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Tiivistelmä

Työntekijöiden sosiaalisen median käyttö on noussut organisaatioiden kiinnostuksen kohteeksi viime
vuosina. Sosiaalisessa mediassa työntekijän ääni kuuluu rehellisenä ja usein myös julkisena, minkä
organisaatiot kokevat sekä uhkana että mahdollisuutena. Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli tutkia
työntekijän äänen eri sävyjen kuulumista työntekijöiden julkisissa Twitter-viesteissä eli twiiteissä.
Teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla tutkin, edustavatko twiitit aiemmasta teoriasta löytyviä
luokkia.
Tutkimukseni nojaa työntekijän äänen teoriaan (engl. employee voice), joka on osa EVLN-teoriaa
(engl. Exit, Voice, Loyalty, Neglect). Työntekijän ääni tarkoittaa työntekijän mahdollisuutta sanoa
mielipiteensä ja osallistua päätöksentekoon niin suoraan kuin epäsuoraankin, sekä virallisia että
epävirallisia kanavia käyttäen. Tutkimuksen analyysirunko on Dundon, Wilkinson, Marchington &
Ackers 2004 luoma työntekijän äänen jako perinteiseen työntekijän ääneen, yhteisön ääneen,
osallistuvaan ääneen ja vastavuoroisuuden ja kumppanuuden ääneen. Aineisto sisältää 21 998 twiittiä
seitsemältä eri informantilta. Luokiteltuani aineistosta löytyvät työtwiitit lisäsin analyysirunkoon
kategorian muut, joka sisältää ammatillisen minän ääntä ja jutustelua.
Aineistoni perusteella työnantajien pelot ovat ylimitoitettuja, sillä aineiston työtwiiteistä 95,6 %
motivoitui positiivisesti tai neutraalisti. Vaikka sosiaalisessa mediassa viestiessä
kriisiviestintästrategia on aina hyvä olla valmiina, tämän tutkimuksen perusteella työntekijä
sosiaalisessa mediassa on selkeästi mahdollisuus uhan sijaan.
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1

JOHDANTO

Sosiaalinen media on lähes jokaisen työikäisen arkea. Aamuisin luemme uutiset
puhelimesta tai tabletista, tarkistamme kavereiden päivityksistä sadetilanteen,
sovimme lounastreffit kaverin kanssa Facebookissa, palaverin WhatsAppissa ja
pyydämme apua ohjelmisto-ongelmiin Twitteristä. Henkilökohtaisten sosiaalisen
median käyttäjätilien käyttö työasioihin on lisääntynyt (Global Web Index 2016).
Mediassa ja tieteellisessä tutkimuksessakin työntekijä sosiaalisen median käyttäjänä
on silti näyttäytynyt aikapommina (Miles & Mangold 2014), vaikka toisaalta
muotitermi työntekijälähettilyys (engl. employee advocacy) tekee työntekijästä
työnantajansa viestinviejän sosiaalisen maailman palveluissa (ks. Balnave, Barnes,
MacMillan & Thornthwaite 2014, Dreher 2014, Kurio 2015, Lehmusvirta 2015,
Edelman Trust Barometer 2016).
Työntekijän ääni -teoria on kehittynyt Albert Hirschmanin (1970) Exit, Voice And
Loyalty -teoksen pohjalta. Määrittely on perinteisesti lähtenyt Hirschmanin (mts. 30)
ajatuksesta, jonka mukaan työntekijän ääni on mikä tahansa yritys muuttaa
vallitsevaa tilaa pakenemisen sijaan. Tutkimus on kuitenkin laajentunut ja
laajentanut

työntekijän

äänen

määritelmää,

johtaen

samalla

tutkimuksen

pirstaloitumiseen (Budd 2014, Mowbray, Wilkinson & Tse 2015). Työntekijän äänen
tutkimus on nykyään varsin heterogeenistä, ja käsite saattaakin merkitä eri tutkijoille
eri asioita (mm. Dundon, Wilkinson, Marchington & Ackers 2004, Pauksztat,
Steglich & Wittek 2011, Wilkinson, Dundon, Donaghey & Freeman 2014, Gilman,
Raby & Pyman 2015).
Työntekijän

äänen

tutkimus

on

paljolti

keskittynyt

työntekijän

äänen

ilmaisukanaviin, motivaatioon, äänen hyödyntämiseen ja johdon sekä organisaatiossa
valitun systeemin vaikutukseen (Wilkinson & Fay 2011, Mowbray ym. 2015).
Dundonin, Wilkinsonin, Marchingtonin ja Ackersin (2004) tutkimus on hyvä
esimerkki, sillä sen mukaan työntekijän ääni voi olla perinteisen yksilön
tyytymättömyyden ilmaisun lisäksi yhteisön ääni, osallistuva ääni tai partneriuden ja
kumppanuuden ilmaisu.
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Äänen todellista näkymistä sosiaalisessa mediassa ei ole kuitenkaan tutkittu (Budd
2014), vaikka ero tutkimuksissa kerrotun ja toteutuvan työntekijän äänenkäytön
välillä onkin tunnistettu ilmiö (Gilman ym. 2015). Tavoitteenani tässä pro gradu
-tutkielmassa onkin tutkia työntekijän äänen eri sävyjen kuulumista työntekijöiden
julkisissa Twitter-viesteissä eli twiiteissä. Teorialähtöisen sisällönanalyysin avulla
tutkin, edustavatko twiitit teoriasta löytyviä luokkia.
Aloitan perehtymällä työntekijän äänen teoriaan. Luvun alussa käyn läpi tutkimuksen
historiaa ja nykyhetkeä, minkä jälkeen määrittelen tämän tutkimuksen näkökulman
työntekijän ääneen. Seuraavassa luvussa esittelen aineistoni sosiaalisesta mediasta ja
metodini, teorialähtöisen sisällönanalyysin. Luvussa 4 analysoin aineistoa ja sen
sopimista aiemmin määriteltyihin luokkiin. Keskustelu-luvussa vertaan tutkimukseni
tuloksia aiempaan tutkimustietoon. Lopuksi kokoan yhteen tutkimukseni tuloksia,
haasteita ja jatkotutkimusmahdollisuuksia.
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2

TYÖNTEKIJÄN ÄÄNI

Lähes jokainen työntekijän ääneen liittyvä tutkimus (mm. Farrell 1983, Miles &
Muuka 2011, Burris, Detert & Romney 2013, Miles & Mangold 2014) alkaa Albert
O. Hirschmanin määritelmällä (1970: 30) äänestä:
Voice is here defined as any attempt at all to change, rather than to escape
from, an objectionable state of affairs. [suom. ”Ääni on tämän määritelmän
mukaan mikä tahansa yritys muuttaa epämiellyttävää tilannetta pakenemisen
sijaan”.]
Äänen määritelmä on teoksesta Exit, Voice And Loyalty. Responses to Decline in
Firms, Organizations, and States, jossa Hirschman esittää, että epämiellyttävässä
tilanteessa

on

kolme

vaihtoehtoa:

yksilö

voi

poistua

(exit),

sanoittaa

tyytymättömyytensä (voice) (mts. 4) tai voi pysyä lojaalina (loyalty) organisaatiolle
(mts.

78). Myöhemmin

teoriaa on täydennetty neljännellä vaihtoehdolla,

välinpitämättömyydellä (neglect) (Farrell 1983, Allen 2014, Mowbray ym. 2015).
Työntekijän äänen teoriaan viitataankin englanninkielisessä kirjallisuudessa usein
lyhenteellä EVLN-teoria. Koska työntekijän ääni on yksi työntekijän ääni -teorian
osa, viitataan tässäkin tutkimuksessa englanninkielisten termien mukaan EVLNteoriaan selvyyden vuoksi. Näin työntekijän ääni -käsite vapautuu merkitsemään yhtä
EVLN-teorian neljästä vaihtoehdosta.
Poistuminen (exit) tarkoittaa irtisanoutumisen lisäksi siirtymistä organisaation sisällä
(Farrell 1983, Allen 2014). Poistuva organisaation jäsen uskoo yleensä tilanteen
pysyvän samanlaisena ponnisteluista huolimatta (Hirschman 1970: 81). Usein
poistumista on edeltänyt toinen Hirschmanin mainitsema vaihtoehto (Farrell emt.),
työntekijän ääni (voice) eli tyytymättömyyden sanoittaminen (Hirschman mts. 4).
Työntekijän ääni tarkoittaa siis kaikenlaisia yrityksiä muuttaa tilannetta poistumisen
sijaan; yksinkertaisimmillaan tämä tarkoittaa negatiivisen huomion sanomista
esimiehelle. Työntekijän ääni on vahvasti konstruktiivinen toimintamalli (Farrell
emt.). Hirschmanin kolmas vaihtoehto on pysyä lojaalina (mts. 77-78), ”niellä
pettymys” (mts. 38, Dundon ym. 2004). Tällöin kuitenkin yksilö usein odottaa
jonkun muun toimivan tai toiminnan muuttuvan muista syistä johtuen. Toisaalta
lojaaliudella on myös positiivinen suhde äänenkäyttöön ja negatiivinen poistumiseen,
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sillä lojaali todennäköisemmin käyttää ääntään kuin poistuu epämiellyttävästä
tilanteesta (mts. 78–79). Lojaalius voi ilmetä sellaisenaan tai toimia välivaiheena
ennen muita vaihtoehtoja (Farrell emt.). Neljäs, Farrellin (emt., myös Brinsfield
2014, Mowbray ym. 2015) teoriaan myöhemmin lisäämä, vaihtoehto on
välinpitämättömyys

(neglect),

joka

voi

ilmetä

esimerkiksi

myöhästelynä,

ylimääräisinä sairauspoissaoloina tai työajan käyttöön omiin tarkoituksiin (Farrell
emt., Allen 2014).
EVLN-teoria on yhdistetty organisaation jatkuvaan kehittymiseen ja muutokseen
sekä työntekijöiden sitoutumiseen (Dundon ym. 2004, Holland, Pyman, Cooper &
Teicher 2011, Miles & Muuka 2011, Wilkinson & Fay 2011). Kiinnostusta
työntekijän

ääneen

on

pidetty

myös

osana

suurempaa

johtamisen

tai

organisaatiokulttuuriin liittyvää paradigman muutosta, jolloin työntekijää arvostava
kohtelu on arvo sinänsä ja toisaalta tärkeää organisaation brändille (Dundon ym.
emt., Wilkinson & Fay emt.). Huomattavan harva tutkimus ylipäätään perustelee
tarvetta tutkia työntekijän ääntä, ja kenties tutkimus ei ole motivoitunut niinkään
mahdollisuuksista ja hyödystä kuin uhasta (ks. Wilkinson & Fay emt., Avery,
McKay, Wilson, Volpone & Killham 2011); varsinkin sosiaalista mediaa
käsittelevissä työntekijän äänen tutkimuksissa on lähes aina tapauskuvaus tilanteesta,
jossa työntekijän ääni on aiheuttanut ongelmia organisaatiolle (mm. Miles & Muuka
2011, Balnave ym. 2014, Miles & Mangold 2014)
Seuraavaksi käyn läpi EVLN-tutkimuksen historiaa. Tämän jälkeen on hyvä
tarkastella nykyhetkeä; teorian formaalin tutkimuksen alun voi määritellä helposti
Hirschmanin tutkimukseen (1970), mutta hänen jälkeensä tutkimus on haarautunut
eri aloille, jolloin käsitteetkin merkitsevä eri tutkijoille eri asioita. Luvun lopussa
määrittelen tämän tutkimuksen näkökulman EVLN-teorian tässä tutkimuksessa
käytettyyn osaan, työntekijän ääneen.
2.1

EVLN-teorian ja työntekijän äänen alkuvaiheet

EVLN-teorian isänä pidetään siis Albert Hirschmania, jonka teoria organisaation
heikkenemiseen reagoimisesta oli ensimmäinen formaali teoria poistumisesta,
työntekijän äänestä ja lojaaliudesta (Kaufman 2014). Hirschmanin (1970: 4) mukaan
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tuotteen tai toiminnan huonontumiseen voi reagoida poistumalla (exit), ilmaisemalla
tyytymättömyys (ääni, voice) tai pysymällä lojaalina, jolloin tosin yleensä odotetaan
jonkun tai jonkin muun muuttavan tilannetta (mts. 78). Toisaalta Hirschmanin
mallissa lojaaliudella on positiivinen kytkös äänenkäyttöön; lojaali käyttää
todennäköisemmin ääntä kuin poistuu tilanteesta (mts. 77–78).
Hirschman kuitenkin lähestyi aihetta lähinnä asiakasnäkökulmasta viitaten usein
”asiakasjäseniin” (mm. Hirschman 1970: 3–4 & 77, Dundon ym. 2004, Miles &
Muuka 2011, Allen 2014, Mowbray ym. 2015), pohtien tosin myös mm. perheen,
seurakunnan ja valtion jäsenten näkökulmaa (mts. 76, ks. myös. Allen mt.).
Ensimmäisenä työntekijän näkökulmasta ääntä tutki Farrell (1983) ja hänen jälkeensä
Freeman

ja

Medoff

(1984

via

Kaufman

2014)

painottivat

erityisesti

ammattiyhdistysten roolia (Dundon ym. emt., Miles & Muuka 2011, Mowbray ym.
emt.). Näkökulman muutos vaikuttaa myös teoriaan ja sen painosuhteisiin; asiakkaan
on yleensä helpompi luopua tietyistä tuotteista kuin työntekijän työpaikastaan (Allen
2014).

Poistuminen

(exit)

onkin

nykytutkimuksessa

käsitetty

pelkkää

irtisanoutumista laajemmin, jolloin organisaation sisällä siirtyminen toisiin tehtäviin
on luettavissa poistumiseksi (Farrell 1983, Allen mt., Budd 2014).
EVLN-teorian nimi on siis lyhenne, joka viittaa sanoihin Exit (poistuminen), Voice
(ääni), Loyalty (lojaalius) ja Neglect (välinpitämättömyys). Näistä viimeistä ei ole
mainittu Hirschmanin (1970) teksteissä (ks. kuitenkin Allen 2014), eikä kaikissa
myöhemmissäkään tutkimuksissa (Allen emt., Budd 2014). Koska työntekijä ei
käytännön syistä kuitenkaan voi aina valita idealistisesti äänenkäytön ja poistumisen
välillä, on Farrellin (1983), lisäämä kategoria välinpitämättömyys tarpeellinen lisä
teoriaan. Välinpitämättömyydellä viitataan esimerkiksi ”italialaiseen lakkoon” eli
hidastelulakkoon, ylimääräisiin sairauspoissaoloihin, myöhästelyyn ja muuhun
tuottavuutta laskevaan toimintaan (Farrell emt., Budd emt.).
2.2

Moninainen ääni

EVLN-teorian alkumetrit on helppo osoittaa Hirschmanista alkaen. 1990-luvulla
tutkimus sen sijaan on hajaantunut eri aloille johtaen erilaisiin tulkintoihin,
määritelmiin ja tutkimuskohteisiin (Wilkinson & Fay 2011, Pohler & Luchak 2014,
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Gilman ym. 2015, Mowbray ym. 2015). Vaikka määritelmän alkupiste on kaikilla
sama, tarkoittavat termit eri tieteenaloilla eri asioita. EVLN-teoriaa ja työntekijän
ääntä

on

kehitetty

erityisesti

HRM-

(Human

Resource

Management,

organisaatiokäyttäytymisen (OB, Organizational Behavior) ja työn tutkimuksessa
(ILR,

Industrial

Labour

Relations),

mutta

myös

työoikeuden

ja

organisaatioviestinnän tutkimuksessa (Brinsfield 2014, Gilman ym. emt., Mowbray
ym. emt).
HRM-tutkimuksessa työntekijän ääni määritellään mahdollisuudeksi sanoa, ja
mahdollisuus osallistua on toinen keskeinen tekijä (Mowbray ym. 2015). HRMtutkijat jakavat äänenkäytön suoraan ja epäsuoraan äänenkäyttöön. Suora
äänenkäyttö viittaa yksilön ilmaisuun, kun taas epäsuoralla viitataan tilanteeseen,
jossa yksilö käyttää ääntään kollektiivin, kuten ammattiyhdistyksen tai työryhmän,
kautta ja hybridiäänenkäytöllä tilanteisiin, joissa esiintyy sekä suoraa että epäsuoraa
ääntä toisiaan tukien (Holland 2014, Mowbray ym. emt.). Työntekijän ääntä on
tutkittu paljolti systeeminä, jolloin fokus on ollut formaaleissa menettelyissä
(Brinsfield 2014, Gilman ym. 2015), joilla työntekijän ääntä ilmaistaan.
Organisaatiokäyttäytymisen tutkimuksessa työntekijän äänestä painotus on ollut
vapaaehtoisuudessa ja epävirallisuudessa (Mowbray ym. emt.). Vapaaehtoisuus
liittyy ajatukseen työntekijän äänen sosiaalisesta motivaatiosta, jolloin äänenkäyttöä
ei pidetä tyytymättömyyden ilmaisuna, vaan yhteisöä hyödyttävänä asiana. Kun
HRM-tutkijat ovat lähestyneet ääntä osana työntekijän työnkuvaa, virallisena
systeemin mahdollistamana toimintana, organisaatiokäyttäytymisessä työntekijän
ääni on nähty ylimääräisenä, sosiaalisesti motivoituvana, epävirallisena nimenomaan
työyhteisöä

tai

organisaatiota

kehittävänä

toimintana

(emt.).

Merkittävä

tutkimushaara on vaikeneminen (engl. silence) (Wilkinson & Fay 2011, Brinsfield
2014, Budd 2014).
Työn tutkimuksen näkökulmasta työntekijän äänessä kiinnostaa kollektiivin ääni,
erityisesti ammattiyhdistystoiminta. Freeman ja Medoff (1984 via Kaufman 2014)
ovat tämän tutkimushaaran edustajia, mutta heidän jälkeensä tutkimus on laajentunut
käsittelemään myös ammattiyhdistysten ulkopuolisia yhteisöjä (Wilkinson & Fay
2011). Merkittävä teema yhteisön äänen tutkijoille on valta ja itsenäisen vastavoiman
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kehittäminen

työnantajalle

(Dundon

ym.

2004,

Holland

ym.

2011).

Ammattiyhdistystoiminta ja toimintaympäristöt eri valtioissa eroavat toisistaan
merkittävästi, mikä vaikuttaa vahvasti myös yhteisöllisen äänen tutkimuksen
soveltamiseen eri puolilla maailmaa (Wilkinson & Fay emt.).
Lähivuosina eri tieteenalojen tutkimukset on kuitenkin lähentyneet toisiaan
(Mowbray ym. 2015, ks. myös Budd 2014). Toisen tieteenalan kritisoinnin sijaan
tutkimus on tähdännyt integraatioon ja oman tieteenalan käsitysten laajentamiseen
toisen alan tutkimustuloksiin peilaten.
2.3

Työntekijän äänen ilmaisumuodot

Käytännössä työntekijän ääni kuuluu tutkimusten mukaan moninaisena (Dundon ym.
2004, Wilkinson & Fay 2011, Detert, Burris, Harrison & Martin 2013, Gilman ym.
2015, Mowbray ym. 2015). Dundon, Wilkinson, Marchington ja Ackers (2004) ovat
tehneet synteesiä työntekijän äänen eri tutkimushaaroista HRM-tutkimuksen
pohjalta. Tutkimus ei ota kantaa poistumiseen, lojaaliuteen tai välttelyyn, vaan
keskittyy nimenomaan yhdistämään erilaisia näkemyksiä työntekijän äänen
ilmenemisestä ja tarkoituksesta. Heidän luokittelussaan työntekijän ääni jaetaan
neljään eri kategoriaan (taulukko 1): yksilön tyytymättömyyden ilmaisuun, yhteisön
ääneen, organisaation kehittämiseen ja vastavuoroisuuden ja yhteistyön ilmaisuun
(Dundon ym. emt., Miles & Mangold 2014).
Ensimmäinen kategorioista, yksilön ääni, on tyytymättömyyden ilmaisu, niin sanottu
perinteinen työntekijän ääni sopien Hirschmanin kuvaukseen työntekijän äänestä
(Dundon ym. 2004). Työntekijän äänenkäytön tavoitteena on saada ongelma
organisaation tietoon ja hoidettua pois. Ilmaistava ongelma voi olla omaan
työsuhteeseen liittyvä asia tai laajakin organisatorinen kokonaisuus, ja äänen
lopullinen ilmaisu voi vaihdella ärsyyntyneen kommentoinnin ja oikeusjutun välillä
(Miles & Mangold 2014). Yksinkertaisimmillaan ja varmasti myöskin yleisimmillään
yksilön tyytymättömyyden ääni on puhetta esimiehelle. Yleensä pienissäkin
organisaatioissa on kehitetty jonkinlaisia palautejärjestelmiä tyytymättömyyden
viestimiseen, muun muassa avoimien ovien politiikka lienee tuttua lähes
organisaatiossa kuin organisaatiossa (McCabe & Lewin 1992). Nykyään paperisten
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palautelomakkeiden ohella sähköposti ja intranet ovat ilmeisimmät tavat ilmoittaa
ongelmista. Intranetin shoutboxit ja chat-ikkunat usein mahdollistavat myös
anonyymin viestinnän, joka lisää äänenkäyttöä, sillä anonyyminä työntekijä ei koe
äänenkäyttöä uhkana omalle uralleen (Miles & Mangold emt., Balnave ym. 2014).
Parhaimmillaan eli oikein johdettuna ja toteutettuna perinteinen työntekijän ääni
johtaa

lojaaliuteen,

pahimmillaan

työntekijän

poistumiseen

organisaatiosta

(Hirschman 1970: 77–78, Dundon ym. emt., Miles & Mangold emt.).
Freemanin ja Medoffin työntekijän äänen teoriaan vahvasti tuoma näkökulma on
yhteisön ääni (Dundon ym. 2004, Kaufman 2014, Wilkinson ym. 2014). Yhteisöllä
viitataan yleensä ammattiyhdistykseen tai muuhun kollektiiviin (Pohler & Luchak
2014), jonka tarkoituksena on tuottaa vastavoima organisaation johdolle. Perinteisiä
toimintatapoja

ovat

keskitetyt

työmarkkinaratkaisut,

luottamusmies

ja

työtaistelutoimet. Tavoitteena on kumppanuus, kun taas huonoimmassa tapauksessa
osapuolet eivät tunnusta toisiaan (Dundon ym. emt., Miles & Mangold 2014).
Työnantajan näkökulmasta yhteisön ääni on yksi työntekijän äänen ilmaisumuoto,
mutta työntekijän näkökulmasta hän voi ilmaista epäsuoraa ääntä käyttäen (Holland
2014, Mowbray ym. 2015) tyytymättömyyttä, osallistumista tai partneriutta (Miles &
Mangold 2014), työnantajaorganisaatiota vain lähestytään välikäden avustamana (vrt.
Detert ym. 2013).
Osallistuva ääni tavoittelee kehitystä organisaation toiminnassa, laadussa ja
tuottavuudessa.

Muun

muassa

kyselytutkimuksia

ja

aloitelaatikoita

(niin

kahvihuoneissa kuin intraneteissäkin) on käytetty keräämään osallistuvaa ääntä
talteen (Dundon ym. 2004, Miles & Mangold 2014). Ideaaliseuraus on toisaalta
organisaation

parantunut

suoritus,

toisaalta

työntekijöiden

sitoutuminen

organisaatioon voi vahvistua ja organisaation jäsenyys voi muuttua osaksi
työntekijän identiteettiä. Huomiotta jätetty osallistuva ääni puolestaan saa työntekijät
tuntemaan itsensä petetyksi ja vaivuttaa jopa apatiaan (Dundon ym. emt.). Keskeistä
osallistuvan äänen johtamisessa onkin esimiesten reagointi, sillä huomiotta jätetty
osallistuva äänenkäyttö kääntyy helposti tyytymättömyyden ilmaisuksi (Miles &
Mangold emt.).
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Viimeinen Dundonin ym. (2004) määrittelemistä kategorioista on vastavuoroisuuden
ja yhteistyön ääni, jolla tavoitellaan pitkäkestoista hyvinvointia sekä organisaatiolle
että sen jäsenille. Partneriutta ilmaiseva työntekijä kokee itsensä organisaation
kumppaniksi ja on ylpeä organisaation puolustaja ja markkinoija (Miles & Mangold
2014). Yhteistoiminta ja työryhmät tarjoavat väylän vastavuoroisuuden ja yhteistyön
äänelle, ja voivat voimauttaa työntekijän kokemaan vaikuttavansa johtoon. Toisaalta
tämä voi aiheuttaa suosimista ja toisten jättämistä marginaaliin (Dundon ym. emt.).
Taulukko 1. Työntekijän äänen merkitys ja ilmaisu (mukaillen Dundon, Wilkinson,
Marchington & Ackers 2004: 1152 ja Miles & Mangold 2014: 404).
Äänen laatu

Tarkoitus ja ilmaisu

Kanavat ja käytännöt

Seurausten skaala

Yksilön ääni

Ongelman oikaisu,
heikkenemisen estäminen

Poistuminen –
lojaalius

Yhteisön ääni

Tuottaa vastavoima
johdolle

Valitus esimiehelle,
palautejärjestelmät
(paperiset/sähköiset,
intranet),
sähköposti
Ay-liikkeen toiminta

Osallistuva ääni

Kehittää organisaatiota,
laatua ja tuottavuutta

Laatupiirit,
Itseohjautuvat tiimit,
osastotapaamiset
johdon kanssa,
kyselytutkimukset,
aloitelaatikot,
intranet (mm. wikit)
Yhteistyösopimukset,
yhteistoiminta,
työryhmät,
osastotapaamiset
johdon kanssa

Identiteetti ja
sitoutuminen –
pettymys ja apatia

Vastavuoroisuuden ja
yhteistyön ääni

Tuottaa pitkäaikaista
hyvinvointia sekä
organisaatiolle että
työntekijöille

Kumppanuus –
tunnustamattomuus

Parantunut suoritus
Merkittävä vaikutus
johtoon –
marginalisaatio ja
suosiminen

Dundonin ym. tutkimuksen (2004) mukaan työntekijän ääni voi siis motivoitua
negatiivisesti tyytymättömyyden ilmaisusta, jolloin ääni hyödyttää jossain määrin
työntekijää itseään, mutta myös positiivisesti organisaation toiminnan kehittämisestä,
jolloin hyötyjä on organisaatio (vrt. McCabe & Lewin 1992 jako tyytymättömyyteen
ja osallistumiseen) (Miles & Mangold 2014, Budd 2014, Mowbray ym. 2015).
Vaikka heidän tutkimuksensa kumpuaakin vahvasti HRM-traditiosta, voinee jakoa
soveltaa myös organisaatiokäyttäytymisen työntekijän ääni -käsitykseen – varsinkin,
kun näkemykset ovat lähentyneet toisiaan ja tutkimushaarat ovat kritiikin sijaan
tähdänneet integroivaan tutkimukseen (Mowbray ym. 2015). Tällöin erityisesti
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mekanismeja ja käytäntöjä tulee tulkita laajemmin, ja ylipäätään tulkita yhteisö
ammattiyhdistystä laajemmin.
2.4

Työntekijän ääni tässä tutkimuksessa

Tässä tutkimuksessa työntekijän ääni on nykytutkimuksen tapaan yhdistelmä
organisaatiokäyttäytymisen ja HRM-tutkimuksen työntekijän ääni -traditioita (Budd
2014), tukeutuen kuitenkin HRM-tutkimukseen Mowbrayn ym. (2015) synteesiä
mukaillen. Integroiva, laajempi käsitys työntekijän äänestä tarjoaa ahdasta käsitystä
realistisemman kuvan organisaatiotodellisuudesta (Budd emt., Mowbray ym. emt.).
Lähtökohtaisesti EVLN-teorian työntekijän ääni käsitetään tässä pro gradu -työssä
HRM-tutkimuksen mukaisesti vahvasti konstruktiivisena mahdollisuutena sanoa ja
osallistua.
Nykykirjallisuuden mukaan (Mowbray ym. 2015) työntekijän äänen kuuluminen
työnkuvaan ei ole selkeä; työntekijä subjektiivisesti itse joko kokee työntekijän
äänen kuuluvaksi psykologiseen sopimukseensa (osa työnkuvaa, in-role) tai pitää
työntekijän ääntä työroolinsa ulkopuolisena (extra-role), vapaaehtoisena osana.
Ruotsissa työnantajan vastuu työntekijän viestinnästä sosiaalisessa mediassa on
ennakkotapauksen

perusteella

arvioitu

osaksi

työnantajan

vastuuta

vahingonkorvausten osalta (rikosoikeudellinen vastuu säilyy aina yksilöllä), mikäli
sosiaalisessa mediassa viestiminen on työsopimuksen mukaan osa työnkuvaa
(Lehmusvirta 2015). Koska tässä tutkimuksessa sosiaalisen median ammattilaiset on
suljettu tutkimuskohteen ulkopuolelle (tarkemmin: luku 3.1.2. Aineisto), tulkitaan
työntekijän ääntä laajemman vaihtoehdon mukaan, eli kaikki sosiaalisessa mediassa
jaettu työhön liittyvä lasketaan mukaan työntekijän ääneksi, vaikkakin kaikkien
informanttien työnantajapuoli on aineiston perusteella selvästi tietoinen työntekijän
sosiaalisen median läsnäolosta, eikä informanttien työsopimusten sisällöstä ole
tietoa.
Organisaatiokäyttäytymisen traditioon tukeutuva osa tämän tutkimuksen työntekijän
ääni -käsitystä on epävirallisen äänen painottaminen (Mowbray ym. 2015). Tämä
koskee niin kollektiivin laajaa tulkintaa kuin yksilön viestintääkin. Vaikka
informanttien työyhteisölle on selvää, että työntekijä twiittaa myös työhönsä
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liittyvistä asioita, on twiittien painotus sekä sisällöllisesti että työkuvaan liittyen
epäformaalissa. Epävirallisen äänen tutkimus on tärkeää, sillä henkilökohtaisia
työhön liittyviä asioita viestitään mieluummin epävirallisia kuin virallisia kanavia
käyttäen (Wilkinson, Townsend & Brugess 2013 via Mowbray ym. 2015) . Lewinin
(2014) mukaan epävirallinen äänenkäyttö on selvästi virallista äänenkäyttöä
yleisempää huolimatta siitä, että tutkimuskohteeksi päätyy usein virallinen ääni.
Epävirallisia kanavia tutkiessa EVLN-teorian parissa vähälle huomiolle jäänyt
sivuttainen ja sidosryhmille suunnattu äänenkäyttö muuttunee näkyvämmäksi (Budd
2014).
Tässä pro gradu -tutkielmassa työntekijän ääni on työntekijän mahdollisuus sanoa
mielipiteensä ja osallistua päätöksentekoon niin suoraan kuin epäsuoraankin, sekä
virallisia että epävirallisia kanavia käyttäen (vrt. Budd 2014).
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3.1

TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄ
Aineisto

Sanastokeskus TSK:n (2010) mukaan sosiaalinen media on tietoverkkoja ja
tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja
käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä
suhteita. Suomessa suosituimpia sosiaalisen median palveluita ovat Facebook,
WhatsApp, Google+, Instagram, Twitter, LinkedIn, Pinterest ja Snapchat (Pönkä
2016).
Sosiaalinen media on viime vuosina noussut myös työnantajaorganisaatioiden
kiinnostuksen kohteeksi. Aiemmin vallalla olleesta kielletään kaikki -asenteesta on
edetty sosiaalisen median huumaan ja kuplaan. Sometrendit-tutkimuksen (Kurio
2014) mukaan työntekijälähettilyys (engl. employee advocacy) oli vuoden 2015
muotitermi, ja vuoden 2016 alussa (Kurio 2015) termi on yhä organisaatioiden
sosiaalisen median kiinnostuksen keskiössä, vaikka asiantuntijat odottavat jo
kehittymistä linkkidumppityöntekijälähettiläästä läsnäoloon (Kurio 2015, Lilja
2016). Työntekijälähettilyydelle

ei toistaiseksi ole vakiintunutta tieteellistä, tai

selkeää liikkeenjohdollistakaan määritelmää, mutta yleisesti lähettilyydellä viitataan
työntekijän sosiaalisessa mediassa omalla käyttäjätilillään tehtävään työnantajaa
hyödyttävään viestintään.
Sosiaalinen media ja työntekijöiden omat verkostot kiinnostavat siis organisaatioita,
eikä ihmekään, sillä Edelman Trust Barometer -tutkimuksen (2016) mukaan omiin
tuttaviin luotetaan merkittävästi enemmän kuin organisaatioiden johtajiin, saati sitten
organisaatioiden viestintävastaaviin. Organisaatioilla on motivaatio olla kiinnostunut
työntekijöidensä viestinnästä, ja toisaalta työntekijät kokevat henkilökohtaisten,
työhönkin liittyvien asioiden viestimisen epävirallisia kanavia käyttäen (Wilkinson,
Townsend & Brugess 2013 via Mowbray ym. 2015, Lewin 2014). Työntekijän ääni
siis kuuluu sosiaalisessa mediassa, ja työnantajat ovat kiinnostuneita kuulemaan ja
hallitsemaan ääntä. Tutkimukseni aineisto onkin sosiaalisen median ydintä, twiittejä,
eli Twitterissä lähetettyjä viestejä.
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3.1.1

Twitter sosiaalisena mediana

Tutkimukseni

aineiston

lähteeksi

valikoitui

Yhdysvalloissa

2006

avattu

lyhytviestipalvelu Twitter, johon viitataan usein mikrobloggauspalveluna (mm.
Sanastokeskus TSK 2010, Suominen 2013). Twitter on vakiintunut sosiaalisen
median palvelu, jolla on Suomessa 388 980 käyttäjää (Nummela 2016). Twitter ei,
varsinkaan Suomessa, kilpaile käyttäjämäärissä Facebookin kanssa, mutta Twitterin
vaikuttavuus on käyttäjämäärään suhteutettuna suuri (Kurio 2015, Lipponen 2015).
Tämä johtunee käyttäjäkunnan lisäksi osittain myös siitä, että suurin osa käyttäjistä
lähettää viestinsä julkisesti, jolloin viestit ovat kaikkien nähtävissä (Pönkä 2016).
Twitteriin liittyvää tutkimus on ollut suosittua lähivuosina, mutta tutkimus on ollut
kuvailevaa ja teorialähtöisempää tutkimusta on kaivattu (Aho & Isotalus 2015).
Twitterissä käyttäjät eli twiittaajat (engl. tweeps) lähettävät omalta käyttäjätililtään
maksimissaan 140 merkin mittaisia viestejä, twiittejä, joko julkisesti tai vain
hyväksymilleen seuraajille. Julkisesti lähetettävät twiitit näkyvät käyttäjätiliä
seuraaville tileille sekä hakutoimintoa tai -konetta käyttäville käyttäjille. Twiittejä on
mahdollista retweetata eli uudelleentwiitata (RT, engl. retweet) joko sellaisenaan tai
omin saatesanoin. Toisille twiittaajille on mahdollista vastata tägäämällä eli
merkitsemällä heidät omaan twiittiinsä @-merkin ja käyttäjätunnuksen avulla.
Twitterissä on käytössä myös aihetunnisteet eli tägit (engl. hashtag, tag), jolloin #merkillä ja asiasanalla voi hakea muita saman aihepiirin viestejä.
3.1.2

Aineisto

Joukkoistin (engl. crowdsourcing, suomeksi myös epävirallisemmin: sorsastus)
tarkemmin tutkittavien twiittajien eli Twitterin käyttäjien etsinnän. Pyysin torstaina
3.3.2016 klo 13.28 ja perjantaina 4.3.2016 klo 10.18 Twitterissä omalla
käyttäjätililläni (@kaaiia) seuraajiani ja muita viestin näkijöitä suosittelemaan
minulle työstään twiittaavia suomalaisia käyttäjiä, jotka mielellään työskentelevät
jollain muulla alalla kuin sosiaalisessa mediassa (ks. kuvat 1 ja 2).
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Kuva 1. Ensimmäinen informanttipyyntö.

Viestit saivat 5.3.2016 mennessä 8642 näyttöä (engl. impressions), jotka johtivat 505
julkiseen toimintaan (engl. engagements) ja neljään yksityisviestiin (engl. direct
message, DM), joista 45 oli retweettauksia ja 51 vastauksia. Vastaajat ehdottivat 74
eri twiittaajaa

ja kolmea eri työntekijäryhmää (opettajat, poliitikot, kirjailijat)

lähteeksi. Näistä itseään ehdotettavia twiittaajia oli 12. Vain yksi käyttäjä sai kaksi
mainintaa, muut olivat yksittäisiä, joskin kolme mainittua kommentoi viestiketjua
itsekin.

Kuva 2. Toinen informanttipyyntö.

Balnave, Barnes, MacMillan ja Thornthwaite (2014) toteavat sosiaalisen median
käytön hämärtävän rajaa työn ja vapaa-ajan välillä, jolloin myös työntekijän ääntä
kuuluu työpaikan ulkopuolelta, josta se jälleen kaikuu takaisin työpaikalle. Tämän
ohjaamana valitsin julkisesti ehdotetuista twiittaajista sellaiset, jotka olivat selkeästi
työ- tai virkasuhteessa (ei esimerkiksi toimitusjohtajia, yrittäjiä tai edes sellaisia
twiittaajia, joiden työn pääsisältö vaikutti olevan esimiestehtäviä). Valinnan
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rajaamisessa vain työntekijäsuhteisiin vaikutti se, että esimiestehtävissä viestintään
liittyvät oikeudet ja velvollisuudet ovat usein tarkemmin määriteltyjä, kun taas
työntekijöillä rajat muotoutunevat psykologisen sopimuksen ja oman ymmärryksen
myötä. Toinen vaatimus oli, että informantit käyttävät Twitteriä muuhunkin kuin
työviestintään. Tällä rajauksella oli tavoitteena löytää monipuolista viestintää, jossa
kuuluu myös epävirallinen ja sivuttainen ääni. Tutkimukseen valittuja informantteja
eli twiittaajia oli seitsemän.
Valituilta seitsemältä twiittaajalta, informantilta, latasin 5.3.2016 viimeisimmät
twiitit All My Tweets -palvelun (2016) kautta tallennettavaksi tekstiksi. Twitter
(2016) näyttää vain uusimmat 3200 twiittiä, ja luin jokaiselta lähteeltä
maksimimäärän twiittejä. Twiittien todellinen kokonaismäärä eri informanteilla
vaihteli 2698–3241 twiitin välillä. Tässä tutkimuksessa on huomioitu kaikki twiitit:
teknisestä

näkökulmasta

omien

keskustelunaloituksien

lisäksi

myös

uudelleentwiittaukset ja vastaukset, teorianäkökulmasta työntekijän ääneksi on
laskettu kaikki työhön liittyvät twiitit. Yhteensä aineistossa on 21 998 twiittiä, joista
löytyi 2613 työhön liittyvää keskustelua (analyysiyksiköstä ks. tarkemmin seuraava
luku, 3.2 Metodi).
Vaikka aineiston twiitit ovat asetuksiltaan julkisia, ei käyttäjien kokema julkisuus
Twitterissä ole yksiselitteinen (Aho & Isotalus 2015). Lähtökohtaisesti laadullisen
tutkimuksen osallistujien tulisi saada päättää osallistumisestaan (Koskinen,
Alasuutari & Peltonen 2005: 280–281, Tuomi & Sarajärvi 2002: 128–129), ja vaikka
informantit ovat huomanneet Twitter-seuraajiensa ehdottaneen heitä tutkimukseeni
merkitsemällä heidät twiittiin, tutkimuseettiseltä kannalta pidin tärkeänä ilmoittaa
heille tutkimuksesta (kuva 3). Jokainen informantti kuittasi osallistumisen sopivan
heille. Lisäksi tutkimuksessa näkyvien esimerkkitwiittien valinnassa on huomioitu
anonymiteettitavoite ja niistä poistetaan tunnistetiedot, joskin informanttejakin on
muistutettu siitä, että tästä huolimatta twiitit on mahdollista liittää käyttäjätileihin
hakutoimintojen avulla.
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Kuva 3. Ilmoitus informanteille.

3.2

Metodi

Laadullisen tutkimukseni metodina on teorialähtöinen sisällönanalyysi, joka sopii
erityisesti aikaisemman tiedon testaamiseen uudessa kontekstissa (Tuomi & Sarajärvi
2002: 116). Sisällönanalyysilla hajanaisesta aineistosta pyritään tuottamaan selkeä,
yhtenäinen kokonaisuus (mts. 110). Tutkimukseni tavoitteena on nimenomaan
tarkastella työntekijän äänen teoriaa sosiaalisen median kontekstissa, joten aineiston
analyysi teorian pohjalta on sopiva tapa lähestyä aihetta.
Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä analyysirunko muodostetaan valitusta olemassa
olevasta teoreettisesta ilmiöstä. Tämän jälkeen tutkija käy läpi aineiston ja merkitsee
ne asiat, jotka kuuluvat tutkimuksen piiriin eli koodaa aineiston. Seuraavaksi tutkija
poimii merkityt asiat luokitellakseen, teemoittaakseen tai tyypittääkseen aineiston.
Tarvittaessa analyysirungon ulkopuolisista asioista voidaan muodostaa uusia luokkia
analyysirunkoon. Analyysiä voidaan jatkaa kvantifioimalla aineisto. Lopuksi tutkija
kirjoittaa yhteenvedon. (Eskola 2001, Tuomi & Sarajärvi mts. 94–95 & 116–119).
Tässä tutkimuksessa analyysirunkona käytettiin Dundonin, Wilkinson, Marchington
ja Ackersin (2004) hahmottelemaa ja Miles & Mangoldin (2014) täydentämää
kokonaiskuvaa, jonka mukaan työntekijän ääni voi olla motivoitua joko negatiivisesti
tai

positiivisesti.

Negatiivisesti

motivoituneita

luokkia

ovat

yksilön

tyytymättömyyden ilmaisu ja kollektiivin kannanotto, kun taas osallistuminen
päätöksentekoon ja yhteistyön ja kumppanuuden osoitus motivoituvat positiivisesti.
Alustavana tarkempana analyysirunkona käytin edellä mainituissa tutkimuksissa
muodostettua taulukkoa 1, jonka esittelin luvussa 2.3 Työntekijän äänen
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ilmaisumuodot.

Analyysin

myötä

induktiivisesti

muokkautunut,

lopullinen

analyysirunko alaluokkineen löytyy taulukosta 2, luvusta 4 Tulokset.
Luin kaikki aineiston twiitit ja merkitsin juoksevin numeroin erikseen jokaisen
informantin työhön liittyvät twiitit. Analyysiyksikkö tutkimuksessani (Eskola 2001)
on twiittikokonaisuus, twiittien muodostama keskustelu. Usein yksittäisestä twiitistä
seuraa keskustelua, jonka voi todentaa Twitterin View conversation -toiminnolla.
Lisäksi yhdeksi analyysiyksiköksi lasketaan tässä tutkimuksessa saman twiittaajan
useampi perättäinen twiitti samasta aiheesta, koska tällaisissa tapauksissa twiitit ovat
ikään kuin monologia tai pidempi puheenvuoro yhdessä keskustelussa, mutta
twiittaaja ei ole teknisen vaivannäön takia ketjuttanut omia twiittejään yhdeksi
kokonaisuudeksi.
Toisella lukukierroksella lajittelin twiitit sisällön perusteella viiteen eri ryhmään
perustuen Dundonin ja kumppaneiden (2004) jaotteluun: työntekijän ääni, yhteisön
ääni, osallistuva ääni, vastavuoroisuuden ja yhteistyön ääni (lisätietoja näistä luvussa
2.3 Työntekijän äänen ilmaisumuodot) ja lisäksi kategoriaan muut, jonka voinee
otsikoida myös ”työantajan näkökulmasta harmitonta, neutraalisti motivoituvaa”.
Viides ryhmä muotoutui ensimmäisen lukukierroksen jälkeen, kun oli selvää, etteivät
kaikki työhön liittyvät twiitit sopineet aiemmasta teoriasta kumpuavaan jaotteluun.
Nämä twiitit luin vielä uudelleen. Tämän perusteella jaoin viidennen luokan, muut,
vielä kahteen alaryhmään, ammatillisen minän ääneen ja jutusteluun. Lopullisessa
analyysirungossa on siis viisi luokkaa: työntekijän ääni, yhteisön ääni, osallistuva
ääni, vastavuoroisuuden ja kumppanuuden ääni sekä muut.
Metodin ansiosta aineisto oli kvantifioitavissa (Kyngäs & Vanhanen 1999 via Tuomi
& Sarajärvi 2002: 116), jolloin oli mahdollista hahmottaa eri luokkien yleisyyttä
aineistossa. Kvantifioinnista huolimatta tutkimukseni

pääpaino

on

sisällön

arvioinnissa ja eri ilmenemismuotojen tutkimisessa sosiaalisen median kontekstissa.
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4

TULOKSET

Tutkimuksessani käytetyssä aineistossa on siis 21 998 twiittiä, joissa työhön liittyviä
twiittejä tai keskusteluja on yhteensä 2613 (lisätietoja luvussa 3.1.2 Aineisto ja
liitteessä 1 Informantit). Työtwiitti on tulkittu varsin laajasti, sillä työtwiitiksi
laskettiin kaikki työn mainitsevat twiittikokonaisuudet, samoin ammattiin liittyvät
twiitit sekä työhön liittyvät linkkijaot. Rajanveto työ- ja vapaa-ajan twiittien kesken
on kuitenkin häilyvää, eikä monikaan työntekijä varmasti itse pidä etätyötwiittejään
työhön liittyvinä. Silti niiden mukaan ottaminen on relevanttia, koska usein
sosiaalisen

median

myrskyt

ja

skandaalit

aiheutuvat

nimenomaan

puolihuolimattomista heitoista (Balnave ym. 2014, Lipponen 2015, ks. myös
Lehmusvirta 2015, Oksanen 2015) — ja juuri niitä työnantajat tuntuvat pelkäävän.
Työntekijän ääni on moninaista ja vaikka sitä voidaankin kategorisoida, kuuluu
äänessä usein kaikuja muistakin kategorioista ja motiiveista (Dundon ym. 2004,
Gilman ym. 2015). Iso osa twiiteistä olisikin voinut sopia moneenkin kategoriaan;
tällöin kategoria määräytyi vahvimman teeman mukaan. Jaottelussa oli haasteena,
ettei twiittaajan intentio ollut tiedossa. Toisaalta juuri sosiaalisen ymmärryksen
tilanteesta tarjoava tulkintakehys on Twitterin haaste muutenkin (Lipponen 2015),
sillä ilman lisäkysymyksiä tai viestijän tuntemista lukija voi vain arvata twiittaajan
aikomukset.
Apuna analysoinnissa käytin jakoa positiivisesti ja negatiivisesti motivoituviin
äänenkäytön lajeihin. Perinteisesti työntekijän ääni ja yhteisön ääni luokitellaan
negatiivisesti motivoituvaksi, kun taas osallistuva ääni ja vastavuoroisuuden ja
yhteistyön osoitukset motivoituvat positiivisesti (Miles & Mangold 2014, Dundon
ym. 2004). Milesin ja Mangoldin mukaan (2014) organisaation tulisi ohjata
negatiivisesti motivoituvat äänenkäytöt organisaation sisäisiin väyliin, kun taas
positiivisesti motivoituvat muodot voisivat näkyä myös julkisesti. Luokittelin
aineistoni Dundonin ym. (2004) jaottelun tarjoaminen luokkien lisäksi luokkaan
muut, jonka twiitit ovat työnantajan kannalta neutraaleja huomioita. Toki kaikkiin
näihinkin twiitteihin on jonkinlainen motivaatio, mutta tämän ryhmän twiitit
tuntuivat muualta kuin työstä motivoituneilta. Tässä luvussa kuvaan tarkemmin
aineistosta löytyneitä työtekijän äänen ilmaisumuotoja ja analyysin tuloksia.
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4.1
4.1.1

Työntekijän äänen kategoriat Twitterissä
Työntekijän ääni

Negatiivisesti

motivoituneista

luokista

yksilön

tyytymättömyyttä

ilmaisevia

keskusteluja oli yhteensä 38, joka vastaa 1,5 % kaikista työhön liittyvistä
twiittikeskusteluista. Tutkielman aineistossa perinteinen, Hirschmanin määritelmästä
kumpuava työntekijän ääni oli selvästi pienin ilmaisumuotojen luokka.
Näissä twiittikokonaisuuksissa ilmaistiin omaan työhön liittyviä tyytymättömyyden
aiheita ja osoitettiin ongelmia.
”Töissä alkaa aamun ensimmäinen kahvitunti. Mitä jos tultaisiin töihin vasta
klo 8 ja juotaisiin ne kahvit kotona? #kuntatyö #vanhattavat” (B89)
”@XXX Sen jälkeen ku luin tän jutun aloin twiitata kaikki ällöttävät jutut, joita
mulle kävi. Aika moni ihmetteli, missä oikein liikun.
@XXX Ja vastaus oli #YYY'n keskustassa ja työpaikallani. Aika moni ei
tiennyt, että #lääppijä't on lähes jokapäiväistä arkea.” (C35)
”Voisiko joku keksiä toimivan ilmastoinnin toimistoihin? t: 2 päivää palellut
työmatkustaja #einaurata” (D220)
4.1.2

Yhteisön ääni

Toisen negatiivisesti motivoituvan kategorian yhteisön ääntä ilmaisevat twiitit tai
keskustelukokonaisuudet

käsittelivät

muun

muassa

oman

alan

poliittisia

kiistakysymyksiä. Näitä twiittejä ja keskusteluja oli yhteensä 80 eli 3 % kaikista
työaiheisista luokitteluyksiköistä, kategoria on toiseksi pienin perinteisen työntekijän
äänen jälkeen. Vaikka aiemmassa tutkimuksessa yhteisön ääni on painottunut
ammattiyhdistystoimintaan, ei tässä aineistossa ammattiyhdistysten ääntä näkynyt
käytännössä lainkaan.
Avoimesti perinteistä kollektiivin ääntä ilmaisevat twiitit olivat lähes kaikki pappiinformanttien

kirkollisvaaleihin

liittyviä

viestejä.

Kaksi

esimerkkitwiiteistä ovat tällaisia, jälkimmäiset muuta yhteisöllistä ääntä.

ensimmäistä
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”@viinipuu: #Viinipuu haluaa että #kirkko olisi selkeämpi ja kevyempi
organisaatio. https://t.co/8kkfOSDeL3 https://t.co/r3S3gHcTih” (E70)
”RT @naviryhma: Ei näin! Lue blogista millaista päätöksentekoa NAVI haluaa
kirkkoon: http://naviryhma.blogspot.fi @kirkko_evl #vaalit
pic.twitter.com/wAGEsrJ3b4” (G40)
”Sähköpostiin tuli työtaisteluohjeet... Elämme mielenkiintoisia aikoja.” (B211)
”Vielä lukiossa ajattelin, että Suomi on tasa-arvoinen maa. Ajatukset muuttu,
kun lähdin opiskelemaan korkeakouluun ja siirryin työelämään.” (C56)
4.1.3

Osallistuva ääni

Organisaation kehittämiseen tähtäävissä, osallistuvaa ääntä ilmaisevat twiitit
motivoituvat positiivisesti halusta kehittää ja osallistua päätöksentekoon. Näissä
twiittikokonaisuuksissa

suosittua

oli

käytännön

kehitystyön

lisäksi

oman

organisaation kehittämiseen ja yleisten työelämän kehittämiseen liittyvien linkkien
välittäminen, joko työyhteisön jäseniä tekstiin merkiten tai ilman. Tällaisia
twiittikeskusteluja oli aineistossa kokonaisuudessaan 134, joka on 5 % kaikista
työaiheisista keskusteluista.
Osallistuvan äänen esimerkkitwiiteistä kaksi ensimmäistä on yleistä työelämän,
miksi oman organisaationkin, kehittämistä, ja kaksi jälkimmäistä käytännön
kehitystyöhön osallistumista.
”Töherteletkö paperille tylsässä kokouksessa? Hyvä, pysyt skarpimpana
http://t.co/gH1CKP7HEe” (B505)
”#Nauru tekee hyvää, myös työpaikalla. "Huumori on yhteisöllistä liimaa" |
Yle Uutiset | yle.fi https://t.co/qqmUYRUEJV” (E111)
”Help - jaa kokemuksesi eri yritysten chat-palveluista tykkäsitkö vai et ja jos
niin miksi? Miksi chat on oiva vaihtoehto vai onko?” (D107)
”Minkälaista sisältöä toivoisit/pitäisit tarpeellisena oman paikallisseurakuntasi
FB-tililtä? #kirkko #somesuunnittelu #helpneeded” (G10)
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4.1.4

Vastavuoroisuuden ja kumppanuuden ääni

Dundonin ym. (2004) jaon mukaisista twiiteistä selkeästi suurin osa oli
vastavuoroisuuden ja yhteisön ääntä, sillä tällaisten keskustelujen osuus aineiston
työtwiiteistä oli 65,7 %, yhteensä 1718 twiittiä tai keskustelua. Tähän luokkaan
laskettiin työn hoitaminen, asiakaspalvelu sekä työnantajan että muiden omaan
työhön liittyvien linkkien jakaminen. Taustalla on tavoite saavuttaa mahdollisimman
paljon hyvää viestijän itsensä lisäksi työantajaorganisaatiolle ja sen yhteisöille.
Merkittävä osa tämän luokan twiittikokonaisuuksista oli reaktiivista eli jonkun toisen
twiittaajan viestiin vastaamista omasta työroolista.
”@XXX "Tieto yllätti miehen". Ei julkaista maakohtaisia käyttäjälukuja, sorry
bro. Mut siis kovaahan meillä menee.” (A25)
”Täsä-mobiilisovellus tekee kaupunkisuunnitteluun osallistumisesta helppoa ja
hauskaa #paikkatieto #mobiili http://t.co/LvUdgSZR9i” (B289)
"Viisas Irja-piispa @imagelehti "Kirkko tarvitsee kritiikkiä - Nyt alkaa
yhteisön rakentamisen aika” http://t.co/sZN9CBVXC5” (E946)
”Lähimmäisistä huolehtiminen ei ole vain niiden hetkien homma kun se tuntuu
mukavalta. Se on jokapäiväinen palvelutehtävä, asenne. #twaarna” (F267)
”.@XXX toki kuvata saa! Monissa tilaisuuksissa mielellään omalta paikalta.
Alttarikaiteen sisään ei luvatta ole suotavaa mennä.” (G15)
4.1.5

Muut

Tutkimukseni myötä Dundonin tutkimusryhmän (2004) työhön pohjautuvaan
analyysirunkoon muotoutui myös luokka muut. Aiemman tutkimuksen pohjalta
työntekijän

äänen

ilmeneminen

jaotellaan

positiivisesti

ja

negatiivisesti

motivoituneeseen, mutta muut-luokan twiitit motivoituivat joko jostain muusta kuin
työstä (”Hitto unohdin meikkivoiteenkin kotiin, huominen koulutus on peruttu, koska
valmentajaa ei saada edustuskuntoon #aamullakauppaan” D47) tai olivat toteavia,
työntekijän äänen näkökulmasta neutraalisti motivoituneita (”Huomenna töihin.”
C44).
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Muut-kategoriaan kuului myös paljon kenties työelämän muuttumisesta kertovaa
jutustelua, joka perinteisessä organisaatiokulttuurissa tapahtuisi kahvihuoneessa,
mutta työelämän moninaistuessa työkaverit ja kollegat ovat nykyään helpommin
läsnä mobiililaitteen avulla sosiaalisessa mediassa. Lisäksi muut-luokalle tyypillisiä
aiheita olivat omaan työllistymiseen liittyvät keskustelut ja toisaalta oman
asiantuntijuuden rakentaminen esimerkiksi muidenkin organisaatioiden oman alan
rekrytointi-ilmoituksia jakamalla tai työllistyneitä kollegoita onnittelemalla. Koska
twiitit luokiteltiin vahvimman teeman mukaan, on oman asiantuntijuuden ja
työllistymisen käsittelyä jonkin verran myös muissa luokissa.
Muut-luokka oli selkeästi merkittävän suuri, yhteensä 645 keskustelua eli jopa 24,7
%

aineiston

työhön

liittyvistä

twiiteistä.

Muut-luokan

aineistossa

twiittikokonaisuuksista 156 oli ammatillisen minän ääntä (6 % kaikista työtwiiteistä)
ja 489 jutustelutwiittailua (18,7 %). Kahdella informanteista muut-luokka oli suurin
sisältäen eniten twiittikokonaisuuksia. Tämä muut-kategorian twiittien yleisyys
alleviivaa Twitterin moninaisuutta ja epävirallisuuttakin kanavana, vaikka toisaalta
työn hoitaminen oli koko aineiston tasolla selkeästi suurin luokka.
Esimerkkejä tämän luokan twiiteistä, joista kaksi ensimmäistä on ammatillisen
minän ääntä, muut jutustelua:
”@XXX Omassa työnhaussani huomaan että mulla loppuu kantti, luotto omaan
kompetenssiin liian herkästi, nuoremmilla naisilla ei.” (F46)
”@XXX kiitos pienestä maininnasta antamas haastikses, lämmitti. Arvostan
juuri sinun sanomanasi sen todella korkealle. Iloa viikonloppuun!” (G36)
”Toista päivää peräkkäin yksin toimistolla. Elän askeettisesti kuin luostarissa,
paitsi että kuuntelen bläkkistä kovalla.” (A125)
”Kahta eri raparperipiirakkaa aamupalaksi. Jotain hyötyä, että on
naisvaltaisella alalla.” (B519)
”RT @XXX: Kun #pappi kysyy, #vastaus on joko #tahdon tai #jeesus
#tottavaitarua” (E86)
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4.2

Työtwiittien kokonaiskuva

Tutkimuksessani lähes 22 000 twiittiä sisältävästä aineistosta löytyi siis kaikkia
Dundonin ja kumppaneiden (2004) määrittelemiä työntekijän äänen kategorioita, ja
yhtä poikkeusta (informantti A) lukuun ottamatta kaikilta informanteilta löytyi
kaikkia teorian mukaisia luokkia (tarkemmin ks. Liite 1 Informantit). Tämän
tutkimuksen aineistossa olevien työhön liittyvien twiittien edellisessä luvussa
esitellyt ilmenemismuodot on koottu taulukkoon 2.
Taulukko 2. Työntekijän äänen muodot sosiaalisessa mediassa.
Äänen laatu
(Perinteinen) työntekijän ääni

Yhteisön ääni

Osallistuva ääni

Vastavuoroisuuden ja kumppanuuden ääni

Muut

Ilmenemismuoto
 Ongelman ilmaiseminen
 Omaan työyhteisöön liittyvät
negatiiviset huomiot
 Omaan alaan liittyvät poliittiset
mielipiteet
 Oman alan mielipiteitä jakaviin
kysymyksiin liittyvät linkkijaot
 Ay- ja muut kollektiivimaininnat
 Käytännön kehitystyö
 Oman organisaation kehittämisen
liittyvät linkit
 Yleiset työelämän kehittämiseen
liittyvät linkkijaot
 Työn hoitaminen (asiakaspalvelu)
 Työnantajaan liittyvien linkkien
jakaminen
 Omaan työhön liittyvä tiedonjako
 Omaan työllistymiseen liittyvät asiat
 Oman asiantuntijuuden rakentaminen
 Keskustelu työkaverien kanssa
 Työhön liittyvät viittaukset twiiteissä,
joiden teema on kuitenkin jokin muu

Vaikka suurimmalla osalla informanteista twiittikokonaisuuksista löytyikin kaikkia
äänen kategorioita, positiivisesti ja neutraalisti motivoituneita oli jokaisella
informantilla selkeästi eniten, kokonaisuudessa näitä oli 95,6 aineiston työtwiiteistä.
Tämä on yhdenmukaista Miles & Mangoldin esittelemän työntekijän äänen
tavoitetilan kanssa (2014). Positiivisia äänenkäyttöjä aineiston työaiheisista twiiteistä
oli lähes 71 %, kun taas negatiivisten osuus oli vain 4,5 %. Neutraalisti motivoitui
lähes 25 % työtwiiteistä. Kuva 4 Työtwiittien jakautuminen aineistossa
havainnollistaa kategorioiden suhteita. Kuvassa tummat värit edustavat negatiivisesti
motivoituneita twiittejä, vaaleat harmaat positiivisia ja valkoinen neutraalia.
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Työtwiittien jakautuminen aineistossa

Työntekijän ääni
Yhteisön ääni
Osallistuva ääni
Yhteistyön ääni
Muut

Kuva 4. Työtwiittien jakautuminen aineistossa.

Eri kategorioiden näkyminen aineistossa vaihteli jonkin verran informanteittain
(tarkemmat luvut liitteessä 1 Informantit). Kaikilla informanteilla negatiivisesti
motivoineita

twiittikokonaisuuksia

oli

vähiten,

osuus

kaikista

informantin

työtwiiteistä vaihteli 0,4–11,6 %. Sen sijaan positiivisesti ja neutraalisti
motivoituvien

analyysiyksikköjen

määrä

vaihteli

paljonkin,

sillä

osalla

informanteista eniten oli positiivisesti motivoituneita twiittikokonaisuuksia, osalla
muut-luokan twiittejä. Positiivisesti motivoituneita twiittejä informanteilla oli 22,2–
85,6 %. Neutraalien twiittikeskusteluiden prosentuaalinen osuus vaihteli 11,6 ja 71,4
välillä.
Informanttien twiiteissä näkyi kvantifioitunakin viestijän persoona. Osa twiittaajista
suosii aineiston perusteella pitkiä keskusteluja, kun taas toisilla analyysiyksiköt
muodostuivat pääosin yksittäisistä twiiteistä. Myöskään viestinnän yksi- tai
kaksisuuntaisuus ja oma-aloitteisuus tai reaktiivisuus ei näy kvantifioiduissa
tuloksissa. Tästä johtuen yksilöiden eri kategorioiden suhdeluvuista ei kuitenkaan
sellaisenaan voi suoraan päätellä informanttien työorientoituneisuutta twiittaajana
eikä lukuja voi suhteuttaa kokonaistwiittimäärään, sillä tässä tutkimuksessa käytetty
analyysiyksikkö on twiittikokonaisuus, ei yksittäinen twiitti. 21 998 twiittiä ei siis
sisällä yhtä monta twiittikokonaisuutta, vaan kokonaisuuksia on selkeästi vähemmän.
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Kokonaisuuksien

suhde

twiittimäärään

vaihtelee

twiittaajan

ja

muiden

keskustelijoiden, todennäköisesti myös twiittaushetken mukaan.
Aineiston twiittikokonaisuudet noudattivat siis Dundonin ja kumppaneiden (2004)
ilmenemismuotoja,

mutta

myös

muita,

työnantajanorganisaation

kannalta

todennäköisesti neutraalisti motivoituneita viestejä löytyi paljon. Seuraavaksi peilaan
analyysiäni aiempaan työntekijän äänen tutkimukseen.
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5

KESKUSTELU

Aineiston lähes 22 000 twiitistä löytyi 2613 twiittiä tai keskustelua, jotka liittyvät
työhön. Pääosin tutkimuksen aineisto noudatti luvussa 2.3 Työntekijän äänen
ilmaisumuodot tarkemmin kuvattua Dundon ym. (2004) teoriaa työntekijän äänestä
sekä jaottelun että ilmenemismuotojen suhteen, sillä twiiteistä löytyi yksilön ääntä,
yhteisön ääntä, osallistuvaa ääntä ja yhteistyön ääntä. HRM-tradition mukaisten
luokkien lisäksi analyysin pohjalta muokkautui ammatillisen minän ääntä ja
jutustelua sisältävä muut-luokka.
Tulkintaa twiittikokonaisuuksien teemoittelu kuitenkin vaati, sillä Dundon ym.
(2004) ovat luoneet teoriansa käytännössä lähes analogisessa maailmassa —
tutkimuksessaan he esittelivät uutena, erityisen kannatettavana toimintamallina
sähköisiä viestejä (vrt. sähköposti) alaisilleen lähettävän esimiehen. Miles &
Mangold (2014) ovat kyllä soveltaneet Dundonin ja kumppaneiden (emt.) jaottelua
nykyaikaan, mutta heidän tutkimuksensa on keskittynyt systeemien ja johdon
tarjoamien kanavien tutkimiseen, eikä niinkään toteutuneen työntekijän äänen
analysointiin.
Ylipäätään aiemmassa työntekijän äänen tutkimuksessa on keskitytty erityisesti
HRM-tutkimuksessa kanaviin, systeemeihin ja määriin äänen sisällön jäädessä
toissijaiseksi. Vaikka tutkimuksessani kvantifioitiinkin aineistoa, keskiössä on
twiittien sisältö, johon kvantifiointikin perustuu. Sisällönanalyysi mahdollistaa
viestien sisällön tutkimisen, ja teorialähtöisyys kytkee tutkimuksen aiempaan
työntekijän äänen traditioon. Voisi myös ajatella, että tutkimukseni tutkii yhden
kanavan

monikanavaisuutta, sillä perinteisesti Dundon ym. (2004) kehittämää

teoriaa on käytetty kanavien tutkimukseen ja luokitteluun (ks. Miles & Mangold
2014, Gilman ym. 2015).
Sosiaalisessa mediassa tuotetun aineiston käyttö mahdollisti myös aiemmissa
tutkimuksissa piiloon jääneen sivuttaisen, sidosryhmien välisen äänenkäytön
tutkimisen (Budd 2014). Sidosryhmien välistä äänenkäyttöä ilmeni kaikissa luokissa,
sillä käytännössä Twitter perustuu tällaiseen viestintään, ja vaikka työntekijä
merkitsisikin twiittiin esimiehensä tai muun organisaationsa johtajan, on julkinen
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twiitti myös muiden luettavissa. Epävirallisuus on toinen Twitter-viestintää leimaava
piirre. Virallinen viestintäkin on mahdollista, mutta koska Twitterissä yksisuuntainen
viestintä ei toimi kuin poikkeustapauksissa (esim. valtioiden johtajat), on
viestinnässä

käytännössä

lähes

aina

nähtävissä

epävirallisia

piirteitä

kaksisuuntaisuuden myötä.
HRM-tutkimuksessa työntekijän äänenkäyttö on jaettu suoraan ja epäsuoraan
(Holland 2014, Mowbray ym. 2015), jolloin suora äänenkäyttö on yksilön
äänenkäyttöä ja epäsuora yksilön yhteisön kautta käyttämää ääntä. Twitter kanavana
haastaa tämän ajattelun, sillä vaikka twiittaus työntekijän omalta käyttäjätililtä onkin
periaatteessa yksilön suoraa äänenkäyttöä, sisältää se kuitenkin epäsuoria
elementtejä, sillä organisaatio ei välttämättä ole läsnä Twitterissä tai viestit eivät
kohdistu

organisaatiolle.

Lisäksi

voi

miettiä,

onko

toisen

viestin

uudelleenlähettäminen suoraa vai epäsuoraa äänenkäyttöä. Sosiaalisen median viestit
lienevätkin käytännössä aina hybridejä suoruuden ja epäsuoruuden suhteen.
Aiemmin kirjallisuudessa (Dundon ym. 2004, Miles & Mangold 2014, Mowbray ym.
2015, Gilman ym. 2015) esiintyneiden luokkien lisäksi aineiston perusteella
muokkaantui siis epävirallisuutta korostava luokka muut, jonka alaluokiksi
teemoittelin ammatillisen minän äänen ja jutustelun. Toisaalta voi myös pohtia,
ovatko nämä twiitit enää työntekijän ääntä lainkaan (Balnave ym. 2014). Työntekijän
näkökulmasta mahdollisesti eivät, työnantajia taas juuri huolimattomat viittaukset
pelottavat (Miles & Mangold emt., Lipponen 2015, Lehmusvirta 2015).
Aineistossanikin viitattiin tapaukseen, jossa Tikkurilan seurakunta vapautti
tehtävistään suntion, joka oli kirjoittanut Facebookissa Rajat kiinni -ryhmässä muun
muassa sylkevänsä turvapaikanhakijoiden puuroon ja sytyttävänsä kirkon tuleen
turvapaikanhakijoille järjestettävän puurojuhlan vuoksi (Oksanen 2015).
Tämän tutkimuksen aineiston osalta työntekijän äänenkäyttöön liittyvä työnantajien
huoli vaikuttaa kuitenkin liioitellulta. Vaikka negatiivisesti motivoituneita twiittejä ja
keskustelujakin (yksilön ja yhteisön äänet) löytyi, positiivisesti ja neutraalisti
motivoituneiden twiittikokonaisuuksien (osallistuva ääni, vastavuoroisuuden ja
yhteistyön

ääni,

muut)

työtwiittikokonaisuuksista).

määrä

oli

Voi

myös

merkittävästi
miettiä,

suurempi
pääsisikö

(95,6

%

vahvallakaan
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johtamispanoksella

parempiin

prosenttiosuuksiin,

sillä

Twitter-viestintä

on

luonteeltaan reaaliaikaista ja nopeaa, hetkessä kiinni olevaa, eikä työntekijöiden
henkilökohtaisilla käyttäjätileillä reagointi ole samalla tavalla suunnitelmallista ja
harkittua kuin yrityksen muu viestintä. Käytännössä lieneekin merkityksellisempää
kerrata organisaation kriisiviestintä ja ohjeistaa sosiaalisessa mediassa aktiivisia
työntekijöitä

ottamaan

rohkeasti

yhteyttä

viestintävastaavaan

mahdollisissa

ongelmatilanteissa (ks. Dreher 2014).
Selkeän uhan sijaan aineistossa näkyi selvästi työn ja vapaa-ajan rajan hämärtyminen
(Balnave ym. 2014), sillä työasioita hoidettiin käytännössä kellon, viikon ja vuoden
ympäri, vaikka joillain informanteilla loma-ajat aineistosta erottuivatkin. On
kuitenkin huomioitava, että aineistoni informantit eivät liene työnantajan innostamia
työnantajalähettiläitä sosiaalisessa mediassa, vaan informantit ovat heistä itsestään
kumpuavista syistä ottaneet työn osaksi elämäänsä sosiaalisessa mediassa. Näitä
oma-aloitteisia työntekijälähettiläitäkin voisi kriisiviestintäsuunnitelmien ohella
tukea organisaatiosta käsin esimerkiksi listaamalla organisaation asiantuntijoita, jotta
työntekijät voisivat tarvittaessa ohjata organisaatioon liittyviä kysymyksiä tai pyytää
apua helpommin myös oman asiantuntijuutensa ulkopuolelta.
Miles ja Mangold (2014) esittävät positiivisesti motivoituvien viestien ohjaamista
myös julkisiin kanaviin, kun taas negatiivisesti motivoituvat viestit tulisi ohjata
huomioitavaksi sisäisen viestinnän kautta. Aineiston ääniä voisi tulkita myös tämän
kautta olettaen informanttien työnantajaorganisaatioiden toimivan juuri näin.
Käytännössä tämän tietämistä tai mahdollisen ohjauksen vaikutusta toteumaan ei
tämän aineiston avulla voida ottaa kantaa, vaikkakin suurin osa aineiston
informanteista

käsittelikin

twiiteissään

läsnäoloa

sosiaalisessa

mediassa

työyhteisönsä näkökulmasta.
Yhteisön äänen, ja erityisesti ammattiyhdistysliikkeen, on ennustettu vahvistuvan
sosiaalisen median myötä (Balnave ym. 2014). Tämä ei kuitenkaan näkynyt
aineistossani. Yksilöillä kyllä oli organisaatiota kehittävää sanottavaa, mutta se
vaikutti pääosin positiivisesti motivoituneelta, eikä ollut kovinkaan yhteisölähtöistä.
Voi kuitenkin pitää yllättävänä, että lähes kaikilta informanteilta löytyi poliittisesti
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latautuneita twiittejä tai keskusteluja — erilaisilla työelämään liittyvillä yhteisöillä
lienee tilaa ja tilaustakin vallata kenttää sosiaalisesta mediasta.
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JOHTOPÄÄTÖKSET

Pro gradu -tutkielmani tavoitteena oli tutkia työntekijän äänen eri ilmaisumuotojen
kuulumista

työntekijöiden

twiiteissä

ja

selvittää,

edustavatko

aineiston

twiittikokonaisuudet teoriasta löytyviä luokkia. Tätä selvittääkseni joukkoistin
Twitterissä informanttien etsinnän, luin seitsemältä valitulta lähteeltä kaikki
Twitterin näyttämät twiitit ja luokittelin ne Dundonin ja kumppaneiden (2004)
luoman jaottelun mukaan työntekijän ääneen, yhteisön ääneen, osallistuvaan ääneen
ja vastavuoroisuuden ja kumppanuuden ääneen. Analyysin myötä luokitteluun
muotoutui viides luokka, muut, jonka twiittien sisältö on ammatillisen minän ääntä ja
jutustelua.
Kaikkia

aiemman

tutkimuksen

HRM-tradition

mukaisia

työntekijän

äänen

ilmenemismuotoja löytyi siis aineistostani. Selkeästi eniten oli positiivisesti
motivoituneita twiittejä, organisaation kehittämistä ja yhteistyötä ja kumppanuuden
osoituksia. Merkittävä osa twiiteistä oli muut-luokkaa (ammatillisen minän ääntä ja
jutustelua), jonka motivaatio löytynee muualta kuin työstä. Voisi siis myös ajatella,
etteivät muut-luokan twiitit ole työntekijä äänen ilmenemismuotoja. Tässä
tapauksessa kysymykseksi kuitenkin jäisi, mistä työhön liittyvästä vitsiksi
tarkoitetusta twiitistä levinnyt some-kohu johtuu, ellei kyse ole seurausta työntekijän
äänestä tai sen vääränlaisesta johtamisesta.
Työnantajien tyypillinen pelko työntekijästä uhkana sosiaalisessa mediassa vaikuttaa
tämän aineiston perusteella liioittelulta, sillä kaikkien negatiivisesti motivoituneiden
twiittikokonaisuuksien määrä aineiston työtwiiteistä jäi muutamaan prosenttiin.
Tutkimukseni perusteella sosiaalisessa mediassa aktiivinen työntekijä tulisi nähdä
mahdollisuutena, joskin sosiaalisen median yhteydessä kannattaa aina valmistautua
myös kriiseihin. Sosiaalisen median liikkeenjohdollisissa ohjeistuksissa painotetaan
usein kieltoja ja varoituksia, mutta kannustaminen ja tukeminen lienevät yhtä
tärkeitä. Valtuuttaminen sisältää aina myös vastuun, ja Dreherin (2014) tutkimukseen
perustuen organisaatioissa voisikin olla hyödyllistä kieltojen sijaan määritellä ja
tiedottaa toimintaketjusta viestinnän ongelmissa.
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Sosiaalisen median tutkimusta on lähiaikoina tehty paljon niin työntekijän äänen
näkökulmasta kuin muillakin kauppatieteiden tutkimusaloilla, mutta tutkimus on
ollut paljolti kuvailevaa, toteavaa ja määritelmää etsivää. Perinteisesti työntekijän
ääntä on tutkittu HRM-alalla systeemien ja kanavien näkökulmasta, ja sama on
havaittavissa sosiaaliseen mediaan keskittyvän tutkimuksen kohdalla. Tässä pro
gradu -tutkielmassa keskiöön nostettiin viestien sisällön analysointi ja toteutunut
äänenkäyttö.
Tutkimuksen aineisto ei ole sellaisenaan yleistettävissä, sillä jokainen työntekijä on
oma persoonansa, myös viestijänä. Tutkimusta rajoittaa myös se, että informantit on
löydetty muiden käyttäjien suosittelujen kautta. Näin ollen on todennäköistä, että
suosittelijat ovat nimenneet omasta mielestään hyviä informantteja, mikä ei
välttämättä johda keskimääräisiin työtwiittaajiin. Toisaalta ehdotuksista on karsittu
pelkästään työstä twiittaavat, koska heidän tarjoamansa aineisto ei todennäköisesti
muistuttaisi oletettua keskivertotwiittaajaa senkään vertaa.
Twitterin valinta aineiston tarjoajaksi asettaa myös oman rajoituksensa, sillä
Suomessa Twitter on profiililtaan korkeakoulutettujen ja median viestintäväline.
Sisällönanalyysi on vahvasti tutkijassa kiinni, joten informanttien ohella myös tutkija
vaikuttaa lopputulemaan. Näistä rajoituksista huolimatta aineiston laajuus ja tulosten
selkeys viittaavat siihen, että tulokset olisivat samansuuntaiset informanteista ja
tutkijasta riippumatta. Twiittien käyttö aineistona ja teorialähtöisen sisällönanalyysin
soveltaminen twiittiaineistoon tarjonnee jatkotutkimukselle sovellettavia työkaluja ja
ideoita.
Työntekijän ääni sosiaalisessa mediassa on vielä laajalti tutkimatonta aluetta.
Erityisesti viestien sisällön tutkiminen tarjonnee lähes loputtomasti tutkimusaiheita,
samoin työntekijän motivaatio työntekoon sosiaalisessa mediassa. Kokeeko
työntekijä äänenkäytön osaksi työrooliaan? Tekeekö hän töitä sosiaalisessa mediassa
työ- vai vapaa-ajalla? Miten työntekijän ääntä sosiaalisessa mediassa voisi ja tulisi
johtaa?

Voiko

työnantaja

vaikuttaa

motivaatioon?

Onko

tässä

hetkessä

ammattiyhdistyksille tilausta sosiaalisessa mediassa, vai käyttääkö nykyaikaisen
asiantuntijatyöntekijän kollektiivista ääntä joku muu taho?
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Tieteellinen tutkimus sosiaalisesta mediasta on vasta alkutekijöissään. Vanhat teoriat
joutuvat testiin uusissa konteksteissa, uudenlaiset aineistot vaativat sopivien
metodien

löytämistä

ja

tutkijat

pääsevät

opettelemaan

uutta

tuttujen

teemahaastattelujen ja kyselylomakkeiden sijaan. Tutkimuskohteena sosiaalinen
media on kuitenkin vaivan arvoinen, sillä sen avulla on mahdollista tavoittaa aito,
toteutunut työntekijän ääni.
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Liite 1
INFORMANTIT

A: Mies, ulkomaisessa yrityksessä töissä
 Aineistossa 3215 twiittiä
 226 työaiheista twiittiä tai keskustelukokonaisuutta
 Twiittien jakaantuminen
 Työntekijän ääni: 1
 Yhteisön ääni:  Organisaation kehittäminen:  Yhteistyö ja kumppanuus: 168
 Muut: 57
o Ammatillisen minän ääni: 8
o Jutustelu: 49

B: Mies, julkisorganisaatiossa töissä
 Aineistossa 3241 twiittiä
 598 työaiheista twiittiä tai keskustelukokonaisuutta
 Twiittien jakaantuminen
 Työntekijän ääni: 26
 Yhteisön ääni: 14
 Organisaation kehittäminen: 76
 Yhteistyö ja kumppanuus: 355
 Muut: 127
o Ammatillisen minän ääni: 42
o Jutustelu: 85
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C: Nainen, pk-yrityksessä töissä
 Aineistossa 3238 twiittiä
 63 työaiheista twiittiä tai keskustelukokonaisuutta
 Twiittien jakaantuminen
 Työntekijän ääni: 3
 Yhteisön ääni: 3
 Organisaation kehittäminen: 2
 Yhteistyö ja kumppanuus: 12
 Muut: 45
o Ammatillisen minän ääni: 18
o Jutustelu: 27

D: Nainen, kotimaisessa yrityksessä töissä
 Aineistossa 2698 twiittiä
 227 työaiheista twiittiä tai keskustelukokonaisuutta
 Twiittien jakaantuminen
 Työntekijän ääni: 4
 Yhteisön ääni: 3
 Organisaation kehittäminen: 6
 Yhteistyö ja kumppanuus: 59
 Muut: 155
o Ammatillisen minän ääni: 35
o Jutustelu: 120
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E: Nainen, pappi
 Aineistossa 3194 twiittiä
 973 työaiheista twiittiä tai keskustelukokonaisuutta
 Twiittien jakaantuminen
 Työntekijän ääni: 1
 Yhteisön ääni: 26
 Organisaation kehittäminen: 16
 Yhteistyö ja kumppanuus: 817
 Muut: 113
o Ammatillisen minän ääni: 23
o Jutustelu: 90

F: Nainen, pappi
 Aineistossa 3209 twiittiä
 284 työaiheista twiittiä tai keskustelukokonaisuutta
 Twiittien jakaantuminen
 Työntekijän ääni: 1
 Yhteisön ääni: 8
 Organisaation kehittäminen: 23
 Yhteistyö ja kumppanuus: 134
 Muut: 118
o Ammatillisen minän ääni: 20
o Jutustelu: 98
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G: Mies, pappi
 Aineistossa 3203 twiittiä
 242 työaiheista twiittiä tai keskustelukokonaisuutta
 Twiittien jakaantuminen
 Työntekijän ääni: 2
 Yhteisön ääni: 26
 Organisaation kehittäminen: 11
 Yhteistyö ja kumppanuus: 173
 Muut: 30
o Ammatillisen minän ääni: 10
o Jutustelu: 20

