasta oppimisesta (action learning) 

(Ks. esim. Kovalainen & Eriksson 2008, 197; Coghlan & Brannick 2010, 11-12 ja 18-31). 

Käsitykset ovat yhteneväisiä organisaatioiden oppimista käsittelevien teorioiden 

kanssa. Molemmissa erityistä painoarvoa saa reflektion tärkeys ja oppimisprosessin 

syklisyys. Niinpä seuraavassa esiteltävät oppimisteoriat onkin lainattu 

työelämäsuuntautuneista organisaation oppimista käsittelevistä teorioista.  

Organisaation oppiminen on kykyä luoda uutta tietoa ja tuottaa uutta osaamista. 

Onnistuneessa oppimisprosessissa organisaatio liittää yksilöiden oppimisprosessit 

yhteen yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Erityisesti asiantuntijaorganisaatioissa 

oppiminen ei ole enää työstä erillinen toiminto vaan tuottavan toiminnan ydin ja työn 

uusi muoto. Yksilöiden osaamiseen vaikuttaa merkittävästi koko työyhteisö, ja 

työtehtävissä korostuu yhä enemmän vuorovaikutus ja yhteinen asiantuntemus. 

(Huotari & al. 2005, 28-31). 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio tulee tietoiseksi omasta toiminnastaan, jolloin omaa 

toimintaa voidaan tarkastella ja sitä voidaan tietoisesti kehittää eteenpäin. . (Heikkinen 

2001, 171).  
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Toimintatutkimuksen käsitys kehityksen syklisestä luonteesta toistuu myös 

organisaation uuden tiedon käsittelyä koskevissa teorioissa. Organisaation 

oppimisprosessi tulisi ymmärtää niin, että organisaatio toisaalta käsittelee 

ulkopuoleltaan tulevaa tietoa ja soveltaessaan sitä käytäntöön muokkaa sitä aktiivisesti 

itse, niin että organisaation voidaan itse asiassa sanoa luovan itse uutta, omiin 

käytänteisiinsä sovellettua tietoa. (Huotari & al. 2005, 108-132) 

Uuden tiedon luomiseen liittyviä sosiaalisia ilmiöitä kuvattaessa hyödynnetään usein 

Ikujiro Nonakan näkemyksiä siitä, että tieto muuntuu hiljaisen ja eksplisiittisen tiedon 

välillä muodostaen toistuvan jatkumon. Uusi tieto jalostuu jäsenten keskinäisen 

vuorovaikutuksen myötä, ja tiedon muuntumisessa erotetaan neljä eri vaihetta:  

 

Sosiaalistumisvaiheessa hiljainen tieto välittyy hiljaisena tietona. Yhteisön jäsenet 

jakavat kokemuksiaan yleensä epämuodollisessa kanssakäymisessä tai yhdessä 

tekemällä. Hiljaisen tiedon välittyminen vaatii jonkinlaista yhteisesti jaettua 

kokemusta, ja sitä edistää ryhmän jäsenten välinen kasvokkaisviestintä sekä 

keskinäinen luottamus. (Nonaka & Takeuchi 1995, 62-64) 

 

Ulkoistamisvaiheessa hiljainen tieto muuntuu eksplisiittiseksi artikuloimalla se 

kielellisesti. Käsitteellisesti artikuloitu tieto muodostaa perustan uuden tiedon 

syntymiselle. Ristiriitaisia asioita voidaan yhdistää kielikuvilla, analogioilla ja metaforilla 

sekä kiteyttää kaavana tai mallina. Pyrittäessä ulkoistamaan hiljaista tietoa on tärkeää 

edistää toimivaa vuorovaikutusta ja viestintää, sekä vapaata ideointia ja assosiointia 

yhteisön jäsenten kesken. (Nonaka & Takeuchi 1995, 64-67) 

 

Tiedon luominen jatkuu yhdistämisvaiheella, jossa yhdistetään ulkoistettu, uusi 

eksplisiittinen tieto jo olemassa olevaan eksplisiittiseen tietoon. Tietoa yhdistellään 

uusiksi kokonaisuuksiksi, ja vuorovaikutuksella ja sitä tukevilla viestintämuodoilla, -

tekniikoilla ja -välineillä on tässä vaiheessa tärkeä tehtävä. Uuden käsitteellisen tiedon 

jakamisessa, organisoimisessa ja säilyttämisessä voidaan hyödyntää esimerkiksi 

kokouksia, tietokantoja ja sähköpostia. (Nonaka & Takeuchi 1995, 67-69) 

 



 34 

Sisäistämisvaihe on syklin viimeinen, ja siinä eksplisiittinen tieto muuntuu jälleen 

hiljaiseksi tiedoksi. Uuden tiedon luomiseen osallistuneet muotoilevat tietämiään 

asioita uudelleen ja sisäistävät uuden tiedon osaksi toimintaansa. Tieto ankkuroituu 

osaksi päivittäistä toimintaa ja rutiineja. Tietoa sisäistetään esimerkiksi tekemällä 

oppimisen keinoin, ja esimerkiksi spontaanisti muodostuvat työryhmät edistävät 

tämän vaiheen toteutumista. (Nonaka & Takeuchi 1995, 69-70) 

 

Organisaation tiedon luomisen prosessi on tiivistettynä kuvioon 1:  

 

 

 
 
 

 

Näkemystä on kritisoitu siitä, että tiedon käsittely ei aina käy läpi kaikkia vaiheita, 

esimerkiksi muunnu hiljaisesta eksplisiittiseksi ja takaisin. Silti se tarjoaa mallin 

tiedonkäsittelyn sosiaalisesta dynamiikasta organisaatiotasolla. (Huotari & al. 2005, 

110)  

 

Kuvio 1. Tiedon luomisen prosessi organisaatioissa. (Huotari & al. (2005, 108) Nonakaa (1995, 
62) mukaillen) 
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4 TOIMINTATUTKIMUKSEN ETENEMINEN 
 

4.1 Ede-tiimin esittely 

 
Tämän tutkimuksen kohdeorganisaatio on Oulun yliopiston ja sen Täydentävien 

opintojen keskuksen alainen tiimi, Ede-tiimi.  Sen vastuualueena on opettajien 

täydennyskoulutuksen tuottaminen ja mukanaolo erilaisissa opetuksen ja koulujen 

työyhteisönkehittämishankkeissa. Tiimi koostuu kymmenestä koulutussuunnittelijasta, 

atk-tukihenkilöstä ja koulutussihteeristä.  

 

Täydennyskoulutusta tuotetaan lähinnä perusasteen ja lukioiden opettajille, ja 

koulutustarjonnassa huomioidaan opettajan uran eri vaiheet, opetussisältöjen päivitys 

sekä koulun arkipäivän toimintojen ja hallinnon kehitys. Organisaatiossa toteutetaan 

opetustarjonnan lisäksi kehittämishankkeita, joissa yhdessä yhteistyötahojen kanssa 

tuotetaan uutta tietoa koulumaailman muuttuvista tilanteista ja parhaista tavoista 

mukautua niihin. Tiimin järjestämä koulutus jakaantuu lähiopetukseen sekä 

verkkokursseille, joille on mahdollista osallistua fyysisestä sijaintipaikasta riippumatta..  

 

Ede-tiimi toimii akateemisuuden ja kaupallisuuden rajamaastossa. Kaikki sen rahoitus 

tulee hankemuotoisena, ja organisaatio joutuu varmistamaan toimintansa jatkuvuutta 

ja on siten taloudellisesti vastuussa toiminnastaan. 

 

Tutkimuksen teon aikana on tapahtunut organisaatiomuutos. Tutkimusta tehdessä 

Ede-tiimi oli osa Oulun yliopiston Koulutus- ja tutkimuspalveluja, sittemmin ylätason 

organisaation nimi on vaihtunut Täydentävien opintojen keskukseksi.  

 

4.2  Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen eteneminen  

 

Tutkimuksen tavoitteena on auttaa Ede-tiimiä hahmottamaan oman viestintänsä 

kokonaiskuva ja viestimään säännöllisesti sidosryhmilleen.  

 

Ensimmäinen sykli käsittää yliopistoharjoittelun, ja tutkimuksena se on tehty 

takautuvasti. Sen sisältönä on viestintäsuunnitelman laatiminen, jonka keskeisenä 
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sisältönä on viestinnän kokonaiskuvan hahmottaminen. Viestintäsuunnitelmassa 

nimetään tiimin nykyiset viestintätoimenpiteet ja yhteistyötahot. Sidosryhmäsuhteiden 

hahmottaminen ja hyvä hoitaminen todetaan tärkeämmäksi kuin medianäkyvyys, ja 

tullaan siihen tulokseen, että uutiskirje voisi olla sopivin säännöllisen tiedottamisen 

muoto. Muita harjoittelun aikana tehtyjä työsuorituksia ei käsitellä tässä 

tutkimuksessa, mutta on huomioitava, että ne ja tiimin täysvaltainen jäsenyys on 

vaikuttaneet tutkimuksen myöhempään dynamiikkaan.  

 

Toisen syklin aikana tehtiin päätös siitä, että kehittämistyötä jatketaan Pro gradu –työn 

muodossa toimintatutkimuksena. Työn johto siirtyy tiiminvetäjälle, ja tutkija on 

tiimipalavereissa mukana osallistuvan havainnoijan roolissa. Osallistuin viiteen 

tiimipalaveriin, joista kahdessa ensimmäisessä olin mukana vain viestintäosuudessa, 

myöhemmissä koko tiimipalaverin ajan. Palavereiden keskeistä sisältöä tutkimuksen 

kannalta on viestintäsuunnitelmassa esitettyjen kehittämisehdotusten tuominen 

käytäntöön. Suurin yksittäinen aihe on uutiskirjeen suunnittelu, joka alkaa ilmestyä 

lähestymässä olevan kesätauon jälkeen. Myös muita teemoja suunnitellaan ja käydään 

läpi. Viestintätoimenpiteiden johtamista, kuten esimerkiksi delegointia, priorisointia ja 

toteuttamisen vaiheita ei tarkastella tässä tutkimuksessa.  

 

Havaintojen pohjalta tutkijalle hahmottuu teemoja ja sisältöjä, joista tiimiltä vielä 

puuttuu osaamista. Kolmannessa syklissä vetovastuu siirtyy jälleen tutkijalle, ja hän 

pitää viestintävalmennuksen, jossa käy läpi organisaatioviestinnän lainalaisuuksia, 

vinkkejä, faktoja. Valmennuksen tarkoituksena on tarjota heille välineitä uutiskirjeen 

kirjoittamiseen ja viestinnän itsenäiseen hoitamiseen.  

 

Palaute koko tutkimusprosessista kerätään viivästettynä, jolloin pystytään arvioimaan 

tutkimuksen todellista vaikuttavuutta (Vrt. Juholin 2010, 159-160).  Palaute kerätään 

koko tiimin kesken teemahaastatteluna. Näin päästään arvioimaan ryhmän 

kollektiivisia käsityksiä viestinnästä.  

Tutkimuksen eteneminen on tiivistetty kuvioon 2.  
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 Kuvio 2. Tutkimuksen eteneminen Ede-tiimissä. 
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5 VIESTINTÄSUUNNITELMA 
 

5.1 Suunnitteluvaihe  

 

Tutkimuksen ensimmäinen vaihe oli yhteinen tiimipalaveri, jossa 

keskusteltiin siitä, miten harjoittelu etenisi, mitä minä 

harjoittelijana osaan ja mihin apua akuutisti kaivattiin. Ede-tiimin 

tilanne tutkimuksen alkaessa oli se, että sen tunnettuus oli 

rakentunut hyvin tehdyn työn varaan ilman tietoista 

brändinrakennusta. Suosittelujen kautta kurssien suosio oli 

kasvanut, ja nyt tarvittiin tietoisia markkinointi- ja viestintätoimia 

sekä kokonaiskuvan hahmotusta. Erityisesti tiimi kaipasi apua 

markkinointiin.  

 

Minulle kerrottiin myös, että tietty kokonaiskuvan hahmotus 

puuttuu. Sain ymmärtää, että tiimillä on paljon suhteita, joista 

toisiin on kiinnitetty enemmän huomiota kuin toisiin. 

Nimenomaan kokonaiskuva oli se, mikä haluttiin hahmottaa. 

Sain heti kiinni siitä, että tiimi tarvitsisi viestintäsuunnitelman. Palaverissa sovittiin, 

että suunnitelma tehdään.  

 

Työ eteni niin, että tein viestinnän perusmäärittelyjä. Sitä varten tarvittavia tietoja sain 

haastattelemalla tiiminvetäjää pian harjoittelun alettua. Siinä kävin läpi nykytilan 

kartoituksen esimerkiksi SWOT-analyysin avulla. Pohjanani oli viestintästrategian 

laatimisopas viestintätoimisto Deskin ylläpitämältä tiedottaja.fi-sivustolta. 2  On 

huomattava, että tässä vaiheessa en vielä tiennyt haastattelun ja sen pohjalta 

työstettävän strategian tulevan osaksi Pro Gradu –työtäni, ja strategian valmistuttua 

tuhosin haastatteluaineiston luottamuksellisena. Tätä kirjoittaessa haastattelusta on 

kulunut yli kaksi vuotta, ja voin vain todeta, että perusmäärittelyt on tehty, mutta 

niistä ei ole jäänyt dokumenttia tätä Pro gradu –työtä varten. Perusmäärittelyt ja 

                                                      
2
 http://www.tiedottaja.fi/wp-content/uploads/2010/02/Opas_viestintastrategia_2007.pdf  

Kuvio 3. Tutkimuksen 
ensimmäinen sykli.  

http://www.tiedottaja.fi/wp-content/uploads/2010/02/Opas_viestintastrategia_2007.pdf
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nykytilakartoitus eivät suoraan näy myöskään viestintästrategiassa, mutta ne ovat 

olleet työstövaiheessa päätöksentekoni perustana.  

 

Työn lopullista versiota edelsi keskusteluja tiimin ja tiiminvetäjän kanssa. Lisäksi ideoita 

ja ajatuksia tarttui mukaan vapaamuotoisista keskusteluista tiimiläisten kanssa. 

Tavoitteeni oli tehdä sellainen suunnitelma, joka on tiimin jäsenille ymmärrettävä ja 

helposti omaksuttava. Deskin luomassa pohjassa oli aika paljon vaikeaselkoista 

strategiasanastoa ja itsellenikin vieraita käsitteitä. Pidin mielessä alkuperäisen toiveen, 

joka oli kokonaiskuvan parempi hahmottaminen.  

 

Sidosryhmäanalyysi tehtiin yhdessä tiimin kanssa, itse olin vain listannut sidosryhmät 

ja tehnyt tyhjän taulukon, jota yhdessä täydensimme. (KS. LIITE 1) 

 

 

5.2 Viestintäsuunnitelman sisältö 

 

Koska kyseessä on noin kymmenen hengen tiimi, joka on osa isompaa yksikköä, on 

selvää, että se myös näkyy suunnitelman laajuudessa.  Työstä puuttuu täysin 

työyhteisöviestinnän osuus ja viestinnän erityisalueista (luku 2.4.2.) on käsitelty vain 

digitaalista viestintää. Esimerkiksi kriisiviestinnän osuus puuttuu kokonaan.  

 

 

5.2.1. Strategiset perusviestit 

 

Haastattelussa tuli ilmi, että tärkeintä olisi tehdä tiimiä tunnetuksi sen omalla nimellä. 

Haluttiin myös korostaa sitä, että tiimi on valtakunnallisesti tunnettu toimija.  

 

Ede-tiimin perusviestit muotoiltiin seuraavanlaiseksi:  

Ede-tiimi on valtakunnallisesti tunnustettu 

 1. akateeminen perusasteen ja lukion opettajien täydennyskoulutuksen 

tuottaja  

2. koulumaailman kehittäjä.  
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Viestinnän tavoitteeksi määriteltiin vastaavasti tehdä Ede-tiimiä tunnetuksi 

valtakunnallisesti tunnustettuna opettajien täydennyskoulutuksen tuottajana ja 

koulumaailman kehittäjänä.  

5.2.2. Sidosryhmäanalyysi 

 

Ede-tiimin sidosryhmiksi nimettiin opettajat, rehtorit, opetustoimenjohtajat, Oulun 

opetustoimi, opettajien ainekohtaiset yhdistykset, koulutuksiin osallistuneet opettajat, 

kasvatustieteistä valmistuvat opiskelijat, aluehallintovirasto, Opetushallitus, Opetus- ja 

kulttuuriministeriö, yliopiston hallinto, Oulun yliopisto kokonaisuutena, yliopiston 

viestintäyksikkö sekä muut Täydentävien opintojen keskuksen yksiköt. Sidosryhmät ja 

niille kohdistettava viesti, sekä viestimisajankohta, vastuut ja muut huomioitavat asiat 

on kerätty taulukkoon, josta niitä täydennettiin tiimipalaverin aikana. (LIITE 1) 

 

Ensisijaiseksi kohderyhmiksi nimettiin opettajat, rehtorit ja Opetushallitus. Opettajat ja 

rehtorit ovat tärkeä sidosryhmä, koska he ovat täydennyskoulutuskurssien asiakkaita ja 

potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Rehtoreiden kautta myös saavutetaan suora 

yhteys opettajiin. Opetushallituksesta huomionarvoisen tekee se, että suurin osa Ede-

tiimin rahoituksesta tulee sitä kautta.  

 

Haastatteluissa oli tullut ilmi, että lukuisille nimetyille sidosryhmille olisi hyvä luoda 

jokin säännöllinen yhteydenpidon väline.  Ehdotin sähköpostitse lähetettävää 

uutiskirjettä ja ehdotus hyväksyttiin. Todettiin, että sama uutiskirje sopii lähetettäväksi 

kaikille nimetyille sidosryhmille.  Uutiskirjeen pääsisällöksi nimettiin tässä vaiheessa 

Ede-tiimin kuulumiset: tulevat kurssit ja hankkeet sekä muut merkittävät tapahtumat 

ja yhteistyökuviot. Uutiskirjeen työstäminen jatkui tutkimuksen toisen syklin aikana 

(Luku 6). 

 

5.2.3. Mediaviestintä 

 

Mediaviestintä nähtiin toissijaisena muuhun sidosryhmäviestintään verrattuna. Aluksi 

tärkeimmiksi medioiksi nimettiin Opettajalehti, Kaleva, Aktuumi ja Yle Oulu. 

Tämäkin täsmentyi vielä myöhemmin ja mukaan lisättiin perusviestin mukaisesti myös 

valtakunnalliset mediat.  
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Mediaviestinnän tavoitteiksi nimettiin asiantuntija-artikkelien kirjoittaminen, joissa 

tiimin osaamista tuodaan esille. Yliopiston kautta lähtee ns. suuri jakelu valtakunnan 

keskeisiin medioihin. Ehdotukseni mukaan Ede-tiimi voi kerätä vielä oman 

tiedotuslistansa, johon lisättäisiin esimerkiksi Opettaja-lehti.  

 

5.2.4. PR-viestintä 

 

Seuraavaksi listattiin PR-viestinnän tuotteet ja palvelut, joita Ede-tiimi oli tähän asti 

käyttänyt. Pääsääntöisesti niihin kuuluu maksettuja koulutuksista kertovia ilmoituksia 

Opettaja-lehdessä sekä liikelahjat, joihin tutkimuksen tässä vaiheessa kuului kynät ja 

muistitikut. PR-tuotteiksi listattiin lisäksi joulukortit ja käyntikortit.  

 

5.2.5. Viestinnän organisointi 

 

Harjoittelun yhteydessä selkiytin myös Oulun yliopiston viestintäyksikön roolia Ede-

tiimin viestinnässä. Kävi ilmi, että yleisen jakelulistan lisäksi sieltä saa apua esimerkiksi 

tiedotteiden kirjoittamiseen.  

 

Tässä vaiheessa tutkimusta viestintäasiat lisättiin säännöllisten tiimipalaverien 

vakiokohdaksi.  

 

Viestintä asemoituu Juholinin luokituksen (luku 2.4.1) mukaan niin, että se on tästä 

eteenpäin tietoisesti mukana organisaation toiminnassa. Se on johdettua ja jokaisen 

vastuuta korostavaa, ja lisäksi sekä suunnitelmallista että itseohjautuvaa.  
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5.3 Reflektio 

 
Tutkimuksen ensimmäinen sykli poikkeaa muista sykleistä siinä, että se on ensiksikin 

sisällytetty tutkimukseen takautuvasti, ja on varsinaisesti ollut osa 

yliopistoharjoitteluani, johon minut palkattiin harjoittelijan statuksella. Toisekseen 

sykli on ainoa, jossa olen ollut yhteisön täysivaltainen jäsen. Kuitenkin se on kestoltaan 

kohtuullisen pitkä ja luonut pohjan tutkimuksen jatkolle. Tutkimussykliä leimaa tietty 

roolien ristiriita ja pyrkimys siihen, että löytäisimme yhteisen sävelen kehittämistyölle, 

jonka ei vielä silloin tiedetty sellaista olevan.  

 

Ensimmäinen tiimipalaveri on jäänyt mieleeni varsinaisena näkemysten 

yhteentörmäyksenä. Viestinnästään epävarma tiimi kohtasi minut, innostuneen 

harjoittelijan, joka tajusi pääsevänsä tekemään juuri sellaisia töitä, joita oli 

halunnutkin: viestinnän suunnittelua itsenäisellä otteella. Se, mikä oli minulle 

kiinnostava työmahdollisuus, oli tiimille heidän toimintansa kipupiste. Tämä ristiriita 

jatkui eri muodoissa koko tutkimuksen ajan, kuitenkin niin, että tutkimus pystyi 

etenemään jouhevasti. 

 

Tiimi kaipasi kokonaisvaltaisesti apua viestintäänsä ja markkinointiinsa. Heille pääpaino 

oli silti alkuun muutamissa operatiivisen viestinnän töissä, jotka on rajattu tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle. Näiden lisäksi pyydettiin, että katsoisin vähän viestinnän 

kokonaiskuvaa. Minulle se tarkoitti heti viestintästrategian laatimista, ja olin innoissani 

siitä, että pääsisin hyödyntämään opintojani käytännössä. Lupa strategian laatimiseen 

heltisi ehkä hieman epäilevässä ilmapiirissä.  Epäilyksiä herätti myös se, että minulla ei 

ollut varsinaisia markkinoinnin opintoja. Tunnustus hyvin tehdystä työstä tuli 

myöhemmin viestintäsuunnitelman esittelyn jälkeen.  

 
Rooliristiriidoista suurin oli harjoittelijan ja asiantuntijaroolin välinen ristiriita. Toisaalta 

olin palkattu harjoittelijan statuksella, ja minun oletettiin sopeutuvan tiimin 

toimintakulttuuriin. Tiimi oli itse esittänyt toiveen siitä, että katsoisin heidän 

viestintänsä kokonaiskuvaa, mutta ei ehkä ymmärtänyt, millaista asiantuntijan otetta 

työ vaati. Koulutus- ja tutkimuspalveluissa ei ollut ketään muuta viestinnän 

ammattilaista, keneltä olisin voinut kysyä apua. Siis tein yksin viestintäammattilaisen 

töitä. 
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Kommunikatiivista toimintatutkimusta tässä syklissä on se, että nimesin 

viestintästrategian viestintäsuunnitelmaksi. Tiimissä karsastettiin strategia-sanaa, ja 

esitettiin toivomus, että ehdottamani viestintästrategia olisi mahdollisimman 

käytännönläheinen. Suunnitelmaa esitellessä tein myös oman alani sanastoa ja 

perustietoja tutuksi tuomalla esiin sen, että kyse on siitä, että valitaan viesti ja 

lähetetään se tiettyjä kanavia pitkin eteenpäin.  

 

Oli oma ideani, että viestinnän tuotokseksi tulisi säännöllisesti ilmestyvä uutiskirje. 

Alan opaskirjallisuudessa löytyy hyvin vähän viittauksia uutiskirjeeseen, enemmän vain 

yksittäisten tiedotteiden laadintaan ja toisaalta sidosryhmälehteen. Sähköpostitse 

lähetettävä säännöllisesti ilmestyvä uutiskirje on näkemykseni mukaan kuitenkin varsin 

yleinen erilaisten organisaatioiden viestinnässä, ja itse olin törmännyt sellaisen 

lähettämiseen myös aiemmassa työssäni.  
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6 VIESTINTÄKÄYTÄNTÖJEN MUODOSTUMINEN: 

UUTISKIRJE 

 

6.1 Suunnitteluvaihe 

 

Uutiskirje säännöllisenä yhteydenpidon välineenä on monin 

tavoin sopiva. Sen kautta tavoitetaan kaikki 

viestintäsuunnitelmassa nimetyt sidosryhmät. Samoin 

voidaan päättää itse kaikki yksityiskohdat tarkemmasta 

sisällöstä, rakenteesta, visuaalisesta ilmeestä, 

ilmestymisajankohdasta ja niin edelleen.  Sähköposti on 

kustannustehokas ja yleisesti käytössä oleva kanava, jota 

pitkin viesti saadaan perille helposti. Halutessaan 

vastaanottaja voi myös helposti perua tilauksensa. 

 

Uutiskirje on monessa kohtaa hyödynnettävä, toisin sanoen 

sillä pystytään suorittamaan monia viestinnän eri tehtäviä 

(vrt. Luku 2.1.2). Ensisijaisen tehtävänsä mukaisesti  sen 

avulla pystytään markkinoimaan kursseja ja 

houkuttelemaan potentiaalisia yhteistyökumppaneita 

kehittämishankkeisiin. Sen lisäksi sillä nostetaan profiilia ja luodaan perusviestin 

mukaista brändiä Ede-tiimistä alueensa akateemisena täydennyskouluttajana ja 

koulumaailman kehittäjänä. Palautteenantomahdollisuus tarjoaa mahdollisuuden 

luotaukseen ja sidosryhmien kanssa käytävään vuoropuheluun.  

 

Tässä vaiheessa aloitteellisuus työn johtamisessa oli jo siirtynyt tiiminvetäjälle. Hänen 

mukaansa tiimi tekisi uutiskirjeen itse, ja apua kaivattiin vain sen 

suunnitteluvaiheeseen. Työ eteni niin, että olin viidessä tiimipalaverissa osallistuvan 

havainnoijan roolissa seuraamassa työn kulkua ja antamassa neuvoja. Tiimin 

keskuudesta muodostettiin pientiimi, joka selvitti käytännön asioita aina seuraavaksi 

kerraksi.  

Kuvio 4. Tutkimuksen  
toinen sykli.  
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6.2 Uutiskirjeen suunnittelu 

6.2.1. Kohderyhmät 

 

Uutiskirjeen kohderyhmät määrittyvät suoraan viestintäsuunnitelmasta. Ensisijaisia 

kohderyhmiä ovat opettajat, rehtorit ja Opetushallitus, toissijaisia kaikki muut (Ks. Liite 

1).  

 

Omasta aloitteestani uutiskirjeen kohderyhmäksi tulivat myös medioiden toimitukset. 

Mediaviestintä oli viestintäsuunnitelmassa nimetty toissijaiseksi, mutta uutiskirje 

menisi toimituksiin samalla vaivalla kuin muillekin sidosryhmille. Kun ehdotin lehden 

toimituksia yhdeksi kohderyhmäksi, heräsi kysymys siitä, onko se yleinen käytäntö. 

Oman tiedon puuttuessa minua pyydettiin selvittämään asiaa omien kontaktieni 

kautta. Keskustelin tuntemieni toimittajien kanssa, jotka kertoivat, että uutiskirjeiden 

lähettäminen toimituksiin on yleinen käytäntö. Samalla sain tarkkoja ohjeita siitä, 

kenelle uutiskirje kannattaa toimituksissa osoittaa. Sain myös vahvistuksen sille, että 

Ede-tiimin opetusalaosaaminen on valtakunnallisesti kiinnostavaa, ja valtakunnalliset 

mediat on syytä lisätä uutiskirjeen vastaanottajalistalle. Erityisen perusteltua tämä on 

siksi, että viestintäsuunnitelman perusviestin mukaan Ede-tiimi on valtakunnallinen 

toimija. Viimeisessä tiimipalaverissa uutiskirjeen kohderyhmiksi lisättiin Helsingin 

Sanomat, Taloussanomat, STT ja Ylen ajankohtaistoimitukset.  

 

6.2.2. Ilmestymistiheys 

 
Uutiskirjeen ilmestymistiheydeksi päätettiin neljä kertaa vuodessa, koulun lukuvuotta 

mukaillen ensimmäinen ilmestyy elokuun lopussa, toinen marras-joulukuussa, kolmas 

helmikuussa ja neljäs toukokuussa. Kaikkina ajankohtina katsottiin olevan tarpeeksi 

asiaa, joista kertoa.  
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6.2.3. Sisällöt 

 
Uutiskirjeen tärkeintä antia on sen sisältö. Alussa esitettiin huoli siitä, riittääkö kaikkiin 

uutiskirjeisiin asiaa. Tiiminvetäjän mukaan kyse oli siitä, että asioita täytyy alkaa 

ajatella uudella tavalla.  

 

Ensimmäisen kirjeen sisällöksi valittiin seuraavanlaisia teemoja:  

- Yleisesittely Ede-tiimistä 

- Opettajien urapolut  

- Tulevat kurssit 

- Käynnissä olevat hankkeet 

 

Keskustelua käytiin siitä, onko nettisivuilla ja uutiskirjeessä päällekkäistä tietoa. Tultiin 

siihen tulokseen, että uutiskirjeessä syvennetään nettisivuilla olevaa asiaa.  

 

6.2.4. Tekninen toteutus 

 

Uutiskirjeeseen liittyvästä selvitystyöstä vastaava pientiimi teki selvityksen eri 

palveluntarjoajista, joista valittiin sopivin.  

 

Oltiin yksimielisiä siitä, että lukijoilla on oltava mahdollista tilata ja perua uutiskirje 

itsenäisesti. Kerätyistä sähköpostiosoitteista muodostuu asiakasrekisteri, jossa on 

mahdollista tehdä erilaisia luokitteluja eri kohderyhmiin. Haluttiin myös, että jokaisella 

tiimin jäsenellä olisi mahdollisuus itse tuottaa materiaalit suoraan järjestelmään. 

Tekniseltä alustalta vaadittiin muun muassa sitä, että siihen voidaan lisätä kuvia ja 

videoita.  

 

6.2.5. Markkinointi 

 
Uutiskirjettä aiottiin markkinoida muun muassa Ede-tiimin omilla verkkosivuilla, jonne 

järjestelmällisesti lisättäisiin mahdollisuus tilata uutiskirje. Myös käytössä olevan 

verkko-oppimisympäristö Moodlen kirjautumissivuille tulisi samainen mahdollisuus. 
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Lisäksi tieto uudesta tavasta saada tietoa Ede-tiimin toiminnasta olisi mahdollista lisätä 

jokaisen tiimiläisen sähköpostin allekirjoitukseen.  

 

6.2.6. Työnjako  

 
Päätettiin, että koko tiimi osallistuu sisällöntuotantoon. Tutkimuksen tässä vaiheessa 

uutiskirjeen toimituskäytännöt olivat vasta muodostumassa. 

 

6.3 Reflektio 

 

Tutkimuksen toinen sykli on tietoisesti Pro gradu –työtäni. Ehdotus kehittämistyön 

jatkamisesta toimintatutkimuksena tuli tiiminvetäjältä, jolle toimintatutkimus oli 

ennestään tuttu tutkimuksen tekemisen muoto. Omaa rooliani tutkijana helpotti se, 

että tutkimuskohde tiesi ennestään, mistä toimintatutkimuksessa on kysymys.  

 

Tutkimuksen toisessa syklissä tiimin toiminta ja oma oppiminen käynnistyi oma-

aloitteisesti. Tutkimuksen onnistumisen kannalta olennaista on myös se, että minun ei 

tarvinnut johtaa työn kulkua, vaan varsinaiset työnjohtotehtävät olivat tiiminvetäjän 

vastuulla. Työnjako eteni siten, että kiinnostuneiksi ilmoittautuneet vastuuhenkilöt 

selvittivät käytännön asioita, ja toivat oman ehdotuksensa seuraavaan palaveriin. Oma 

roolini oli osallistuva havainnoija, ja enimmäkseen pysyinkin sivullisen roolissa. Toin 

esiin omia näkemyksiäni silloin kun koin sen tarpeelliseksi ja vastasin esiin nouseviin 

kysymyksiin parhaani mukaan. Tiimin tunnelmat vaihtelivat innostuneisuuden ja 

epävarmuuden välillä. Kuitenkin alun ahdistuneisuus oli muuttunut aloitekyvyksi, ja 

ideoita työhön tuli molemmilta osapuolilta. Tiimin joukosta nimetyt vastuuhenkilöt 

tulivat palavereihin aina hyvin valmistautuneina, ja työ eteni joutuisasti. 

 

Selvästi uusi ja totuttelua vaativa oli ajatus siitä, että uutiskirje lähetettäisiin 

valtakunnallisten medioiden toimituksiin. Tiimi vakuuttui asiasta vasta kuultuaan 

tuntemani valtakunnallisen median toimittajan näkemyksen siitä, että tämä todella on 

normaalia PR-toimintaa.  Tutkimuksentekotapana omien kontaktien käyttäminen ei 

liene aivan tyypillisemmästä päästä. Pidin kuitenkin mielessäni lauseen siitä, että luovia 
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keinoja saa käyttää teoriaviittausten kustannuksella, lopulta näin saatiin helpolla 

tavalla vastaus tiimiä askarruttaneeseen kysymykseen.  

 

Tutkimuksen tässä vaiheessa työ tuntui minusta helpolta. Ennen kaikkea helpoksi sen 

teki tiiminvetäjän ja tiimin innostuneisuus ja oma-aloitteisuus. Työ oli samaan aikaan 

minulle myös opettelua: löysin esimerkiksi integroidun markkinointiviestinnän 

käsitteen vasta tässä vaiheessa, aiemmin olimme järkeilleet sitä, että markkinointi ja 

viestintä eivät tässä tapauksessa ole kovin kaukana toisistaan. Samoin 

toimintatutkimus oli minulle tässä vaiheessa myös uusi tutkimuksen tekemisen tapa, ja 

sisäistin omaa rooliani samaan aikaan, kun kehittämistyötä tehtiin. Tässä vaiheessa 

tutkimusta huomasin myös, että minulla kertyy paljon työssä sovellettavaa kokemusta 

eri lähteistä, vaikka varsinaisia yhteisöviestinnän opintoja onkin verrattain vähän.  
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7 VIESTINTÄKÄYTÄNTÖJEN KÄYTTÖÖNOTTO: 
VALMENNUS 

 

7.1 Suunnitteluvaihe 

 

Suunnitteluvaihe pidettiin totuttuun tapaan yhdessä tiiminvetäjän 

kanssa. Käytännössä johto oli siirtynyt taas minulle: kävin läpi 

asioita, joita minulle oli tiimipalavereissa tullut mieleen, joihin 

tiimin tulisi mielestäni kiinnittää huomiota. Sain luvan pitää 

valmennuksen. Koska tiimissä kiinnitettiin ensimmäistä kertaa 

ammattimaisesti huomiota viestintäasioihin, kehitettävää olisi 

ollut paljon enemmän kuin yhteen tutkimukseen on mahdollista 

mahduttaa. Periaatteenani oli vastata niihin tarpeisiin, jotka 

tiimissä selkeästi nousi esille. Näin tutkimusta saatiin rajattua sille 

sopivaan mittaan.  

 

Valmennuksen tarkoitus oli tuoda tietoa ja rohkaisua jatkoa 

varten. Erityisesti mediakentän tuntemuksen olin havainnut 

heikoksi, ja ajattelin, että tietopohjan lisääminen sen suhteen tuo 

itseluottamusta viestintään. Halusin myös inspiroida heitä antamalla ideoita ja 

ajatuksia reflektoitavaksi kesätauon ajaksi. Tekemällä yhteenvetoja, täsmennyksiä ja 

vertauksia pystyy kirkastamaan valmennettavien tavoitteita ja motiiveja. Myös 

keskustelulle ja osallistujien omille havainnoille jätin tilaa. Kyseinen lähestymistapa 

sopii erityisesti osaavien mutta epävarmojen osallistujien kanssa.3 Koska suunnittelun 

perustana oli vastata esiin nouseviin tarpeisiin, itse valmennustilaisuudessa 

valmennussisältöjä ei oltu teemoiteltu, vaan se on tehty vasta jälkikäteen.  

 

Valmennus oli keskustelunomainen ja kestoltaan noin tunnin. Tässäkin tehtiin 

yhteistyötä tiiminvetäjän kanssa. Minä johdin puhetta ja hän nosti tärkeinä pitämiään 

aiheita keskusteluun. Seuraavassa esittelen lyhyesti pitämäni valmennuksen sisällöt.  

                                                      
3
 Vrt.  http://mll-fi-

bin.directo.fi/@Bin/e1e8e5f250cb5ab760c4dc9df8f4d786/1338991729/application/pdf
/11918092/Kouluttajan%20opas%20lowres%2012.1.09.pdf s. 21 

Kuvio 5. Tutkimuksen 
kolmas sykli 

http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/e1e8e5f250cb5ab760c4dc9df8f4d786/1338991729/application/pdf/11918092/Kouluttajan%20opas%20lowres%2012.1.09.pdf
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/e1e8e5f250cb5ab760c4dc9df8f4d786/1338991729/application/pdf/11918092/Kouluttajan%20opas%20lowres%2012.1.09.pdf
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/e1e8e5f250cb5ab760c4dc9df8f4d786/1338991729/application/pdf/11918092/Kouluttajan%20opas%20lowres%2012.1.09.pdf
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7.2  Keskeiset teemat 

 

7.2.1. Kohderyhmäajattelu 

 

Uutiskirjettä ja muita tiedottavia tekstejä laatiessa on tärkeää tuntea vastaanottaja ja 

hänen näkökulmansa. Näkökulmaan pääsee käsiksi kysymällä kysymyksiä, kuten mikä 

on lukijalle tärkeää ja mihin hän tekstiä tarvitsee. Tuntematta lukijan tarpeita on 

mahdotonta kirjoittaa hyvää tekstiä. (Järvi 2010, 95) 

 

Tekstiopin käsitteet teema ja reema korostavat tekstin painotuksia ja tarjoavat siten 

yhden mahdollisuuden päästä käsiksi vastaanottajan näkökulmaan. Uusi tieto on 

helpompi kiinnittää johonkin, joka on jo ennestään tuttua. Tekstin ja jopa yksittäisen 

virkkeen paras informaatiorakenne on sellainen, että siinä ilmaistaan ensin lukijalle 

tuttu tieto ja vasta sitten uusi tieto. (Kauppinen 1988, 40-42) 

 

Gricen maksiimit ovat ohjenuora siihen, miten tietoa välitetään tehokkaasti. Ne 

muodostuvat neljästä periaatteesta:  

1. Tarjoa niin paljon tietoa kuin on tarpeellista. Älä tarjoa enempää kuin tarvitsee. 

2. Pysy totuudessa: älä sano sellaista, joka ei mielestäsi ole totta. Älä väitä 

sellaista, johon sinulla ei ole riittäviä todisteita.  

3. Pysy tilanteen kannalta olennaisessa asiassa 

4. Vältä moniselitteisiä ilmaisuja, käytä kuulijoille tuttua sanastoa.  

 (Grice 1991, 305-315, mukailtu) 

 

7.2.2. Asiantuntijana mediassa 

 

Medianäkyvyys lisää yleistä tunnettuutta ja luo kuvaa asiantuntijuudesta. Se lisää 

uskottavuutta erityisesti sidosryhmien keskuudessa, joiden voi olettaa seuraavan 

kyseisen alan uutisia erityisen tarkasti. Tietyn aiheen uutisarvo on riippuvainen 

mediasta, julkaisuajankohdasta ja sen hetkisestä uutistilanteesta. Tunnetulla 

lähettäjäorganisaatiolla on korkeampi uutisarvo kuin tuntemattomalla. Näin 

tiedotustyö vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä juttuja uutisoidaan, ja pitkällä 
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tähtäimellä myös Ede-tiimin tunnettuus paranee, mistä voi seurata uutisointia tai 

asiantuntijalausuntopyyntöjä. Mediassa menee parhaiten läpi juttu, jossa on 

mahdollisimman monta seuraavista kriteereistä: Jutun tulee olla lukijalle merkittävä, 

uusi, ymmärrettävä, ristiriitainen, tunteita koskettava ja omaperäinen.   (Juholin 2009, 

230-231) 

 

Haastateltavana ollessa on oikeus kysyä, minkälaisessa jutussa hänen sitaattejaan 

tullaan käyttämään. Sitaatit ja faktat on oikeus tarkistaa haastattelun jälkeen, mutta 

muuten jutun sisältöön ja sävyyn ei voi vaikuttaa. (Juholin 2009, 245-246) Ohjeistin 

tiimiä antamaan lausuntoja oman harkintansa mukaan, että mihin kaikkeen haluaa 

ottaa kantaa.  

 

7.2.3. Rohkeutta ilmaisuun 

 

Kaikki on viestintää, kaikki on näkökulmaa. Kaikki tekeminen viestii meistä jotain, 

samoin tekemättä jättäminen. Tietyssä mielessä olemme tuomitut viestimään. Ihminen 

ei voi olla viestimättä. (Karvonen 1997) 

 

Viestinnässä on kysymys esillä olosta. Ollakseen hyvä esiintyjä ei tarvitse tehdä mitään 

ihmeellisiä temppuja, vaan aitous ja ammattitaito ovat riittävä pohja ollakseen 

vakuuttava (Ahonen-Mäkelä 1975, 30). Improvisaatiometodissa taas ajatellaan, että 

moka on lahja. Asioita ei tarvitse ottaa niin vakavasti, ja epäonnistumiset on aina 

mahdollista kääntää voitoksi. (Routarinne 2004) 

 
Kirjallisuudessa on käsite subteksti. Esimerkiksi  tiimille valittua perusviestiä ei tarvitse 

toistaa sanasta sanaan, se voi tulla läpi myös toiminnassa. Jos organisaatio esimerkiksi 

ajattelee olevansa valtakunnallisesti tunnustettu toimija, sen tulisi näkyä myös sen 

toiminnassa. Tästä esimerkkinä on se, että uutiskirje lähetetään myös valtakunnallisiin 

medioihin.  
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7.3 Reflektio 

 
Tutkimuksen kolmas sykli oli luonteeltaan sellainen, että minä otin jälleen ohjat käsiini 

ja jaoin omaa kokemustani niin, että kesätauon jälkeen uutiskirjeen kirjoittaminen ja 

muut viestintätyöt sujuisivat tiimiltä mahdollisimman hyvin itsenäisesti. Tutkimusta 

aloitettaessa ja vielä toisen syklin alkuvaiheessa oli täysin näkymättömissä, että 

tutkimuksen lopetukseksi sopisi viestintävalmennus. Se oli minulle sekä haaste että 

mahdollisuus. 

 

Jo aiemmassa syklissä olin ihmetellyt, miten työ tuntuu niin helpolta, vaikka minulla on 

opintotaustassani verrattain vähän yhteisöviestinnän opintoja. Olen opiskellut ja 

tehnyt työkseni sekä harrastanut monenlaista viestintään suorasti tai epäsuorasti 

liittyvää, joka on kasvattanut näkemystäni siitä, mikä toimii ja mikä ei. Aloin ymmärtää, 

että tämä graduprosessi ikään kuin kerää kasaan kaiken aiemman kokemukseni, ja siksi 

työ tuntuu luistavan niin hyvin. Huomasin, että minulla on organisaatioviestinnällistä 

näkemystä, ja tehdäkseni työni hyvin minun täytyy vain tarkastaa muutamia 

yksityiskohtia kuten esimerkiksi se, onko uutiskirjeen lähettäminen lehtien toimituksiin 

yleinen käytäntö. Eniten tässä tutkimuksessa minulle on opintojeni lisäksi ollut hyötyä 

monivuotisesta työkokemuksestani matkailuneuvojana ja asiakaspalvelijana sekä 

teatteriharrastuksesta. 

 

Itse asiasisältöjen hahmottaminen tuntui minusta helpolta, mutta sitäkin vaikeampaa 

oli tulla kouluttajan rooliin opetusalan asiantuntijoita valmentamaan. Minulla ei ollut 

aiempaa kouluttajan kokemusta, ja otin tilaisuuden vastaan mahdollisuutena kokeilla 

jotain minulle uutta. Huolimatta tutkimustyön aiemmista onnistumisista minulla oli 

yhä edelleen sellainen tunne, ettei tiimi täysin luottanut osaamiseeni. Pidin 

koulutuksen epäilyksistä huolimatta ja mielestäni se meni niin hyvin kuin sen oli 

mahdollista mennä.  

 

En erityisesti halunnut kouluttaa, mutta tilanteet johtivat siihen. Tässä kohtaa oma 

oppimisprosessi on erityisen suuri. Kokemattomana kouluttajana lähestyin 

oppimistilannetta ehkä liiaksi niin, että kyse on tiedon kaatamisesta osallistujien 

päähän ja huomio kiinnittyy enemmän kouluttajan esiintymiseen kuin ryhmän 
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oppimiseen. (Vrt Kupias 2007). Oppimistilanteen sujuva eteneminen ei ole täysin omaa 

ansiotani. Valmennustilaisuudessa tiiminvetäjä oli minulle tavallaan työparina. Muun 

tiimin tavoin hän on opetusalan asiantuntija ja osasi siksi puuttua yksinpuheluuni ja 

nostaa tärkeäksi katsomiaan teemoja tarkempaan keskusteluun.  
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8 TULOKSET 

 
 

Mittasin tuloksia puolistrukturoidulla ryhmähaastattelulla. 

Arviointi on viivästetty, se pidettiin noin viiden kuukauden 

kuluttua kehittämistyön loppumisesta. Näin päästään 

arvioimaan oppimisen pitkäaikaisia vaikutuksia ennen 

kaikkea siitä näkökulmasta, ovatko opitut tiedot ja taidot 

olleet käyttökelpoisia käytännön työssä. (Vrt. Juholin 2010, 

153-154) Ryhmähaastattelulla päästään arvioimaan 

ryhmän yhteisiä käsityksiä heidän viestintänsä tilasta.  

 

8.1 Viestintäsuunnitelma 

 

Viestintäsuunnitelmasta koettiin tiimissä olleen suuri 

hyöty. Viestinnän kokonaiskuva hahmottuu nyt tiimille 

paremmin, ja on selvää mitä viestintätoimia tehdään mihinkin aikaan kalenterivuotta. 

Palautehaastattelun kymmenestä osallistujasta seitsemän nimesi kokonaiskuvan 

hahmotuksen tutkimuksen parhaaksi anniksi.  

 

Viestintä on otettu vakiokohdaksi tiimipalavereihin. Esimerkiksi uuden hankkeen 

alkaessa mietitään eksplisiittisesti, mitä viestintätoimia hankkeen toteuttaminen 

edellyttää.  

 

8.2 Uutiskirje 

 

Uutiskirje on ilmestynyt säännöllisesti suunnitelman mukaan. Sitä on kehuttu 

mielenkiintoiseksi ja on tullut kyselyjä siitä, mistä sen voi tilata. Uutiskirjeen 

konkreettisuutta pidettiin myös tärkeänä siinä mielessä, että se osallistaa tiimiläiset 

osallistumaan viestintätehtävien hoitamiseen. Aiheista ei ole ollut pulaa, vaan kaikilla 

on runsaasti intoa ja ideoita sen toteuttamiseksi.  

 

Kuvio 6. Palautetilaisuus. 
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8.3 Mediaviestintä 

 

Uutiskirjeen kohderyhminä olevista medioista ei ollut tullut yhteydenottoja, mutta 

tiimillä oli tiedossa, että kyseessä on pitkäjänteinen prosessi, jonka tulokset näkyvät 

vasta myöhemmin. Tiimi myös tiedosti, että mediajulkisuus oli heidän toimintansa 

kannalta toissijaista, eikä asia siksikään ollut niin kiireinen.  

 

8.4 Rohkeutta ilmaisuun  

 

Tiimi kertoi minulle, että kaikilla on paljon intoa ja ideoita viestinnän toteuttamiseen. 

Tiimi oli esimerkiksi tilannut uusia PR-tuotteita, joissa hyödynnettiin tiimin nimessä 

oleva sanaleikki. ”Ede:llä osaamista” -teksti oli painettu kirjanmerkki-magneetteihin ja 

punakyniin. PR-tuotteiden valinnassa oli kiinnitetty huomiota siihen, että tuotteet 

olivat toimivia ja niillä oli merkitystä opettajille.  
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9 POHDINTAA  

 

Tässä työssä kehitettiin viestintäkäytäntöjä akateemiseen asiantuntijatiimiin. 

Tavoitteena oli auttaa kohdeorganisaatio Ede-tiimiä hahmottamaan oman viestintänsä 

kokonaiskuva ja viestimään säännöllisesti sidosryhmilleen. 

 

 Työ on ollut luonteeltaan toimintatutkimusta, ja tutkimuksessa on kolme 

tutkimussykliä. Ensimmäinen sykli käsitti yliopistoharjoittelun ja tutkimuksena se on 

tehty takautuvasti. Syklin aikana Ede-tiimille laadittiin helposti ymmärrettävä 

viestintäsuunnitelma, jonka keskeistä sisältöä on viestinnän kokonaiskuvan 

hahmottuminen. Viestintäsuunnitelmassa nimettiin tiimin nykyiset 

viestintätoimenpiteet ja yhteistyötahot. Sidosryhmäsuhteiden hahmottaminen ja hyvä 

hoitaminen todettiin tärkeämmäksi kuin medianäkyvyys, ja tultiin siihen tulokseen, 

että uutiskirje on sopivin säännöllisen tiedottamisen muoto. Muita harjoittelun aikana 

tehtyjä työsuorituksia ei käsitelty tässä tutkimuksessa, mutta on huomioitava, että ne 

ja tiimin täysvaltainen jäsenyys on vaikuttaneet tutkimuksen myöhempään 

dynamiikkaan.  

 

Toisen syklin aikana tehtiin päätös siitä, että kehittämistyötä jatketaan Pro gradu –työn 

muodossa toimintatutkimuksena. Työn johto siirtyi tiiminvetäjälle, ja tutkija on 

tiimipalavereissa mukana osallistuvan havainnoijan roolissa. Palavereiden keskeistä 

sisältöä tutkimuksen kannalta oli viestintäsuunnitelmassa esitettyjen 

kehittämisehdotusten tuominen käytäntöön. Suurin yksittäinen aihe oli tiimin 

tarpeisiin sopivan uutiskirjeen suunnittelu, joka alkoi ilmestyä lähestymässä olleen 

kesätauon jälkeen.  

 

Havaintojen pohjalta tutkijalle hahmottui teemoja ja sisältöjä, joista tiimiltä vielä 

puuttui osaamista. Kolmannessa syklissä vetovastuu siirtyi jälleen tutkijalle, ja hän piti 

viestintävalmennuksen, jonka tarkoituksena oli tarjota välineitä uutiskirjeen 

kirjoittamiseen ja viestinnän itsenäiseen hoitamiseen. Keskeisiä teemoja olivat 

kohderyhmäajattelu, mediakentän tuntemus ja rohkeus ilmaista itseään.  
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Palaute koko tutkimusprosessista kerättiin viivästettynä, jolloin pystyttiin arvioimaan 

tutkimuksen todellista vaikuttavuutta.  Palaute kerättiin koko tiimin kesken 

teemahaastatteluna. Näin päästiin arvioimaan ryhmän kollektiivisia käsityksiä 

viestinnästä.  

 

Coghlan & Brannick (2010, 103-112) esittelevät omassa organisaatiossa tehtävän 

toimintatutkimuksen erilaisia piirteitä suhteessa siihen, onko kyseessä oppimisprosessi 

tutkijalle, tutkimuskohteelle vai molemmille. Tutkimuksen ollessa oppimisprosessi 

molemmille osapuolille, niin kuin tässä tutkimuksessa on, se johtaa onnistuessaan 

kokonaisvaltaiseen muutokseen.  Samalla asetelma on nelikentän vaativin niin 

laajuudeltaan, monimutkaisuudeltaan sekä käsitteellisiltä, analyyttisilta ja 

käytännöllisiltä taitovaatimuksilta. (Coghlan & Brannick 2010, 110) 

 

Tutkimus on ajoittain tuntunut juuri niin haasteelliselta kuin Coghlan & Brannick 

antavat ymmärtää. Erityisen vaikeaa oli monisäikeisen ja paljon erityistapauksia 

sisältäneen työn kokonaishallinta. Tutkimuksen erityispiirteitä olivat muun muassa 

tutkijan roolini organisaatiossa, tutkimuksen takautuvuus ja ennalta 

suunnittelemattomuus, Ede-tiimin oma asiantuntemus oppimiseen liittyvissä asioissa 

ja luovien ratkaisujen käyttö. Käytännön työnä työ oli helpompaa, mutta sen 

saattaminen järjestelmälliseksi ja kielellisesti jäsennetyksi tieteelliseksi raportiksi oli 

vaikeampaa. 

 

Tutkimuksen dynamiikan kannalta oma virheeni alussa oli liika innokkuus ja tiimin 

kipupisteiden näkeminen vain mielenkiintoisena keissinä. Kuten Heikkinenkin (2007, 

102) huomauttaa, ”[t]utkijan innostunut ihmettely, toistuva kehittämiskohteiden 

keksiminen ja ehdotukset voivat olla yhteistyökumppanille tai osallistujille liikaa.” 

Toisaalta asiaan voi ottaa ymmärtävän näkökannan. Heikkinen (mp.) jatkaa: ”Yhteisten 

työskentelytapojen ja kielen muotoutuminen vie aikaa. Toimintatutkimus on tietoista 

tasapainottelua osallistumisen ja vetäytymisen välillä.” (Heikkinen 2007, 102) 

Mielestäni olen kuunnellut tiimiä ja kohtaamisiamme herkällä korvalla, ja osannut 

pienistä kauneusvirheistä huolimatta vastata hyvin heidän tarpeisiinsa. Tämän 

puolesta puhuvat myös tutkimuksen tulokset (luku 8). Tutkijan innokkuudella voi olla 
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myös hyviä puolia. Mäkisen (2009, 19) mukaan ”[u]seissa tutkimushankkeissa on 

huomattu aidosti innostuneen tutkijan saavan aikaan selvempiä muutoksia.”   

 

Kuula (1999, 139) määrittelee toimintatutkimuksen tavoitteeksi sen, että 

tutkimuksessa tuotetaan itsenäinen muutoksen ja oppimisen prosessi, joka jatkuu 

senkin jälkeen, kun tutkija on poistunut. Parhaimmillaan prosessin myötä muuttuvat 

sekä ajattelu- että toimintatavat. (Kuula 1999, mp.) Omien havaintojeni mukaan näin 

juuri on tässä tutkimuksessa käynyt. Sen verran kuin olen tutkimuksen loppumisen 

jälkeen tiimin kanssa ollut tekemisissä, olen huomannut, että he ovat muullakin tavoin 

alkaneet kiinnittää huomiota viestintäänsä, ja myös hankkineet palveluja talon 

ulkopuolelta. Toisin sanoen viestintäalan tuntemus ja arvostus ovat kasvaneet eikä 

viestintää koeta enää niin vieraaksi asiaksi kuin tutkimuksen alkuvaiheessa. 

 

Viestinnän näkökulmasta tutkimus pysyttelee hyvin perusasioissa. Erityisesti 

viestintäsuunnitelmaa on karsittu sisältämään vain kaikkein olennaisin ulkoisen 

viestinnän kannalta. Uutiskirjeen suunnitteluvaiheessa (luku 6) tiiminvetäjän ajatus oli, 

että tiimi hoitaa itse viestintänsä, koska uutiskirjeen sisällöt liittyvät niin tiiviisti heidän 

työhönsä. Samoin hänen mukaansa se, että tiimi laatii uutiskirjeensä itse, osallistaa 

tiimiläisiä kantamaan vastuuta viestinnästä. Tiiminvetäjän ajatus oli tulkintani mukaan 

se, että uutiskirje pysyttelee hyvin perusasioissa ilman sen kummempia 

kommervenkkeja.  

 

Itse mietin pitkään, onko tiimin hyvä laatia uutiskirje itse vai käyttää siihen viestinnän 

ammattilaisia. Lopulta tulin samaan tulokseen tiiminvetäjän kanssa sitä kautta, että 

asiantuntijapalveluiden markkinointi perustuu ennen kaikkea suhdeverkostolle, jossa 

myös henkilökohtaiset kontaktit ovat tärkeässä osassa (luku 2.2.3). Mielestäni se, että 

tiimiläiset kirjoittavat uutiskirjeen itse omilla nimillään, lisää myös markkinoinnin 

uskottavuutta. 

 

Tutkimuskirjallisuudessa puhutaan paljon siitä, että henkilöstön viestintätaitoja tulisi 

kehittää. Lähes aina kysymys on kuitenkin sisäisen viestinnän eli työyhteisöviestinnän 

kontekstista, eikä niinkään ulkoisen viestinnän itsenäisestä hoitamisesta, mihin tämä 

tutkimus on antanut valmiudet. Tätä kirjoittaessa en tiedä, kuinka yleistä on, että 
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vastaava asiantuntijatiimi hoitaa ulkoisen viestintänsä täysin itsenäisesti täysin ilman 

viestintäammattilaisten apua. Tutkimuksen tuloksista (luku 8) päätellen ratkaisu on 

kuitenkin ollut toimiva. 

 

Tutkimuksen näennäisestä yksinkertaisuudesta huolimatta siinä on tehty iso työ sen 

suhteen, että viestinnän sisällöt olisivat tiimille omaksuttavia. Osittain tämä johtuu 

siitä, että koin viestintäsuunnitelman tekemisen niin vahvasti näytönpaikkana, ja 

toisaalta vastapuolen huomioiminen on minulle luontainen toimintatapa. Viestintäalan 

kirjallisuudessa myös korostetaan sitä, että strategian tulisi olla kaikille ymmärrettävä.  

Jälkikäteen tarkasteltuna näyttää siltä, että tutkimus on ikään kuin sattumalta 

viimeisimpien markkinoinnin trendien mukainen. Nykyään puhutaan 

sisältömarkkinoinnista, joka tarkoittaa lukijalle hyödyllisen tai viihdyttävän sisällön 

jakamista. Sen avulla esimerkiksi asiantuntijaorganisaatiot voivat tuoda esiin omaa 

osaamistaan tarkoituksenaan sitouttaa olemassa olevia asiakkaita ja luoda uusia 

kontakteja.4  

 

Asia, josta en voi olla kirjoittamatta on viestinnän ymmärryksen ja arvostuksen puute. 

Siitä puhutaan alan kirjoissa (ks. esim Malmelin & Hakala 2005, 96), ja se oli täyttä 

totta myös tässä tutkimuksessa. Tiimille ja tiiminvetäjälle oli syytä esitellä viestinnän 

peruskäsitteitä, kuten sidosryhmä, kanava ja perusviesti. Kuten Malmelin & Hakala 

(mp.) kuvaavat, viestinnän strateginen merkitys hahmottui hitaasti ja johdon käsitykset 

viestinnästä olivat mekanistisia. Toisaalta alun arvostuksen puutetta voi selittää sekin, 

että tulin tekemään asiantuntijatöitä harjoittelijan statuksella. Minulla oli aloittaessa 

vain perustiedot, mutta ymmärrys on kasvanut prosessin myötä. 

 

Tutkimuksen reflektio-osuuksissa olen käsitellyt sitä, miten minun oli vaikea ottaa 

omaa paikkaani tiimissä, ja miten roolini vaihteli toisaalta harjoittelijan ja asiantuntijan, 

toisaalta asiantuntijan ja tutkijan välillä. Jälkikäteen tarkasteltuna hämmennys ja 

muutosvastarinta johtuivat toisaalta edellä mainituista rooliristiriidoista, toisaalta 

uudesta asiasta, ja ne ovat luonnollinen osa organisaation muutosprosessia. Pienestä 

hankauksesta huolimatta tiimin ja minun kesken vallitsi tietty perustavanlaatuinen 

luottamus, ja asiat osattiin aina hoitaa diplomaattisesti. Loppupalautteessa oman 

                                                      
4
 http://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4lt%C3%B6markkinointi  

http://fi.wikipedia.org/wiki/Sis%C3%A4lt%C3%B6markkinointi
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roolini tutkimuksen kulussa kiteytti eräs tiimiläinen sanoihin ”me on tehty just niinku 

sinä sanot.” 

 

Tutkimuksen puutteena voi nähdä sen, että sitä on etukäteen ehditty suunnitella niin 

vähän ja että se on todella ollut monitasoinen oppimisprosessi myös minulle tutkijana. 

Olen joutunut teoreettisen osaamisen puuttuessa takertumaan lauseeseen siitä, että 

luovat keinot ovat sallittuja ja ammentanut esimerkiksi luovien alojen 

harrastuneisuudestani. Kun puhutaan rohkeudesta ilmaista itseään, voidaan yhtä hyvin 

puhua organisaation markkinointihenkisyydestä, joka ulottuu kattamaan koko 

organisaation myös yksilötasolle. Ajatus esitetään Tikkasen, Asparan ja Parvisen 

kirjassa Strategisen markkinoinnin perusteet, ja siinä todetaan samansuuntaisesti kuin 

minä valmennuksessani, että kyse ei ole ihmeellisten temppujen tekemisestä 

(Tikkanen & al. 2007, 119) vaan aitoudella ja ammattitaitoa jakamalla päästään jo 

pitkälle (mt, 126). 

 

Mielestäni tutkimus on ajankohtainen ja tärkeästä aiheesta tehty. Viestinnän ja 

markkinoinnin merkitys yliopistossa tulee kasvamaan entisestään, ja tämä tutkimus 

antaa ehdotuksen siitä, miten viestintä on mahdollista järjestää noin kymmenen 

hengen asiantuntijatiimissä. Tutkimuksen kulkuun on vaikuttanut se, että tiimillä on 

ollut käytössään atk-tukihenkilö ja toisaalta se, että tiimi on ollut halukas oppimaan ja 

sisäistämään uusia asioita. 

 

Mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita voisi olla viestinnästä koituvien hyötyjen mittaus 

tai ulkoisen viestinnän kehittäminen esimerkiksi yliopiston yksittäisen oppiaineen 

kohdalla. 
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Aluksi 
 
Kaksi näkökulmaa viestintään: 

 Informaation siirtämistä lähettäjältä vastaanottajalle tai 

 Yhteisöllistä toimintaa. Viestinnän kautta syntyy yhteistä todellisuutta 

o Yleiset puheenaiheet, kahvipöytäkeskustelut 

o Esimerkiksi ajatus siitä, mitkä ovat koulumaailman ajankohtaisia 

kysymyksiä 

 
PR = Organisaation suhteet ympäristönsä kanssa.  

 Paljon informaatiota –> päätöksiä tehdään mielikuviin perustuen. 

(Mielikuvayhteiskunta) 

 Pyrkimys vaikuttaa siihen, millaisia mielikuvia organisaatioon tai palveluun 

liitetään 

o Mielikuviin vaikutetaan tiedostamatta ja tietoisesti. Niitä ei voi lopullisesti 

määrätä, mutta niitä ohjataan oikeaan suuntaan johdonmukaisella 

toiminnalla ja viestinnällä. 

o Voidaan kutsua imagon rakentamiseksi, maineen hallinnaksi, 

brändäykseksi tai profiloinniksi  hieman eri näkökulma, itse asiasisältö 

on sama. 

o Kysymys on myös kokemuksista, omista tai muiden.  

o Maine perustuu aina saavutuksiin ja varsinaiseen toimintaan, muuten se 

ei ole kestävä. 

 Mielikuvia rakennetaan suorissa ja välillisissä kohtaamisissa sidosryhmien ja 

toimintaympäristön edustajien kanssa.  
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 Hyvä maine synnyttää vetovoimaa ja toisaalta suojaa kolhuilta. PR turvaa 

toiminnan edellytykset tukemalla myönteisiä suhteita eri osapuolten kanssa. 

 Eden kohdalla myös Kotun ja Oulun yliopiston maine vaikuttavat 

 
Tehokkaan asiaviestinnän periaatteita (ns. Gricen maksiimit) 

 Tarjoa niin paljon tietoa kuin on tarpeellista. Älä tarjoa enempää kuin tarvitsee. 

 Pysy totuudessa: älä sano sellaista joka ei mielestäsi ole totta. Älä väitä 

sellaista, johon sinulla ei ole riittäviä todisteita. 

 Pysy tilanteen kannalta olennaisessa asiassa. 

 Vältä moniselitteisiä ilmaisuja, käytä kuulijoille tuttua sanastoa. 

 

 
Perusviesti 
 
Perusviesti pukee sanoiksi tai tarinaksi toiminnan ytimen.   

 Eden perusviestit:  

 

Ede-tiimi on valtakunnallisesti tunnustettu 
akateeminen  

1. perusasteen ja lukion opettajien 

täydennyskoulutuksen tuottaja 

2. koulumaailman kehittäjä 
 

o Täydennyksiä: mihin se pyrkii, millaisin keinoin, millaiset arvot ohjaavat 

sen toimintaa? 

o Viestinnän tavoite vastaavasti on tehdä Edeä tunnetuksi 

valtakunnallisesti tunnustettuna akateemisena perusasteen ja lukio 

opettajien täydennyskoulutuksen tuottajana ja koulumailman 

kehittäjänä 

o Näkökulma voi hieman vaihdella sidosryhmän mukaan. Ks. tehokkaan 

asiaviestinnän periaatteet 

 
Läpäisyperiaate 

 Sovittu viesti tulee läpi kaikkialla organisaatiossa ihmisten päivittäisessä työssä, 

prosesseissa ja vuorovaikutustilanteissa.  

o Asiakastapaamiset, informointi, messut, seminaarit, perehdyttäminen, 

lehtiartikkelit, ilmoitukset, nettisivut, esitteet, palaverit jne. 
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 Tuloksia syntyy vasta, kun suunnitelma saadaan läpäisemään kaiken toiminnan. 

Strategialla itsessään ei ole merkitystä, ellei se johda konkreettisiin tekoihin.  

 
Sidosryhmäviestintä 
 
 Sidosryhmä 

 Yhteistyötaho. Vaikuttaa organisaation toimintaan, ja organisaatio voi 

puolestaan vaikuttaa sen toimintaan. Eden toiminnan kannalta 

sidosryhmäviestintä on olennaisinta. 

 Tyypillisiä sidosryhmiä ovat asiakkaat, omistajat, rahoittajat, yhteiskunnalliset 

päättäjät, viranomaiset, liitot ja järjestöt, joukkoviestimet, oppilaitokset, 

yliopistot ja korkeakoulut. Voidaan luokitella esimerkiksi 

o  ensi- ja toissijaisiin sekä marginaalisiin 

o  nykyisiin ja potentiaalisiin 

 Asiakas- ja sidosryhmäviestinnän periaatteita: dialogi, tasavertaisuus, 

keskinäisen riippuvuuden ymmärtäminen  

o Tarvitaan yhteydenpitoa, kykyä tunnistaa teemoja, valmiutta ottaa 

kantaa ja käydä keskustelua. 

 Tehokkainta ns. henkilökohtainen lähiviestintä eli ihmisten väliset kohtaamiset. 

Tämä ei ole aina mahdollista, joten tarvitaan suunnittelua ja erilaisia 

viestintäkanavia 

Sidosryhmäanalyysi 

 Sidosryhmien nimeäminen 

 Kysymyksiä, joilla suhteita eri sidosryhmiin voi hahmottaa 

o Tiedot ja tietämys Edestä 

o Mielipiteet ja asenteet sen toiminnasta ja palveluista 

o Arviot Eden tulevaisuudesta, mahdollisuudet ja uhat 

o Sitoutuminen ja lojaalisuus 

o Millaista vuorovaikutusta toivotaan 

o Odotukset siitä, miten toimintaa tulisi kehittää 

o Toiveet siitä, miten ryhmät itse vaikuttaa toimintaan 

o Miten Ede haluaa vaikuttaa sidosryhmiin  

 Alla luonnostelma, jota voi täydentää 

 
 
 
 
 
 



 69 

  

 
Lisäksi tunnistettiin 12 muuta sidosryhmää ja määriteltiin niille viestinnälliset 
toimenpiteet. 
 
 
(1) Uutiskirje 

 Esimerkiksi kerran kuussa 

 Kirjataan lyhyesti Eden kuulumiset: tulevat kurssit, tulevat hankkeet, 

yhteistyökuviot jne 

 Tarjotaan mahdollisuutta automaattisesti kursseille osallistuville opettajille, 

lisäksi mahdollisuus tilata nettisivujen kautta 

 RSS-syöte 

 
(2) Viestintä yliopiston sisällä 
 
Yliopiston tiedotusyksikön tavoitta osoitteesta viestinta@oulu.fi  
 
Hermes 

 Yliopiston henkilökunnalle suunnattu uutiskirje. Lehti ottaa vastaan 

juttuvinkkejä valmiita juttuja ja. Niitä voi lähettää uutisvinkki-osion kautta. 

  Lukijakyselyn mukaan siihen toivotaan juttuja mm. yliopistossa tehtävästä 

tutkimuksesta sekä kiinnostavista ihmisistä. Lisäksi halutaan lukea mm. 

ajankohtaisista asioista, työhyvinvoinnista, yliopistolaisten harrastuksista, 

onnistumisista ja kansainvälisyydestä. 

Ylkkäri 

 Voi tarjota opiskelijoita kiinnostavia teemoja tai esim. henkilökuvia 

työntekijöistä 

 

Sidosryhmä Viesti/Näkökulma Milloin viestitään Mitä kautta 
(viestintäkanavat) 

Muuta 
huomioitavaa 

Opettajat Kouluttautumis-
mahdollisuudet 
 
Ede.fi-sivuston 
linkkejä ja 
opetusalan uutisia 
voisi myös 
mainostaa 

 Mahdollisuus tilata 
uutiskirje (1) 
Sähköpostilistat 
Todistuksille 
pahvinen kansio, 
joka toimii samalla 
mainoksena 

Miten hyvät 
kurssikokemuks
et voi hyödyntää 
viestinnässä? 

Rehtorit Kurssit 
Yliopiston terveiset 
rehtoritapaamisiss
a 

Säännöllisesti 
sopivissa 
tilaisuuksissa 

Mahdollisuus tilata 
uutiskirje 
Tapaamiset? 

Väylä opettajiin 
 

Opetustoimen
johtajat 

Suunnitteilla olevat 
hankkeet 

 Mahdollisuus tilata 
uutiskirje 
Tapaamiset? 

 

mailto:viestinta@oulu.fi
http://www.oulu.fi/hermes/uutisvinkki.html
http://www.oulu.fi/hermes/2010/12/kyselykooste.html
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 Kasvatustieteilijöille järjestettävästä infosta voisi vinkata Ylkkäriin ja pyytää 

tekemään juttua 

 Menot-palsta menotpalsta@oyy.fi (Esimerkiksi kasvatustieteilijöiden infot) 

 

Mediaviestintä 
 

 Lisää yleistä tunnettuutta, luo kuvaa asiantuntijuudesta 

 Lisää uskottavuutta sidosryhmien keskuudessa 

  Voi pitkällä tähtäimellä poikia lausuntopyyntöjä mediassa 

 
 
Keskeiset mediat: 

 Kaleva 

 Opettajalehti 

 Aktuumi  

 Yle Oulu 

 Helsingin Sanomat 
 

Toisisijaiset 

 Helsingin Sanomat, Lapin Kansa, Kainuun Sanomat, Koillissanomat. 

 Oulun seudun ilmaisjakelulehdet, Pohjois-Pohjanmaan ilmaisjakelulehdet  
 

 
Tavoitteet mediaviestinnässä:  

 Kirjoittaa asiantuntija-artikkeleita, jossa tuodaan tiimin osaamista esille 

 Esimerkiksi kaksi juttua vuodessa keskeisissä medioissa ja yksi toissijaisissa 

 Yliopiston kautta lähtee suuri jakelu valtakunnan keskeisiin medioihin. Voidaan 

kerätä Eden oma medialista  (ks. ensi- ja toissijaiset mediat) 

 Printtimedia on luontevampi asiantuntija-artikkeleihin, radio ja tv lähinnä silloin 

jos toimittaja tulee tekemään juttua / pyytää lausuntoa 

 

Perinteinen markkinointiviestintä ja PR 
 

 Pääsääntöisesti maksettuja koulutuksista kertovia ilmoituksia Opettaja-

lehdessä 

 Liikelahjat: kynät, muistitikut 

o Uudistaminen: Muistilaput? 

 Joulukortit 

 Käyntikortit 

 

Verkkoviestintä ja sosiaalinen media 
 

mailto:menotpalsta@oyy.fi
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Verkkoviestinnän erityispiirteitä 
 

 Digitaalisen viestinnän elementit: teksti, ääni, valokuva, grafiikka, animaatio, 

video, tietokantahaku ja vuorovaikutteisuus.  

 Hyödyllisen sisällön jakaminen ilmaiseksi 

 Digitaalisen kerronnan ominaisuuksia 

o Nettiä luetaan selailemalla: pakottaa miettimään rakenteita käyttäjän 

näkökulmasta.  

o Kerronnan tulee sallia käyttäjän oikkuilu, mutta rakenteiden tasolla tulee 

varmistaa teoksellisuus – kokonaiskuvan syntyminen, ettei selaamisesta 

tule eksymiskokemusta tai turhauttavaa neulan etsimistä heinäsuovasta 

 

 

o Ideaali: ”Parhaan viestinnällisen lopputuloksen takaa sellainen 

verkkototeutus, jossa on hyvin mietitty rakenne, monipuoliset 

mahdollisuudet edetä tietosisällöissä, rikas multimediailmaisu ja 

sisältöihin rakennettu intuitiivisesti oivallettava vuorovaikutteisuus. 

Silloin viestinnässä yhdistyvät tieto, tilanteet ja elämykset 

kokonaisuudeksi, jolla on myös vahva positiivinen tunnelataus.” 

 Verkkoviestintä yhdenmukainen viestintästrategian kanssa: vastaa erityisesti 

sidosryhmien tarpeisiin 

 Juholin: Kehittäminen/uudistaminen onnistuu parhaiten pitkällä aikavälillä (3-5 

vuotta) 

o Iteroiva työskentelytapa. Edetään sykleissä, otetaan oppia aikaisempien 

vaiheiden toteutuksesta  

 
Ede 

 Kotisivut Kotun sivun alasivuna 

o Selkeät alasivut kursseille, ilmoittautuminen sitä kautta. Mielestäni 

toimiva ratkaisu, jos linkitetään suoraan ko. sivulle. 

o Sekava kokonaisrakenne, sivusto vaatisi suurempaa uudistusta 

o Erillinen muistio konkreettisista parannusehdotuksista 

 Linkkisivusto www.ede.fi, johon on kerätty opetusalan linkkejä ja uutisia 

o RSS-syötteen tarjoaminen viestisi sosiaalisen median välineiden 

hallinnasta 

 Ei sosiaalisen median kanavia käytössä tällä hetkellä 

o Opettajia on varmasti eniten Facebookissa  oikein viestittynä saisi 

varmasti nopeasti seuraajia. Ylläpito vaatii aktiivisen otteen. 

 Hakukoneoptimointi 

o Google, Youtube 

o Ede vai Ede-tiimi? 

http://www.ede.fi/
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o Sosiaalisen median käyttö hakukoneena lisääntyy 

  Henkilöstön eportfoliot tulossa 

 Jatkossa mahdollisuus tilata uutiskirje nettisivun kautta? (Uutiskirjeen sisältö 

näkyville myös verkkosivulle? 

Onnistumisen mittareita  
 

 Ensisijainen: Tuleeko koulutuksiin osallistujia  

 Paraniko nykyinen yhteistyö tai suhde 

 Syntyikö uusia yhteistyösuhteita 

 Saatiinko omia tavoitteita näkyviin tai läpi sidosryhmissä 

 Näkyikö julkisuudessa haluttuja painotuksia tai teemoja (mediajulkisuus) 

 
 

Vastuut 
 
Johdettu, jokaisen vastuuta korostava: Viestintä on tietoisesti läsnä kaikissa 
toiminnoissa ja prosesseissa; sitä johdetaan ja se on samalla vapaamuotoista sekä 
omatoimisuuteen haastavaa. Viestinnän ammattilaiset koordinoivat, konsultoivat ja 
vastaavat nimetyistä tehtävistään.  
 
Vapaasti muotoutuva: Viestintä on organisaatiossa ja sen prosesseissa jatkuva 
vuorovaikutus, joka antaa ihmisille mahdollisuuden käsitellä ja tulkita sanomia sekä 
osallistua yhteisön kehittämiseen ilman sovittuja käytäntöjä ja johtamista. 
 
 Eden viestintä on jotain edellisten väliltä.  
 
Ulkopuolista apua tarvitaan lähinnä valmiiden artikkelien ja esittelymateriaalien 
tuottamiseen. 
 
Oto-tiedottaja = vastuu tiedotuksesta oman työn ohessa. 
 

Lisätietoa 
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