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1. Johdanto 

 

”Joskus asiat selviävät, eivätkä vain selviä vaan tulevat vielä tietoonkin”.  

Näin siteeraa yhdysvaltalainen filosofi John Dewey kouluja käymätöntä ystäväänsä. 

Lähtökohtana ajatuksessa on, että asia on todella tiedossa vasta kun se on tuotu viestinnän 

avulla yhteiseen tietoisuuteen. Yhteisöllisyys syntyy viestinnän kautta. Deweyn demok-

raattinen yhteisö sallii erilaisten ihmisten osallistumisen dialogiin, merkitysten jakamisen 

ja osallisena olemisen kautta syntyy mahdollisuus ratkaista yhteisiä ongelmia. (Dewey, 

1927.) 

 

Pääministeri Juha Sipilän hallitus tiedotti kesällä 2015 hallitusohjelmassa päätetyistä 

julkisen talouden menojen karsimisesta. Säästötoimet kohdistuvat laajasti myös korkea-

koulutukseen ja tutkimukseen1 . Helsingin yliopiston mukaan vähennykset yliopiston 

perusrahoitukseen edellyttivät sopeutustoimien aloittamista. Yliopiston hallitus tiedotti 

16.9.2015 käynnistävänsä muutosohjelman taloutensa sopeuttamiseksi, jolla se tavoitte-

lee 86 miljoonan euron säästöjä2. Yliopisto käynnisti koko henkilöstöä koskevan yhteis-

toimintamenettelyn henkilöstön vähentämiseksi enintään 1 200 henkilöllä vuoteen 2020 

mennessä. Tämä tarkoitti koko yliopistoyhteisöön vaikuttavaa suurta organisaatiomuu-

tosprosessia. 

 

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa yhteistoimintaneuvotteluista ja irtisanomisista on 

tullut osa työyhteisöjen arkipäivää. Yt-neuvotteluiden seurauksena Suomessa on irtisa-

nottu vuosina 2005–2015 noin 10 000 henkilöä vuodessa ja vastaavasti neuvotteluiden 

piirissä on ollut kymmenkertainen määrä työntekijöitä. 3 Yt-prosessi on siis koskettanut 

miltei jokaista suomalaista, jollei omakohtaisesti, niin lähipiirin kautta. On yhteiskun-

nallisesti merkittävää, että yt-neuvottelut hoidetaan organisaatioissa mahdollisimman 

”vähin vahingoin”. 

                                           
1 Valtioneuvosto. Valtiovarainministeriö 12.8.2015 

 
2 Helsingin yliopisto 16.9.2015 
3 SAK (2016) Irtisanomisia, lomautuksia ja yt-neuvotteluja 2006–2015. Perustuu julkisuudessa olleisiin 

ilmoituksiin yt-neuvotteluista, ei sisällä kuntia.  
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Työelämässä koetaan yhä enemmän yleistä epävarmuutta työn jatkuvuudesta, turvatto-

muutta ja luottamuksen puutetta. Organisaatiomuutoksilla on todettu olevan negatiivisia 

vaikutuksia työhyvinvointiin. Organisaation muutokset eivät välttämättä vaikuta suoraan 

työhyvinvointiin, vaan olennaista on se, miten muutokset toteutetaan. (Pahkin ym. 2011; 

Parzefall 2009, 19–20; Alasoini 2011, 9.) Muutosprosessissa organisaation johto saattaa 

kuitenkin lisätä työntekijöiden kontrollia ja keskittää päätöksentekoa. Tällöin työhyvin-

vointiin liittyvät asiat, kuten työntekijöiden autonomia ja luottamus työyhteisön jäsenten 

ongelmanratkaisukykyyn, jäävät helposti taka-alalle. (Närhinen 2015.)  

 

Osallisuuden kokemus organisaation muutoksissa on merkittävää työhyvinvoinnin kan-

nalta. Viestintä molempiin suuntiin, mahdollisuus aitoon vuorovaikutukseen ja sosia-

alisen tuen saatavuus muutosten aikana ovat tärkeitä. Koko organisaation potentiaalin 

valjastaminen muutosten taakse vaatii tuekseen dialogista vuorovaikutusta ja tässä koros-

tuu erityisesti johdon ja esimiestyön merkitys. Työhyvinvoinnin edistäminen vaatii 

jokaisen työyhteisön jäsenen aktiivista osallistumista myös organisaatiomuutoksissa. 

(Alasoini 2011, 121–143; Pahkin ym. 2011; Seeck 2012.)  

 

Työllä on suuri vaikutus ihmisten kokemaan yleiseen hyvinvointiin ja sitä kautta tärkeä 

rooli talouskasvun mahdollistamisessa (Närhinen 2015). Työhyvinvointiin investoinnin 

on osoitettu olevan hyvä sijoitus sekä liike- että kansantaloudellisesti (Manka ym. 2007, 

22). Työhyvinvoinnin kansantaloudellinen merkitys muodostuu sekä työn tuottavuuden 

kehityksestä organisaatiossa että puutteellisen työhyvinvoinnin aiheuttamista kustannuk-

sista. Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointia lisäävät toimenpiteet voivat olla 

taloudellisesti hyvin kannattavia. 4  Puutteellisen työhyvinvoinnin vuoksi menetetyistä 

työpanoksista puolestaan aiheutuu kustannuksia työnantajille ja yhteiskunnalle. Kustan-

nuksista on tehty arvioita ja selvityksiä eri tahoilla, mutta niiden ongelmana on yhteisym-

märryksen puute laskelmien lähtökohdista.5  

                                           
4 Työterveyslaitoksen mukaan työhyvinvointiin panostamisesta saatu hyöty on keskimäärin 

kuusinkertainen panostuksiin nähden, työhyvinvointiin sijoitettu euro tuo kuusi euroa takaisin. 
5 Sosiaali- ja terveysministeriössä laaditun arvion (2014) mukaan menetetystä työpanoksesta aiheutuu 

noin 24 miljardin euron kustannukset kansantaloudelle vuodessa.  
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Työelämän muutoksen seurauksena myös työyhteisöviestintä kohtaa uusia vaatimuksia. 

Tietotyöhön perustuvat työyhteisöt edellyttävät työyhteisöviestinnältä dialogisuutta ja 

vuorovaikutusta. Elisa Juholin väittää, että työyhteisöviestinnän käytännöt ovat kuitenkin 

pääosin peräisin teollistumisen ajalta (Juholin 2007a). Samoilla linjoilla on valtio-

neuvosto, josta lisää seuraavassa. 

 

Suomalaisen työelämän kehittämisstrategian 6  päämääriksi on määritelty työllisyysas-

teen, työelämän laadun, työhyvinvoinnin ja työn tuottavuuden parantaminen. Tuloksel-

liset ja uutta työtä luovat työpaikat ovat Suomen reaalisen kilpailukyvyn edellytyksiä. 

Visiona on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. 

Työelämä 2020 –hankkeessa7 työpaikoilta ja työntekijöiltä odotetaan valmiutta kyseen-

alaistaa ”totuttuja, teolliselta ajalta olevia ajattelu- ja toimintamalleja ja kehittää niitä 

paremmiksi henkilöstölähtöisesti  yhteistoiminnassa”. Dialogista vuorovaikutusta 

pidetään hankkeessa tuloksen, työhyvinvoinnin ja innovoinnin takaajana. (Työelämä 

2020.)  

 

Edellä mainitut työelämästrategian tavoitteet saattavat vaikuttaa pikaisesti luettuna kor-

kealentoisilta, jopa epärealistisilta. Tavoitteet asettuvat kuitenkin hyvin tutkielmani 

lähtökohtiin. Tarkastelen sisäisen viestinnän ja henkilöstön työhyvinvoinnin suhdetta 

organisaation kriisitilanteessa, työvoiman vähentämiseen kohdistuvassa yt-prosessissa. 

Kiinnostukseni kohdistuu työhyvinvoinnin mahdollistamiseen vuorovaikutteisella 

dialogilla ja henkilöstön osallistamisella päätöksentekoon. Vaikka yhteistoimintalaki 

korostaa työnantajan ja henkilöstön välistä avointa ja aitoa vuorovaikutusta, koetaan 

työvoiman vähentämistä koskevissa yt -neuvotteluissa työntekijöiden vaikutus päätök-

sentekoon koetaan silti lähtökohtaisesti kapeaksi. Tutkielman tarkoitus on tuoda esiin 

kohdeorganisaation työntekijöiden näkemyksiä ja kokemuksia heidän osallistumis-

mahdollisuuksistaan organisaatiomuutokseen ja tämän suhteesta työhyvinvointiin. 

Deweyn hengessä: asia on tiedossa vasta kun se on tuotu yhteiseen tietoisuuteen. 

                                           
6 Työelämän kehittämisstrategia on laadittu 2012 Kataisen hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti 

laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön johdolla.  
7 Työelämä 2020 on vuonna 2013 aloitettu työ- ja elinkeinoministeriön hanke Suomen työelämän 

kehittämiseksi Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä. Työelämä 2020 -hanke jatkuu pääministeri 

Juha Sipilän hallituskauden. 
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1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 
 

 

Työhyvinvointia on tutkittu paljon eri tieteenalojen näkökulmista, mutta viestinnän 

tutkimuksessa työhyvinvointia on käsitelty toistaiseksi melko vähän. Tämän pro gradu -

tutkielman kiinnostuksen kohteena on työyhteisöviestinnän suhde henkilöstön työhyvin-

vointiin organisaation muutostilanteessa. Työhyvinvointia lähestytään viestinnän ja 

erityisesti henkilöstön osallistamisen kautta. Tutkielmassa pyrin tuomaan esiin työnteki-

jöiden näkemyksiä yt -prosessin aikaisesta työyhteisöviestinnästä, heidän kokemuksiaan 

osallistumismahdollisuuksista organisaatiomuutokseen ja näiden suhteesta koettuun 

työhyvinvointiin. Tarkastelen vastaajien käsityksiä sisäisestä viestinnästä ja työhyvin-

voinnista sekä määrällisten että laadullisten menetelmien avulla. 

Lähtöoletuksena on, että työyhteisöviestintä voi toimivuudellaan parantaa tai toimimatto-

muudellaan heikentää työhyvinvointia organisaation kriisitilanteessa. Analysoimalla 

tutkimusaineistoa pyrin selvittämään työntekijöiden näkemystä työyhteisöviestinnän 

merkityksestä työhyvinvoinnille, lähtökohtaisesti epävarmuutta lisäävän jakson, yt-

prosessin, aikana. Erityisesti kiinnitän huomiota työntekijöiden kokemuksiin vaikutus- ja 

osallistumismahdollisuuksistaan organisaation päätöksentekoon muutostilanteessa.  

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Mikä on henkilöstön osallistamisen merkitys henkilöstön työhyvinvoinnin 

kannalta organisaation muutostilanteessa?  

 

2. Millaisia käsityksiä vastaajilla on heidän osallistumismahdollisuuksistaan 

muutoksen suunnitteluun ja päätöksentekoon? 

 

3. Millainen on vastaajien näkemys työyhteisöviestinnän ja työhyvinvoinnin 

yhteydestä kohdeorganisaation kriisitilanteessa? 

 

4. Millaiseksi vastaajat kokivat työyhteisönviestinnän organisaation 

muutostilanteessa ja millaisia odotuksia heillä on viestinnälle jatkossa?  
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Vastaan ensimmäiseen kysymykseen aiemman tutkimuksen kautta, luvussa 2.4. 

Kysymyksiin 2-4 vastaan empirian eli kerätyn aineiston kautta.  

Empiirisen tutkimuksen avulla pyrin selvittämään millaisia käsityksiä vastaajilla on 

osallistumismahdollisuuksistaan muutoksen suunnitteluun ja päätöksentekoon.  

Tavoitteenani on selvittää millaisia näkemyksiä vastaajilla on työyhteisöviestinnän 

yhteydestä työhyvinvointiinsa yt-prosessin aikana. Lopuksi selvitän millaiseksi vastaajat 

kokivat työyhteisönviestinnän organisaation muutostilanteessa ja millaisia odotuksia 

heillä on viestinnälle jatkossa. Aineiston perusteella vastataan siis tutkimuskysymyksiin 

2-4. 

Tutkielman tärkeimmät käsitteet: 

Työyhteisö ja työyhteisöviestintä määritellään tässä tutkielmassa vastuullisen dialogin eli 

vuorovaikutuksen paradigman kautta, Juholinin ajatuksen mukaan: ”viestintä tapahtuu 

siellä, missä ihmiset toimivat ja missä he itse tuottavat ja vaihtavat tietoa ja kokemuksia 

vastuullisesti ja itseohjautuvasti” (Juholin 2009, 143.)  

Tutkielmassa esiintyy myös sisäisen viestinnän termi, sitä käytetään esimerkiksi 

kohdeorganisaation omissa viestinnän linjauksissa. Tässä tutkielmassa käsitetään 

työyhteisöviestintä ja sisäinen viestintä synonyymeiksi.  

Organisaatio ja työyhteisö käsitetään tutkielmassani synonyymeiksi.  

Työhyvinvointi määrittelen tutkielmassani työn imun käsitteellä. ”Työn imulla tarkoite-

taan työntekijän työhön liittyvää, suhteellisen pysyvää myönteistä, tunne- ja motivaatio-

täyttymyksen tilaa, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen”. 

(Hakanen ym. 2012, 4.) 

Yt-prosessi käsitetään tässä tutkielmassa työyhteisön kriisiksi. Kriisit ovat epävarmoja, 

monimutkaisia ja tunnepitoisia tapahtumia, joissa useiden eri intressiryhmien näkemykset 

asettuvat vastakkain. (Lavento & Juholin 2009, 79.) 

1.3 Teoreettinen viitekehys ja rajaukset 
 

Tutkimusasetelmani rakentuu sosiaaliselle konstruktivismille, jonka mukaan todellisuus 

on sosiaalisesti konstruoitunut, eli se on rakentunut ihmisten yhteisistä merkitys-

tulkinnoista. (Alasuutari 1999, 60). Asetelman mukaan ei ole olemassa yhtä ainoaa 
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totuutta, vaan tutkimuksen tulos perustuu aina tutkijan tulkintaan. Tutkimukseni pääpaino 

on työyhteisöviestinnässä. Työyhteisöt muodostuvat ja uusiutuvat jatkuvassa ihmisten 

välisessä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa viestinnän avulla (Juholin 2007a). 

Tutkielmani käsittelee rajattua tapaustutkimusta, mutta sen kontekstiin liittyy useita 

teoreettista lähestymistä vaativia näkökulmia. Teoriaosuudessa käsittelen työyhteisö-

viestinnän erilaisten paradigmojen kehittymistä, painottuen vastuullisen, vuorovaikut-

teisen dialogin paradigmaan, joka on tutkielman keskiössä. Keskeinen käsite tutkielmassa 

on työhyvinvointi, jonka tiedostan laajaksi kokonaisuudeksi tässä tarkasteltavaksi. 

Rajaan työhyvinvoinnin määritelmän kapeammaksi työn imu -käsitteen kautta. Lähestyn 

työhyvinvointia pääasiassa viestinnällisestä näkökulmasta, osallisuuden merkitystä 

tarkastelen myös työelämän ja sosiaalipsykologian tutkimusten kautta. Tutkielman 

kontekstina on yt-prosessi, jonka käsitän työyhteisön kriisiksi. Teoria-osuudessa luon 

lyhyen katsauksen kriisiviestintään. Pyrin liittämään nämä eri osat toisiinsa niitä 

yhdistävän näkökulman, osallistumisen mahdollistavan vuorovaikutteisen dialogin 

kautta. 

Nykyisessä viestinnän tutkimuksessa raja työyhteisön sisäisen ja ulkoisen viestinnän 

välillä on hälvenemässä ja käytännössä niitä onkin mahdoton kokonaan erottaa toisistaan. 

Media uutisoi tutkielmani aineiston keruuaikana laajasti sekä korkeakoulutukseen 

kohdistuvista leikkauksista että Helsingin yliopiston yt-neuvotteluista. Käytin kyselyssä 

termiä ”sisäinen viestintä”, pyrin rajaamaan sillä mediaan ja yliopiston ulkoisiin 

sidosryhmiin liittyvät vastaukset pois. Tutkielmasta on rajattu pois myös maineeseen 

liittyvä tarkastelu. 

1.4 Tutkielman rakenne 
 

Tässä johdantokappaleessa esittelen lyhyesti tutkielman lähtökohtia ja tutkimusaiheen 

yhteiskunnallista merkitystä. Esittelen tässä kappaleessa myös tutkimusongelman ja 

tutkimuskysymykset, teoreettisen viitekehyksen sekä määrittelen alustavasti tärkeimmät 

käsitteet. 

 

Työn toinen luku käsittelee tutkielman teoreettista taustaa ja aiheeseen liittyvää aiempaa 

tutkimusta. Toisessa luvussa määrittelen tarkemmin myös tutkimukseen liittyvät käsitteet 

ja vastaan aiemman tutkimuksen perusteella ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 
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Kolmannessa luvussa esittelen lyhyesti tutkielman kontekstissa uutta yliopistolakia, lakia 

yhteistoiminnasta yrityksissä sekä tarkastelen myös Helsingin yliopiston työyhteisö-

viestinnän linjauksia ja muutosviestintäsuunnitelmaa. Neljännessä luvussa esittelen 

tutkimusmetodin sekä arvioin tutkielman eettisyyttä ja luotettavuutta.   

 

Viidennessä luvussa analysoin empiiristä aineistoa. Johtopäätöksissä tarkastelen em-

piiristä aineistoa teorioiden valossa ja esittelen tutkielman tulokset. Diskussio-osiossa 

pohdin ja arvioin tutkimustuloksia ja niiden merkitystä käytännön työelämän kannalta. 

Pohdin myös mahdollisia jatkotutkimuksen aiheita. 

 

2 Teoreettinen tausta 

 

Tässä luvussa esittelen työyhteisöviestintään ja työhyvinvointiin liittyvät teoreettiset 

lähtökohdat ja aiemman tutkimuksen sekä määrittelen tutkielman tärkeimmät käsitteet. 

Vastaan luvussa 2.4. ensimmäiseen tutkimuskysymykseen. 

2.1. Näkemyksiä organisaatioviestinnän malleista 
 

Viestinnän tutkimuksen historiassa on erotettavissa erilaisia hallitsevia suuntauksia eri 

aikoina. Thomas Kuhn esitti (1962), ettei tiede kehity tasaisesti yksittäisten teorioiden ja 

tiedon kasautumisen myötä, vaan että tieteessä tapahtuu ajoittain ”vallankumouksia”. 

Tällöin aiemmin noudatettu tieteellinen paradigma korvautuu uudella. Paradigma sisältää 

tieteenalan teoreettisen ytimen, sen keskeiset lähtöoletukset ja hyväksytyt metodiset sopi-

mukset (Alkula ym. 1994, 17).  Juholinin mukaan viestinnän tutkimuksessa yksittäistä 

teoriaa laajempia ajatusmalleja on tunnistettavissa, mutta ne eivät välttämättä seuraa 

toisiaan järjestelmällisesti vaan voivat elää myös rinnatusten (Juholin 2007a). 

Organisaation viestinnän mallit ovat olleet kiinteästi yhteydessä kulloinkin vallitseviin 

organisaatioparadigmoihin ja niiden kehitykseen. Näkemys organisaatiosta vaikuttaa 

organisaation ja viestinnän määritelmiin. (Aula & Hakala 2000, 12–13.) Organisoi-

tuminen vaikuttaa myös muutoksesta viestimiseen ja muutoksen johtamiseen (Huhtala & 

Hakala 2007, 113). 
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Organisaatioviestinnän määritelmää voi lähestyä pohtimalla ensin viestinnän määritel-

mää. Perinteisin tapa määritellä viestintää on tarkastella sitä kahden, prosessi -ja 

merkityskoulukunnan näkemyksen kautta. Viestinnän prosessikoulukunta näkee viestin-

nän lineaarisena prosessina, jossa lähettäjä välittää sanoman vastaanottajalle, joka joko 

ymmärtää tai ei ymmärrä sanoman merkitystä toivotulla tavalla.  Harold Lasswellin 

viestinnän siirtomalli kuvaa prosessia: kuka sanoo kenelle mitä, millä kanavalla ja millä 

vaikutuksella. Näkemyksessä on keskeistä, että prosessin vaiheet voidaan erottaa toisis-

taan ja selvittää eri vaiheiden rooli koko prosessin kannalta. (Aula 1999.) Tämän proses-

sikoulukunnan juuret ovat Shannonin ja Weaverin (1949) matemaattisessa informaatio-

teoriassa, jossa viestinnän tarkoitus on luoda järjestystä ja vähentää epäjärjestystä.  

 

Sanomien siirtomallissa viestintä nähdään lähinnä lähettäjäkeskeisenä, ylhäältä alas 

johdettavana kontrolloituna prosessina, jossa tietyn panoksen tulisi tuottaa ennalta 

määrätty tulos. Siirtomallin mukainen viestintä eli lineaarisuutta ja yksisuuntaisia kanavia 

korostava ajattelu, on ollut vahvaa Suomessa, erityisesti julkishallinnossa, mutta sen 

asema on ohenemassa tietoperustaisissa organisaatioissa (Huhtala & Hakala 2007, 31, 

Juholin 2007a.)  

 

Merkityskoulukunnan mukaan viestintä on merkitysten muodostamista ja vaihtamista 

yhdessä. Kulttuurin ”todellisuus” ja symbolien merkitys luodaan ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa. Merkityksen syntymiseen vaikuttaa dialogiin osallistuvien kulttuuri, 

ympäristö, maailmankuva jne. Semioottinen koulukunta on kiinnostunut siitä, miten 

merkitykset syntyvät vastaanottajien mielissä. (Fiske 1990.)  

 

Suomalaisen organisaatioviestinnän oppihistoriaa on hallinnut organisaation järjestelmä-

näkemys.  Järjestelmänäkemyksessä viestintä nähdään tiedon siirtona ja palautteen antona 

viestinnän prosessikoulukunnan mukaisesti. (Aula & Hakala 2000, 12–13). 

Organisaatiota tarkastellaan kokonaisuutena, jonka eri osat ovat keskenään riippuvaisia 

toisistaan. Viestintää tarvitaan koordinoimaan kokonaisuutta. Järjestelmänäkemyksessä 

organisaatio nähdään avoimena, toimintaympäristöstään riippuvaisena järjestelmänä, 

joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa erilaisten ympäristöjen kanssa. (Wiio 1973, 95.) 

Organisaatio pyrkii saavuttamaan omat strategiset tavoitteensa huomioimalla proaktii-

visesti ympäristön luomat uhat ja mahdollisuudet (Jaatinen 2000, 176–177, Seeck 2008).   
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Wiion kehittelemä viestinnän sovitemalli eli kontingenssimalli perustuu järjestelmäteo-

riaan, mutta se ei hyväksy näkemystä vain yhdestä oikeasta tavasta organisoida. Kontin-

genssimalli huomioi organisaatioiden ja viestintäjärjestelmien muuttuvan, dynaamisen ja 

aikaan sidotun luonteen. Sovitenäkemys korostaa tilanteen ja ympäristön vaikutusta ei 

ole yhtä ainoaa tapaa organisoitua eikä viestiä. Viestintä on sovitettava erilaisiin 

tilanteisiin ottamalla huomioon organisaation sisäiset ja ulkoiset rajoitukset. (Wiio 1973, 

94–98.)  

Organisaation ymmärtäminen kulttuurisena ja merkityksiä tuottavana yhteisönä ammen-

taa kulttuurintutkimuksen paradigmoista (Aula & Hakala 2000, 9). Organisaation ja kult-

tuurin välistä suhdetta voi lähestyä näkemällä kulttuurin joko organisaation osana tai 

organisaation olemuksena. Se, miten suhde nähdään, vaikuttaa viestinnän rooliin or-

ganisaatiossa. Kulttuuria organisaation osana voi hallita ja muuttaa. Toisaalta arjen työ-

elämässä moniulotteiset organisaatiot muodostuvat ennemmin erilaisista alakulttuureista 

kuin olisivat yksi yhteisesti omaksuttu käsitys yhtenäiskulttuurista. Kulttuurin muutoksen 

hallinta voi olla vaikeaa ja aiheuttaa konflikteja organisaatiossa. (Aula 2000, 34–37.) 

Perinteinen organisaatiokaavio kuvaa ajatusta organisaatiosta kulttuurin osana.  

Kulttuuri olemuksena näkemyksessä organisaatiota ei voi kuvata organisaatiokaaviolla. 

Kulttuuri organisaation olemuksena on hallitsematon sosiaalinen konstruktio, joka muok-

kautuu jatkuvasti jäsentensä kautta (Aula & Hakala 2000). Aula näkee kulttuurin 

organisaation olemuksena. Aulan dynaaminen organisaatioviestinnän teoria (DOT) 

perustuu organisaation kulttuurinäkemykselle. ”Viestintä on tietyssä organisatorisessa 

kontekstissa tapahtuva prosessi, jossa ihmiset yhdessä sanomien avulla luovat, 

ylläpitävät, käsittelevät ja muokkaavat merkityksiä.” (Aula 1999, 22.)  

Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian mukaan organisaatiolla ei ole yhtä yhtenäistä 

kulttuuria, vaan organisaatio koostuu monimuotoisista osakulttuureista. Viestintä on eri 

kulttuureja yhdistävä elementti, minkä onnistuminen vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi 

muutoksen toteutumiseen. Aula kutsuu organisaation areenoiksi erilaisia vuoro-

vaikutuksen tiloja, joissa viestintä tapahtuu: palavereita, järjestelmiä, medioita, verkos-

toja jne. Jokaisella areenalla voi olla oma, viestinnällä luotu ja ylläpidetty kulttuurinsa. 

Areenan kautta voidaan kuvata organisaation kulttuurirakenteen muutosta. (Aula 1999, 

40.) Organisaatiot tavoittelevat usein vahvaa yhtenäistä kulttuuria, joka pahimmillaan voi 

jähmettää organisaation. Kulttuurien moninaisuuden ja erilaisuuden hyväksyminen voi 
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puolestaan tuottaa organisaatioon hyödyllistä vuorovaikutusta ja kyseenalaistamista. 

(Mts. 246.) DOT:in näkemys viestinnästä dynaamisena, monimuotoisena ja epäline-

aarisena prosessina ammentaa muun muassa kaaosteoriasta.  

Aula tutkii (1999) organisaatiota kaaosteorian kautta. Organisaatio ymmärretään siinä 

kompleksisena, dynaamisena ja epälineaarisena järjestelmänä, joka on jatkuvassa vuoro-

vaikutuksessa ympäristönsä kanssa ja näin ollen altis kaoottisille ilmiöille. Kaaos ymmär-

retään tässä ”järjestystä synnyttävänä epäjärjestyksenä”, ei sanan jokapäiväisenä mer-

kityksenä eli sekasortona. Liika kaaos tarkoittaa epäjärjestystä ja tehottomuutta, liika 

tasapaino puolestaan jähmettää organisaation. Tehokas organisaatio on kaaoksen 

partaalla, jossain kahden ääripään välimaastossa. Organisaatio voi kohdata äkillisiä ja 

ennalta arvaamattomia muutoksia. (Aula 1999.)  

Tämän tutkielman kontekstissa valtion perusrahoituksen leikkaaminen yliopistoilta 

voidaan ymmärtää ennalta-arvaamattomana muutoksena, joka osaltaan pakotti Helsingin 

yliopiston kaaokseen eli suureen organisaatiomuutokseen.  

Aulan (1999, 144) viestinnän kaksoisfunktio -näkemyksen mukaan viestintä voidaan 

ajatella kahtiajakautuneeksi järjestelmäksi. Integroiva viestintä ohjaa kaaoksessa olevaa 

organisaatiota järjestykseen ja dissipatiivinen viestintä kohti kasvavaa epäjärjestystä. 

Dissipatiivinen viestintä on hyödyllistä, kun organisaatio on kriisissä ja tavoitellaan 

”hallittua epäjärjestystä”. Spontaania, proaktiivista, vuorovaikutteista ja dialogista 

viestintää tarvitaan, kun ongelmien ratkaisuihin tarvitaan innovatiivisuutta ja luovuutta. 

Epälineaarinen dissipatiivinen viestintä mahdollistaa muutostilanteissa uusien raken-

teiden syntymisen sekä uusien ideoiden toteuttamisen. Organisaation jäsenet eri tasoilta 

voivat tällöin esittää moniäänisesti uusia näkemyksiä ja tulkintoja vapaasti. (Aula 1999, 

144.) 

Integroiva viestintä on kontrolloitua ja rakenteita säilyttävää, se toimii organisaation ta-

voitellessa järjestystä ja yhtenäisyyttä ympäristön asettamissa muutospaineissa. Integroi-

va viestintä on reaktiivista, tarkkaa ja ylhäältä alas lineaarisesti ohjattua. Sitä voidaan 

kuvata myös loogiseksi ja tehokkaasti kontrolloiduksi. Integroiva viestintä on enemmin 

asioista yksiäänisesti kertomista kuin niistä vuorovaikutteisesti keskustelemista. Sen 

voidaan ajatella olevan tehokkainta, kun kriisi on ohi. (Aula 1999,146.) 

Aula muistuttaa kuitenkin, että integroiva ja dissipatiivinen viestintä ovat viestinnän 

ideaalityyppejä, eivätkä ne esiinny sellaisenaan reaalimaailmassa. Ratkaisevaa on 
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funktioiden välinen suhde, kaksoisfunktion tiedostaminen auttaa viestinnän hallinnassa. 

Viestintä voi toimia kahdella tavalla riippumatta siitä mihin se on tarkoitettu sillä työ-

yhteisön jäsenet antavat viesteille erilaisia merkityksiä. Organisaation luovan uudis-

tumisen kannalta viestinnän vuorovaikutteisuus on merkittävää, jotta kaksoisfunktio 

saadaan toimimaan tilanteeseen sopivalla tavalla. (Aula 1999, 146-147.)  

Dissipatiivisen viestinnän ajatusta voidaan sovittaa Helsingin yliopiston kriisi-

tilanteeseen, suureen organisaatiomuutokseen. Teorian mukaan vuorovaikutteinen ja 

dialoginen viestintä voisi nostaa esiin uusia ideoita ja tapoja ratkaista ongelmia. 

Operatiivisen tason toimijoilla on usein paras tieto omasta työstään ja dissipatiivinen 

viestintä mahdollistaa organisaation ottamaan luovasti koko henkilöstön potentiaalin 

käyttöön. Toisaalta taas voidaan ajatella, että integroivalla viestinnällä säilytetään 

järjestys ja totutut rakenteet kaaoksessa olevassa organisaatiossa. Integroiva viestintä 

mahdollistaa kontrolloidun viestinnän yt-prosessissa, jossa kaikki tieto ei voi olla 

kaikkien organisaation jäsenten saatavilla. Integroiva viestintä mahdollistaa tarkan, 

ylhäältä ohjatun viestintäprosessin. 

Juholin tarkastelee organisaatiokäsitettä kolmen paradigman kautta. Juholin käsittää 

työyhteisön organisaation synonyymiksi, samoin määritellään tässä tutkielmassa. Tradi-

tionaaliset työyhteisöt ilmentävät teollistumisen ajan ihanteita ja pyrkivät hallittavuuteen. 

Proaktiiviset työyhteisöt toimivat yhteisöllistävästi ja niille on ominaista päätöksenteon 

delegointi alas organisaatiossa. Turbulentti paradigma, eli uuden työn ja työyhteisön 

ajatus korostaa epävarmuutta, epäjatkuvuutta sekä yksilöiden omaa vastuuta. (Juholin 

2007a, 8.) 

 

Työyhteisöviestinnän paradigmoiksi Juholin nimeää rationaalisen, dialogisen ja dissi-

patiivisen paradigman. Rationaalisessa paradigmassa viestintä nähdään tiedon hallittuna 

siirtona. Dissipatiivinen paradigma korostaa työelämän ja toimintaympäristön dynaa-

misuutta. Dialoginen paradigma nojautuu luottamukseen, itseohjautuvuuteen ja keski-

näiseen vastuullisuuteen.  (Juholin 2007a, 14.) 

 

Työyhteisön ja työyhteisöviestinnän paradigmoista voidaan muodostaa teoreettisia yhdis-

telmiä. Tutkimuksen pohjalta ideaalina voidaan pitää työyhteisöä, joka toimii pro-

aktiivisesti ja jossa viestintä on dialogista, yhteisöllisyyttä vahvistavaa. (Juholin 2007a, 

13.) Dialogisen paradigman mukaisessa viestinnässä henkilöstö nähdään voimavarana 
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muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa. Muutos toteutetaan yhdessä, ei johdon toi-

meenpanemana, ja muutoksen onnistumista arvioidaan jatkuvassa vuorovaikutuksessa. 

(Lavento & Juholin 2009.) Tietotyöläisten odotukset ja kokemukset vastaavat parhaiten 

dialogista paradigmaa, mutta työyhteisöissä vaikuttavat useat paradigmat rinnakkain ja 

ne ovat jatkuvassa liikkeessä. (Juholin 2007b, 94.) 

Seuraavassa kappaleessa käsittelen tarkemmin tietoperustaisia työyhteisöjä ja vastuul-

lisen dialogin paradigmaa. 

2.2 Vastuullisen dialogin paradigma  
 

Työelämän muutoksen seurauksena työyhteisöt ovat yhä enemmän tietoperustaisia asian-

tuntijaorganisaatioita. Tietotyöntekijöiksi voidaan määritellä työntekijät, jotka käyttävät 

tietotekniikkaa työssään, ovat suorittaneet vähintään ylemmän keskiasteen tutkinnon ja 

joiden työ edellyttää suunnittelua ja ideointia. Olennaista on työhön sisältyvä luova 

ongelmanratkaisu ja tiedon tuottaminen. Tietotyöntekijät toimivat usein eritasoisissa 

asiantuntijatehtävissä, joita kuvataan usein myös toimihenkilötyöksi. Tietotyöhön kuuluu 

aina myös rutiineja, kuten hallintoa ja raportointia. (Blom ym. 2001, 27–30; Saari 2014, 

25). Käytännössä tietotyö kattaa eri määritelmien mukaan hyvin erityyppisiä tehtäviä aina 

autonomisesta suunnittelutyöstä puhelinpalvelukeskusten8  tayloristisesti organisoituun 

palvelutyöhön asti (Saari & Pyöriä 2012, 60).  

Tietoperustaisen organisaation toiminta perustuu viestintään. Vuorovaikutustaidot ja 

verkostoituminen korostuvat tietotyössä. Juholinin tutkimuksessa tietotyöläiset arvostivat 

työn itsenäisyyttä, oman itsensä toteuttamisen mahdollisuutta sekä työn taloudellista ja 

sisällöllistä palkitsevuutta. Työn huonoina puolina koettiin stressi ja epävarmuus. 

Tietotyöläinen suhtautuun työhönsä emotionaalisesti, esimerkiksi arvostavasti tai 

pahemmassa tapauksessa kyynisesti, mutta ei kuitenkaan välinpitämättömästi. (Juholin 

2007b, 22–24.) Tässä tutkielmassa ymmärretään Helsingin yliopisto tietoperustaiseksi 

organisaatioksi ja tutkielman kohteena oleva hallintohenkilöstö tietotyöläisiksi.   

                                           
8 Palvelukeskusten toimintaan kuuluu mm: tilausten ja valitusten vastaanotto, tietojen antaminen, 

tavaroiden tai palveluiden myyminen. (Tilastokeskuksen toimialaluokitus 2008). Sipilän hallituksen 

mukaan ”korkeakoulut voivat päästä kustannussäästöihin mm. kokoamalla talous- ja henkilöstö-

hallintonsa yhteen palvelukeskukseen”. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 

http://dynamic.hs.fi/arkku/tiedostot/23878780Hallitusohjelma_27052015_LIITE.pdf 
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Vaikka työyhteisöt ovat muuttuneet tietoperustaisiksi asiantuntijaorganisaatioiksi, 

työyhteisöviestinnän käytännöt perustuvat vielä usein tayloristiseen organisaatiokäsi-

tykseen. Perinteinen viestinnän lääkeruiskumalli, jossa tieto siirretään sellaisenaan 

lineaarisesti ylhäältä alas eli johdolta työntekijöille, keskittyy tiedonkulun menetelmiin ja 

tehokkuuteen. Tämän päivän työyhteisö on kuitenkin viestinnällinen käsite, joka tarvitsee 

yhdessä luotua ymmärrystä todellisuudesta. (Juholin 2007a.) Juholin puhuukin myös 

vastinpareina erilaisten työyhteisön ja työyhteisöviestinnän paradigmojen törmäyksistä, 

joka ei välttämättä aina ole huono asia. (Juholin 2007b, 94.)  

Rakenteeltaan hierarkkisen ja toimintatavoiltaan byrokraattisen yliopiston voidaan olet-

taa edustavan lineaarisesti ylhäältä alas johdettua viestintää, näin myös yt-prosessiin liit-

tyen. Toisaalta tietoperustaisen työyhteisön jäsenet, hallintohenkilöstö, hallitsevat dialo-

gisen paradigman mukaisen viestinnän käytännöt ja oletettavasti toivovat sen mukaista, 

vuorovaikutteista viestintää. Paradigmojen törmäys tässä tilanteessa on mahdollinen. 

Juholinin Työyhteisöviestinnän uusi agenda -malli esittää vaihtoehdon tietoperustaisen 

organisaation viestinnälle. Vastuullisen dialogin eli vuoropuhelun paradigma perustuu 

ajatukselle, että itse työyhteisö tilana on viestinnän tärkein foorumi. Viestintä tapahtuu 

siellä missä työyhteisön jäsenet itse tuottavat ja vaihtavat tietoa itseohjautuvasti. 

Juholinin määritelmä tietoperustaisen työyhteisön viestinnälle ymmärretään myös tämän 

tutkielman määritelmäksi työyhteisöviestinnälle: 

 

”Viestintä tapahtuu foorumeilla, joista tärkein on fyysinen tai virtuaalinen 

työtila tai -ympäristö, missä työyhteisön jäsenet toimivat itseohjautuvasti 

ja kollegiaalisesti. Viestinnän tarkoitus on työskentelyn edellytysten 

luominen, työyhteisön ylläpito, vahvistaminen ja kehittäminen sekä sen 

jäsenten yksilöllinen ja yhteinen oppiminen, mikä tapahtuu dialogisen ja 

vastuullisen vuorovaikutuksen kautta.” (Juholin 2007b, 89.) 

 

Työyhteisöviestinnän uusi agenda -mallissa keskeinen osatekijä tämän tutkielman 

kannalta on isojen ja merkityksellisten asioiden käsitteleminen vuorovaikutteisesti. 

Helsingin yliopiston yt-prosessi on yliopistolaisille tärkeä ja merkittävä asia. Organisaa-

tiomuutoksen valmistelusta, etenemisestä ja päätöksenteosta tarvitaan avointa ja jatkuvaa 

informaatiota ja dialogia työyhteisössä.  Vuorovaikutteisessa paradigmassa 
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osallistuminen ja vaikuttaminen organisaation asioihin on mahdollista kaikille työ-

yhteisön jäsenille.  Osallistuminen edellyttää kaikkien saatavilla olevaa ajantasaista 

tietoa. (Juholin 2009, 144.) Johdon rooli korostuu virallisen tiedon viestijänä. Tietoa on 

myös oltava saatavilla ja se on oltava aina jonkun vastuulla. (Juholin 2007b.) 

Vuorovaikutteisen dialogin teema jatkuu Juholinin, Åbergin ja Aulan (2015) strategisen 

työyhteisöviestinnän mallissa, jossa käsitellään strategista viestintää työntekijän näkö-

kulmasta. Lähtökohtana on työntekijän aktiivinen rooli. Jokaisella työyhteisön jäsenellä 

on vastuu tiedon jakamisesta ja tuottamisesta organisaatiossa. Asiantuntijuus voi tuottaa 

yhtä vastuullisia rooleja kuin organisatorinen asema, toisaalta tämä ei ole aina mahdoll-

ista organisaation rakenteiden vuoksi. (Juholin ym. 2015, 6). 

Vastuullisen dialogin malli antaa työntekijöille mahdollisuuden esittää kysymyksiä, 

rakentavaa kritiikkiä ja ratkaisuja ongelmiin (Juholin ym. 2015). Työelämän arjessa 

dialogin toteuttaminen varsinkin ristiriitatilanteissa voi olla haastavaa. (Syvänen ym.  

2015.) Useimmilla organisaatioilla on luottamuksellisia asioita, joita ei voi jakaa jul-

kisesti avoimessa dialogissa. Esimerkiksi liikesalaisuudet, arkaluonteiset tiedot ja peri-

aatteelliset mielipide-erot henkilöstöryhmien välillä voivat olla tällaisia. (Juholin ym. 

2015).  

On ymmärrettävää, että työvoiman vähennyksiin johtavissa yt-neuvotteluissa tilanne on 

polarisoitunut, mikä saattaa johtaa siihen, että kaikkea tietoa ei haluta jakaa kaikille. 

Johdolle voi olla haastavaa asettua dialogiin työntekijöiden kanssa, joiden näkemys 

asioista eroaa selkeästi johdon ajattelutavasta. Juholin ym. mukaan myös organisaation 

rakenne voi estää vastuullisen dialogin syntymisen, esimiehet eivät ole välttämättä val-

miita levittämään tietoa, minkä he katsovat vahvistavan valta-asemaansa. Negatiivisista 

asioista viestiminen ja kriittisten näkemysten esittäminen on huomattavasti vaikeampaa 

kuin positiivisista asioista keskusteleminen, sekä johdolle että operatiivisella tasolla 

toimiville.  

Parhaimmillaan vastuullinen dialogi lisää kaikkien ymmärrystä siitä, mitä organisaatiossa 

on parhaillaan tekeillä ja millä seurauksilla (Juholin ym. 2015). Organisaatioilla ei ole 

varaa sivuuttaa henkilöstön luovaa potentiaalia. Organisaation kaikkien jäsenten 

voimavarat innovatiivisiin ratkaisuihin tulisi tunnistaa ja hyödyntää. (Syvänen ym. 2015; 

Grunig 1992; Kärnä, 2016.) Johdon osuutta suunnannäyttäjänä väheksymättä parhaat 

ratkaisut strategian tulkintaongelmiin saadaan usein organisaation jäseniltä, joilla on työn 
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suorittajana paras tieto siitä (Aula & Mantere 2011, 181). Arvostava vuorovaikutus, 

kuuntelu, sekä osapuolten tasavertainen osallistuminen ovat keskeisiä arvoja. Tämä 

edellyttää aitoa dialogia osapuolten välillä ja dialogisia taitoja kaikilta organisaation 

jäseniltä. (Syvänen ym. 2015.)  

Työyhteisön jäsenten erilaiset viestintätaidot voivatkin aiheuttaa haasteita vastuulliselle 

dialogille (Juholin ym. 2015). Viestintätaidoilla tarkoitetaan yksilön taitoa ilmaista 

itseään suullisesti ja kirjallisesti sekä kuuntelemiseen ja vuorovaikutukseen tarvittavia 

taitoja (Salminen 2014, 22). Vastuullisen dialogin malli lisää viestintätaitoihin myös 

jokaisen vastuun tiedon hankkimisesta työyhteisön määritellyiltä foorumeilta sekä tiedon 

ja omien näkemysten jakamisen edelleen organisaatiossa (Juholin ym. 2015). Petro 

Poutanen on tutkinut väitöskirjassaan ryhmien erilaisuudesta nousevaa innovatiivisuutta 

ja luovuutta. Luova ryhmä hyötyy osallistujien erilaisuudesta, mutta se vaatii tuekseen 

tehokkaat vuorovaikutus- ja viestintätaidot. Luova prosessi perustuu yhteisten 

merkitysten rakentamiseen inhimillisessä vuorovaikutuksessa. (Poutanen 2016.)  

Dialogi eroaa tavallisesta keskustelusta siinä, että dialogin tavoitteena ei ole päätöksen-

teko vaan pyrkimys ymmärtää, nähdä uusia vaihtoehtoja ja tehdä valintoja useiden 

vaihtoehtojen joukosta. Tavallisessa keskustelussa keskitytään omien näkökulmien läpi-

viemiseen enemmän kuin muiden osapuolten kuuntelemiseen ja uuden oppimiseen. 

Dialogi takaa erilaisten merkitysten huomioimisen kautta yhteisen todellisuuden raken-

tamisen yhdessä. (Syvänen ym. 2015, 35.) Polarisoituneessa tilanteessa asioista ei 

välttämättä olla samaa mieltä, mutta eriävät näkemykset huomioidaan arvostavasti. 

Hyvässä tunnelmassa jokainen uskaltaa ilmaista näkemyksiään. (Juholin 2009, 63.) 

Vastuullisen dialogin paradigma myötäilee lainsäätäjän tarkoitusta yhteistoimintalain 

(YTL) perusteista. Erityisesti yt-lakina tunnettu, YTL 8 luku vähentämisneuvotteluista, 

korostaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta. Yhteistoimintamenettelyt 

antavat henkilöstölle mahdollisuuden vuorovaikutukseen työnantajan kanssa sekä mah-

dollisuuden vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon työnantajan harkitessa toimenpiteitä, 

jotka voivat johtaa irtisanomisiin. 

2. 3 Organisaatiomuutos työyhteisökriisinä 
 

Irtisanomiset ja organisaatiouudistukset voivat olla kriisi koko työyhteisölle. Hannele 

Seeckin mukaan kriisijohtamismallit ja -teoriat soveltuvat myös työyhteisöjen kriiseihin. 
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(Seeck 2009, 5.) Kiinan kielessä sana kriisi rakentuu kahdesta merkistä vaarasta ja 

mahdollisuudesta. Kriisiin sisältyy siis uhan lisäksi aina myös mahdollisuus uuteen. 

(Hakala 2011, 70). Kreikan kielen ”krisis” tarkoittaa ratkaisua, mistä monet ratkaisuun 

tähtäävät kriisiteoriat nousevat (Huhtala & Hakala 2007).  

 

Lavento & Juholin lähestyvät organisaation kriisejä kognitiivisen psykologian näkö-

kulmasta. Kriisit ovat epävarmoja, monimutkaisia ja tunnepitoisia tapahtumia, joissa 

useiden eri intressiryhmien näkemykset asettuvat vastakkain. Kriisin aikana yksilöiden 

informaation käsittelykyky on rajallinen eikä kriisi ole enää virheellisesti toimineen 

johdon hallinnassa. (Lavento & Juholin 2009, 79.) Tässä tutkielmassa kriisi ymmärretään 

tämän määritelmän kautta. Yt-prosessiin liittyy olennaisesti polarisoitunut asetelma 

työnantajan ja työntekijöiden välillä, mutta erilaisia näkemyksiä esiintyy myös 

työntekijöiden välillä. 

 

Organisaatioiden kriisejä on tutkittu paljon niiden hallinnan ja johtamisen näkökulmasta 

(Hakala 2011, 72). Kriisi ei yleensä vain tapahdu, vaan se kehittyy. Vaikka kriisiin varau-

tumisella on organisaation toiminnan kannalta ratkaiseva merkitys, kriisijohtaminen 

vaatii myös suunnitelmallista toimintaa kriisin aikana ja sen jälkeen. Viestintä ja 

johtaminen ovat merkittävässä asemassa työyhteisön tukemisessa ja auttamisessa 

kriisitilanteessa. Kriisiviestintää -ja johtamista ei voi erottaa normaaliajan toiminnasta. 

(Seeck 2009, 5-14.) Helsingin yliopiston Viestintä- ja yhteiskuntasuhteet -yksikön 

laatima muutosviestintäsuunnitelma oli varautumista kriisin uhkaan. Kriisiviestintä on 

tiedonkulkua, yhteisyyden rakentamista ja sanoman levittämistä äkillisessä, epätoi-

votussa tilanteessa (Seeck ym. 2008, 22–24).  

 

Kriisitilanteessa viestintä on aloitettava nopeasti ja annetun tiedon tulee olla totuuden-

mukaista. Ristiriitaiset viestit saavat organisaation viestinnän näyttämään epäjohdon-

mukaiselta. Asianosaiset haluavat tietoa siitä, mitä on tapahtunut ja miten asia vaikuttaa 

heihin, epävarmuuden vähentäminen on merkittävässä asemassa. (Seeck 2009 15–16; 

Coombs 2012, 143.) Työyhteisö odottaa suurten muutosten keskellä viestinnältä 

vastausta omiin tarpeisiinsa, pelkkä viestinnän lisääminen ei riitä (Lavento & Juholin 

2009, 75; Pahkin ym. 2011; Åberg 1997,106). 
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Johdolta vaaditaan hyvää kriisinhallintakykyä, jatkuvasti muuttuvan oikean tilannekuvan 

rakentamista ja viestintätaitoja kriisitilanteessa(Seeck 2009, 5). Hakala kuvaa perinteisiä 

kriisijohtamismalleja kolmella tavalla: ne ovat organisaatiokeskeisiä, lineaarisia ja 

byrokraattisia. Organisaatiokeskeisissä oleellisia asioita ovat viestinnän kontrollointi, 

organisaation ja johdon maine, varautumissuunnitelmat ja virheiden kirjaaminen 

myöhempää oppimista varten. Byrokraattinen kriisinjohtamismalli ammentaa weberiläi-

sestä byrokratiasta (Weber 1947), jolle ominaista ovat hierarkiat, auktoriteetit ja kontrolli. 

Lineaariseen malliin kuuluu kriisin jakaminen osiin: ennakkoon varautuminen, 

kriisitilanne ja kriisitilanteen jälkeinen arviointi ja seuranta. Yhteistä näille malleille on 

organisaation johdon asettaminen keskiöön ja apua tarvitsevien asettaminen 

kriisinratkaisijan (johdon) ympärille. (Hakala 2011, 72–75.) 

 

Huhtala & Hakala esittelevät käsityksen jälkibyrokraattisesta organisaatiosta ja sen 

toiminnasta kriisissä. Interaktiivinen, rajoiltaan avoin organisaatio muotoutuu jatkuvassa 

vuorovaikutteisessa dialogissa sidosryhmien välillä yksisuuntaisen käskyttämisen sijaan. 

Viestinnän tehtävä on tiedonsiirron lisäksi luoda yhteyttä ja rakentaa yhteisöllisyyttä. 

Organisoituminen perustuu vuorovaikutukseen ja viestinnän lisäksi toimijuuteen, ei 

asemavaltaan. Kriisitilanteessa päätöksenteko ja vastuu on siirrettävä organisaation 

taktiselle tasolle, koska siellä on ajankohtaisin tieto tapahtumien kulusta. Tässä sisäinen 

luottamus on tärkeää. Luottamus perustuu siihen, että ymmärretään organisaation eri 

osien merkittävä vaikutus kokonaisuuteen. (Huhtala & Hakala 2007, 116–126.)  

 

Myös dialogisen paradigman mukaisessa viestinnässä henkilöstö nähdään voimavarana 

muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tällöin työyhteisökriisiksi määritelty organi-

saatiomuutos toteutetaan yhdessä, ei yksin johdon toimeenpanemana ja prosessin onnis-

tumista arvioidaan jatkuvasti yhdessä. Tämä johtaa vähitellen aitoon yhteisöllisyyteen ja 

osallisuuteen myös strategisissa kysymyksissä. (Lavento & Juholin 2009.) 

 

Toimijuuden lisäksi kohtaaminen on kriisissä avainasemassa (Seeck 2009, 5). Yhteys 

omaan yhteisöön kohtaamisen kautta luo yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunnetta 

(Huhtala & Hakala 2007, 35). Kuntien kriisejä tutkinut Maarit Pedak (2010) puhuu 

symbolisesta johtajasta, joka kykenee samaistumaan uhrien tuntemaan suruun ja osaa 

tulkita ne julkisuudessa ihmisiä yhdistävällä tavalla. Symbolisen johtajan paikka on 

kriisin kokeneen yhteisön parissa. Yhteisökriisin myötä turvallisuuden tunne katoaa ja 
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usko tulevaisuuteen täytyy rakentaa uudelleen. Silloin tarvitaan turvallisuutta luovaa 

johtajaa. (Pedak 2010, 398–412.) 

 

Tässä tutkielmassa kriisiviestintä käsitetään organisaation normaaliajan viestinnän 

osaksi. Edellisessä kappaleessa käsitellyt normaaliajan työyhteisöviestinnän periaatteet ja 

käytännöt: aito dialogisuus, yhteisöllisyyden rakentaminen, koko henkilöstön poten-

tiaalin mukaan ottaminen dialogiseen viestintään ja muutoksen suunnitteluun, viestinnän 

nopeus, totuudenmukaisuus ja yksilöille tarkoituksenmukaisen tiedon välittäminen ovat 

merkityksellisiä myös kriisitilanteen viestinnässä.  

2. 4 Työhyvinvointi organisaation muutostilanteessa 
 

Tässä kappaleessa vastataan aiemman tutkimuksen perusteella ensimmäiseen 

tutkimuskysymykseen.  

 

Työelämän arkikäytäntö on vahvasti sidoksissa kansalliseen työkulttuuriin. Eri maiden 

erilaiksi muotoutuneiden työkulttuurien taustalla on muun muassa kansallisia arvoja sekä 

poliittisia, taloudellisia ja lainsäädännöllisiä vaikutteita (Hofstede 2001). Työhyvinvointi 

tarkoittaa eri valtioissa hyvin erilaisia asioita. Keskityn esittelemään suomalaista 

työhyvinvoinnin ja työyhteisöviestinnän tutkimusta organisaatiomuutoksen kontekstissa. 

 

Työhyvinvointi on moniulotteinen ilmiö johon vaikuttavat monet eri tekijät. Kuten 

monissa työhyvinvointitutkimuksissa myös tässä pro gradu –tutkielmassa on olennaista 

työntekijän oma subjektiivinen arvio siitä, millaiseksi yksilö itse kokee hyvinvointinsa 

työssään ja työyhteisössään (Hakanen 2005). Henkilökohtaiset voimavarat vaikuttavat 

myös siihen, miten yksilöt kokevat organisaatiomuutokset henkisen työhyvinvointinsa 

kannalta. Kielteiset seuraukset ovat pienempiä henkilöillä, joilla on vahva koherenssin ja 

kompetenssin tunne sekä hyvä työllistysmahdollisuus. (Pahkin ym. 2011, 9.)  

Keskityn yksilöiden omien henkilökohtaisten voimavarojen tarkastelun sijaan niihin 

työhyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin, joihin organisaatio voi vaikuttaa työyhtei-

söviestinnän välityksellä ja erityisesti työntekijöiden osallisuuden mahdollistamisen 

kautta. Osallisuudella viitataan, myös tässä tutkielmassa, yksilön mahdollisuuteen kokea 
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olevansa organisaatiomuutoksessa subjektina eli toimijana, ei vain objektina eli toimin-

nan kohteena (Alasoini 2011, 121). Työhyvinvointi voidaan nähdä yksilön ja koko työ-

yhteisön jaettuna vireystilana, jos organisaation resurssit tukevat yksilön hyvinvointia, se 

heijastuu positiivisesti koko organisaatioon (Otala & Ahonen 2005). 

Työhyvinvointia voidaan lähestyä sekä hyvinvoinnin että pahoinvoinnin näkökulmista tai 

tutkimalla näitä näkökulmia yhdessä. Työelämän tutkimuksessa on 2000-luvulla suun-

nattu huomiota epäkohtien lisäksi siihen, mikä tekee työstä mielekkään myös silloin, kun 

ulkoinen toimintaympäristö ja työt ovat muutoksessa. Työn voimavaroihin panostaminen 

on erityisen hyödyllistä muutostilanteissa ja silloin, kun työ on erityisen kuormittavaa. 

(Hakanen, Bakker & Demerouti 2005; Hakanen 2009, 4; Seeck 2008, 315.)  

Tässä tutkielmassa määritellään työhyvinvointi työn imun käsitteellä. Työn imun käsitettä 

on tutkittu akateemisesti työhyvinvointitutkimuksen ja positiivisen työn psykologian 

piirissä. Työn imulla tarkoitetaan työntekijän työhön liittyvää myönteistä, tunne- ja 

motivaatiotäyttymyksen tilaa, jota luonnehtivat tarmokkuus, omistautuminen ja uppou-

tuminen. Tarmokkuutta kuvaavat energisyyden ja sinnikkyyden kokemukset, työtä 

tehdään mielellään ja siihen halutaan panostaa. Omistautumiseen liittyy kokemus 

innostumisesta, inspiraatiosta, ylpeydestä ja tunne työn merkityksellisyydestä.  Uppou-

tumista kuvaa työhön syventyminen ja keskittyneestä tilasta nauttiminen, jolloin aika 

kuluu kuin huomaamatta. (Hakanen ym. 2012, 4.)  

Työn imu kuvaa työntekijän pitkäaikaista, myönteistä hyvinvoinnin tilaa joka ei liity 

mihinkään yksittäiseen asiaan tai ilmiöön. Työn imu on lähtöisin yksilön sisäisestä moti-

vaatiosta ja se kuvaa aktiivista ja positiivista suhdetta työhön. Sisäisesti motivoitunut 

työntekijä puhuu oma-aloitteisesti hyvää työpaikastaan, aidosti innostuneena, ei johdon 

tai organisaatiokulttuurin painostamana. (Hakanen 2009, 32–33.) Työn imu on subjek-

tiivinen kokemus, mutta se tarttuu helposti muihinkin työyhteisön jäseniin. Työn imua 

kokevat työntekijät voivat välittää myönteisiä asenteitaan, energisyyttään ja innostustaan 

eteenpäin, mikä heijastuu koko työyhteisön ilmapiiriin (Hakanen 2009, 38). Työn imu on 

työhyvinvointia tuottava ilmiö joka vaikuttaa myönteisesti sekä yksilöön että 

työyhteisöön (Hakanen ym. 2012, 5).  

Työn imua voidaan lisätä esimerkiksi kehittämällä palvelevaa johtamiskulttuuria ja 

työntekijän omalla aktiivisella työnsä yksilöllisellä muokkaamisella eli tuunaamisella. 

Merkittävää työn imun kasvattamiselle on työyhteisön jäsenten välinen, ei pelkästään 
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johdon ja työntekijöiden, vaan myös työntekijöiden keskinäinen, myönteinen ja uudistus-

hakuinen vuorovaikutus (Hakanen ym. 2012, 78). 

 

Työolot voidaan jakaa työn vaatimuksiin ja voimavaratekijöihin. Työn voimavarat selit-

tävät paremmin työn imua kuin työn kuormitustekijöiden puuttuminen. Työn voima-

varoja ovat esimerkiksi esimiehen ja työyhteisön tuki, työn itsenäisyys ja vaikutus-

mahdollisuudet. Kuormitustekijöitä ovat esimerkiksi työn aikapaineet ja työympäristön 

ongelmat. (Hakanen ym. 2012.) Työn organisatoriset voimavarat ovat erityisesti johdon 

keinoja vahvistaa työn imua ja työhyvinvointia.  

 

Työterveyslaitoksen mukaan suomalaisten työntekijöiden vaikutusmahdollisuudet ovat 

olleet laskussa koko 2000–luvun ajan. Hyvät osallistumismahdollisuudet työpaikan 

toiminnan kehittämiseen oli alle puolella palkansaajista ja viidenneksellä oli heikot 

mahdollisuudet osallistumiseen. (Työolobarometri 2015; TTL 2012.)  Työnsä henkisesti 

rasittavaksi koki runsas neljännes kaikista työntekijöistä. Tietotyöläisten kohdalla osuus 

on korkeampi, toimihenkilöistä työnsä henkisesti raskaaksi koki noin 35 prosenttia. 

(Työterveyslaitos 2012.) Toisaalta Työolobarometrin 2015 9  mukaan suomalaisten 

palkansaajien kokemus työkyvystään on erittäin tai melko hyvä, noin 90 prosenttia arvioi 

näin fyysisten ja henkisten vaatimusten kohdalla.  

 

Työterveyslaitoksen seurantatutkimusten mukaan suomalaisten kokemus työn epävar-

muudesta on yleistynyt 2000-luvulla (Työterveyslaitos 2012). Tilastot eivät kuitenkaan 

tue väitettä siitä, että työelämä muuttuisi koko ajan epävarmemmaksi, vaan kyse on 

taloussuhdanteiden mukaan vaihtelevasta ilmiöstä.  Epävarmuus on todellinen ongelma, 

mutta se ei ole suomalaisen työelämän koko kuva. (Pyöriä & Ojala 2016.) Toisaalta on 

huomattava, että tietotyöhön sisältyviä hyvinvoinnin kannalta kriittisiä tekijöitä tunnetaan 

edelleen puutteellisesti, eivätkä perinteiset työolotutkimukset tavoita niitä välttämättä 

riittävän hyvin. (Alasoini 2011, 9.)   

 

Vaikuttaa siltä, että organisaatiomuutokset lisäävät lähes väistämättä työn epävarmuutta, 

mikä puolestaan heikentää henkistä hyvinvointia. Epävarmuuden kokemus on usein 

                                           
9 Työ- ja elinkeinoministeriö tuottaa vuosittain työolobarometrin, joka kuvaa suomalaisen työelämän tilaa 

työpaikoilla. Barometrissä seurataan työntekijöiden näkemyksiä työstään. 
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seuraus irtisanomisuhasta tai työn uudelleenjärjestelyistä. Epävarmuuden kokemukset 

vaikuttavat työhyvinvointiin esimerkiksi aiheuttamalla psyykkistä kuormitusta. (Huang 

ym. 2012; Vander ym. 2012, Pahkin 2015, Pahkin ym. 2011.) Organisaatiomuutoksia ja 

niiden vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin selvittäneessä tutkimuksessa havaittiin, 

että muutosprosessit vaikuttavat esimerkiksi emotionaaliseen uupumukseen, stressiin, 

työkykyyn sekä sairauspoissaoloihin. Esimiehiltä saadun tuen määrä vähenee organi-

saatiomuutoksissa ja ristiriidat esimiesten ja alaisten suhteissa sekä kollegojen välillä 

lisääntyvät. Sosiaalisen tuen vähentymisellä on kielteinen vaikutus hyvinvointiin. 

(Pahkin ym. 2011.) Tunne siitä, että on tullut kohdelluksi epäoikeudenmukaisesti lisää 

koettua epävarmuutta (Happonen ym. 1998).  

 

Organisaation muutokset eivät kuitenkaan välttämättä vaikuta suoraan yksilöiden 

työhyvinvointiin, olennaista on miten muutokset toteutetaan työyhteisöissä. Pahkinin 

mukaan organisaation johto ja esimiehet voivat helpottaa muutoksen positiivista 

hyväksymistä tarjoamalla työntekijöille mahdollisuutta osallistua muutosten suunnit-

teluun ja toimeenpanoon. Merkittävää on myös riittävä vuorovaikutus työyhteisössä, 

sosiaalinen tuki muutostilanteessa ja oikeudenmukaiseksi koettu johtaminen. (Pahkin 

2015.) 

 

Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia käsittelevissä tutkimuksissa henkilöstö on 

kohtuullisen tyytyväinen omaan työhönsä liittyviin vaikutusmahdollisuuksiin, mutta 

eivät vaikutusmahdollisuuksiin organisaation päätöksenteossa. Voidakseen osallistua ja 

vaikuttaa henkilöstöllä on oltava tarpeeksi ajantasaista tietoa organisaation asioista. 

Osallistamiseen liittyy olennaisesti luottamus ja sitä kautta vallan jakaminen kaikille 

työyhteisön jäsenille. Erityisesti rakenteeltaan hierarkkisissa organisaatioissa vallasta ei 

ole aina helppo luopua, tiedon panttaaminen on yksi tapa säilyttää valtaa. (Pekkola ym. 

2013, 11–12.) Vaikuttaminen päätöksentekoon ilman ajantasaista tietoa, liittyen työ-

yhteisössä meneillään oleviin muutoksiin, on mahdotonta. 

Osallistamisen kautta on mahdollista saada kaikkien työyhteisön jäsenten potentiaali 

organisaation käyttöön. Organisaation johto ja esimiehet ovat henkilöstön osallistamisen 

mahdollistajia tai vastaavasti sen estäjiä.  Usein organisaatioissa tarjotaan henkilöstölle 

vain näennäisiä vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksia ilman aitoa mahdollisuutta 

vaikuttaa päätöksentekoon. Aitojen vaikuttamismahdollisuuksien puute saattaa vähentää 
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myös vaikuttamismahdollisuuksista kiinnostuneiden työntekijöiden halukkuutta 

osallistua päätöksentekoon. (Pekkola ym. 2013, 8–10.) 

Toimiva vuorovaikutus eli viestintä molempiin suuntiin, työntekijöiden mahdollisuus 

osallistumiseen ja sosiaalisen tuen saatavuus muutosten aikana ovat keskeisiä onnis-

tuneessa organisaation muutosprosessissa (Pahkin ym. 2011). Tutkimustiedon mukaan 

yksilöt voivat hyvin ja tekevät tuloksellista työtä silloin kun ihmisillä on kokemus, että 

omaan työhön voi vaikuttaa ja työilmapiiri on myönteinen, avoin ja yhteistyöhön kan-

nustava (Larjovuori ym. 2015). 

Koettu oikeudenmukaisuus ja luottamus ovat merkittäviä työhyvinvoinnin kannalta. 

Oikeudenmukaisuus sisältää tasavertaiset mahdollisuudet tulla kuulluksi ja esittää omia 

näkemyksiään työpaikalla. Siihen liittyy myös päätöksenteon avoimuus ja läpinäkyvyys 

sekä toimintaperiaatteiden johdonmukaisuus ja tasapuolisuus. Oikeudenmukainen ja 

arvostava esimiestyö on erityisen tärkeää. Oikeudenmukaiset käytännöt vahvistavat 

luottamusta työyhteisössä. Luottamus kattaa esimiessuhteen lisäksi työntekijöiden keski-

näisen luottamuksen. (Hakanen ym. 2012, 9; Larjovuori ym. 2015.) Oikeudenmukaisessa 

johtamisessa on merkittävää kiinnittää huomiota myös tunteisiin, kuten erilaisten 

tunnelmien ja ilmapiirien tunnistamiseen (Manka 2016, 6). 

Organisaation toimivat rakenteet vaikutusmahdollisuuksineen mahdollistavat henki-

löstön hyvinvoinnin. Organisaation inhimillisellä pääomalla tarkoitetaan sen menes-

tymistä edesauttavia aineettomia, henkilöstöön kiinnittyneitä resursseja. Tutkimuksessa 

inhimillisen pääoman merkityksestä työhyvinvointiin hahmottui työhyvinvointipääoman 

käsite. Käsite muodostuu kolmesta ulottuvuudesta: 1) rakennepääomasta, joka sisältää 

organisaation toimivuuden sekä mahdollisuuden hallinnan tunteeseen työssä, 2) sosiaa-

lisesta pääomasta eli yhteisöllisyydestä, joka muodostuu hyvästä johtamisesta ja 

työilmapiiristä sekä 3) yksilön omasta psykologisesta pääomasta, tiedoista, taidoista ja 

asenteesta. (Larjovuori ym. 2015, 6.)  

Hyvää työelämän laatua tuottavat käytännöt ovat vastaavia, joiden on tutkimusten mu-

kaan havaittu edistävän organisaatioiden kykyä tuottaa innovaatioita (Alasoini 2015.) 

Työelämän laadun mittareissa mukana ovat esimerkiksi työntekijöiden osallistu-

mismahdollisuudet toimintojen suunnitteluun ja kehittämiseen (Alasoini 2011, 79). 

Hallinnan tunne on merkittävä osa työhyvinvointia. Se syntyy vaikutusmahdollisuuksista 

ja osallisuudesta, ei sanelusta tai pakosta (Manka 2016, 6).  
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Työilmapiirin on osoitettu olevan yhteydessä henkilöstön hyvinvointiin useissa 

tutkimuksissa. Juuti määrittelee työilmapiirin muodostuvan esimiehen johtamistyylin, 

organisaatioilmapiirin, työntekijöiden ilmapiirin ja työntekijän asenteen muodostamasta 

kokonaisuudesta. Kun työpaikalla vallitsee hyvä ilmapiiri, työntekijät viihtyvät. Huono 

ilmapiiri taas vaikuttaa negatiivisesti organisaation sekä työntekijöiden toimintaan. (Juuti 

2010, 246.) Henkinen pahoinvointi vaikuttaa työyhteisön ihmissuhteisiin ja sitä kautta 

työilmapiiriin. Työilmapiiri rakentuu yksilöiden työympäristöään koskevista 

subjektiivisista havainnoista ja näille annetuista merkityksistä. Ilmapiiri muodostuu ja 

muuttuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Nakari 2003, 84.)  

Juholinin kuvaamalla työyhteisön tunnelman käsitteellä on yhtymäkohtia ilmapiirin 

käsitteeseen. Yhteisöllisyydellä on merkitys tunnelman muodostumisessa. (Juholin 2007, 

93.) Tunnelmaa kuvaavat hyvän yhteishengen määritelmät, kuten erilaisuuden 

hyväksyminen, rentous, huumori ja avoimuus. Hyvässä tunnelmassa myös tunteiden 

näyttäminen on sallittua. Johdon ja esimiesten läsnäolo ovat merkittäviä tunnelman synty-

misessä. Hyvä tunnelma vahvistaa yksilön kokemusta kuulumisesta työyhteisöön 

hyväksyttävänä ja arvostettuna työntekijänä. (Juholin 2007, 28-30.) 

 

2.5. Hyvinvointiviestintä 

 

Tutkimusten mukaan viestinnällä on merkitystä työhyvinvoinnin näkökulmasta. Vies-

tinnän on todettu esimerkiksi edistävän luottamusta työyhteisössä ja vähentävän 

henkilöstön kokemaa epävarmuutta ja siten edistävän myös hyvinvointia. Työyhteisö-

viestinnällä on vaikutusta myös henkilöstön sitoutumiseen ja motivaatioon. (Pekkola ym. 

2013, 15; Huang ym. 2012.) 

 

Juholin on kartoittanut niitä viestinnän ulottuvuuksia, joilla on eniten merkitystä 

työhyvinvoinnin kannalta. Juholin kuvaa löytämiään ulottuvuuksia vastakohtaparien 

kautta: 1) luottamus vs. epäluottamus 2) avoin tiedonkulku vs. tiedon panttaaminen 3) 

hyvä ilmapiiri vs. huono ilmapiiri ja 4) motivaatio ja sitoutuminen vs. motivaation puute. 

Ulottuvuuksia kuvataan vastakohtaparien kautta, esimerkiksi viestintä voi luoda 

parempaa luottamusta työyhteisön jäsenten kesken tai voi vastaavasti heikentää 

luottamuksen tunnetta. (Juholin 2006, 21, Pekkola ym. 2013, 14.) 
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Osallistavan sisäisen viestinnän (OSVI) -tutkimus ja kehityshankkeessa (Pekkola, Pedak 

& Aula 2013) tutkittiin kuntaorganisaation henkilöstön hyvinvoinnin ja sisäisen viestin-

nän välistä suhdetta. Hanke aloitettiin vuonna 2009. Esittelen tässä tutkimusta tarkemmin, 

koska rakensin oman tutkielmani kysymyspatteriston pitkälti sen pohjalta. Viestinnän ja 

työhyvinvoinnin osuus tarkasteltavassa tutkimuksessa pohjautuu edellä esiteltyyn 

Juholinin työhyvinvoinnin ja viestinnän kehään.  

 

Viestinnällä voidaan vaikuttaa työntekijöiden hyvinvointiin yhtenä työhyvinvointi-

kokonaisuuden osana. Tämä edellyttää viestinnän ja työhyvinvoinnin välisen yhteyden 

rakenteen ymmärtämistä.  ”Hyvinvointiviestinnällä tarkoitetaan niitä viestinnällisiä rat-

kaisuja, joilla tuetaan työyhteisön hyvinvoinnin rakentumista. Viestinnän näkökulmasta 

työhyvinvointi rakentuu neljästä osa-alueesta, jotka ovat osallistuminen, yhteisöllisyys, 

kannustaminen ja luottamus”. (Pekkola ym. 2013, 27).  

 

Osallistuminen kuvaa henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksia  

organisaatiossa. Osallistumisessa korostuu johdon tapa ottaa henkilöstö mukaan 

päätöksentekoon: tarjotaanko osallistumiseen aitoja mahdollisuuksia ja konkreettisia 

vaikuttamistapoja sekä kannustetaanko henkilöstöä esittämään omia ratkaisuehdotuksia 

ja mielipiteitä. Huhut ja mediasta ennen sisäistä viestintää saadut tiedot koetaan 

luottamuksen kannalta negatiivisiksi. Toimivan osallistumisen kannalta ajantasainen, 

helposti saatavilla oleva ja työyhteisön sisällä edelleen jaettavissa oleva tieto on 

ensisijaisen tärkeää. (Pekkola ym. 2013.) 

 

Luottamusta tarkastellaan kolmen osa-alueen kautta: onko työyhteisössä liikkuva tieto 

luotettavaa, luottamus omaan esimieheen ja luottamus ylimpään johtoon. Luottamus vaati 

syntyäkseen vuorovaikutusta, yksisuuntaiset viestintätavat eivät riitä. Osvi-tutkimuksen 

henkilöstö arvosti kasvokkaista vuorovaikutusta, sähköpostiviestit koettiin vaikeasti 

tulkittaviksi tärkeissä asioissa. Henkilöstö arvosti johdon tiedotustilaisuuksia, joissa oli 

mahdollisuus nähdä kuinka johto itse suhtautuu viestimiinsä asioihin. Luottamuksen 

tunne rakentui tutkimuksessa erityisesti virallisissa tapaamisissa. Median ja huhujen 

kautta saatava ristiriitainen tieto heikensi luottamuksen tunnetta, siitä syntyi kokemus 

tiedon salaamisesta henkilöstöltä. Keskeneräisistä asioista viestiminen taas lisäsi 

luottamuksen tunnetta. (Pekkola ym. 2013, 59-60.)  
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Yhteisöllisyyden kokemus rakentuu erilaisten osatekijöiden kautta, joissa tärkeitä ovat 

vertaistuki eli luottamus työtovereihin, työyhteisön jäsenten yhteishenki, jossa ei esiinny 

kateutta ja juoruilua sekä työyhteisön kannustava ilmapiiri. Yhteisöllisyyttä kuvataan 

myös solidaarisuudella, joka merkitsee yhteisiä tavoitteita ja yhteenkuuluvuuden 

tunnetta. Yhteisöllisyyttä kokevien työntekijöiden kesken ei synny työyhteisölle 

vahingollista kilpailua joka vaikuttaa tiedonkulkuun. (Pekkola ym. 2013, 54–56.) 

Merkittävää on myös, että oman lähityöyhteisön yhteisöllisyys on ensisijalla ja vasta sen 

jälkeen tulee koko työyhteisön yhteisöllisyys (mts). 

Kannustamisen kokemus rakentuu siitä, miten henkilöstö kokee saavansa palautetta 

työstään ja miten henkilöstöä rohkaistaan esittämään vapaasti uusia ehdotuksia. Kannus-

tamiseen liittyy myös työyhteisön antama tuki, vuorovaikutus sekä ristiriitatilanteiden 

ratkaiseminen yhdessä. Huhut ja ristiriitaiset tiedot voivat aiheuttaa kannustamiselle 

vastakkaisen tunteen. Ikävän tiedon saaminen mahdollisimman hyvissä ajoin koettiin 

antavan aikaa tilanteeseen sopeutumiseen. (Pekkola ym. 2013, 56-57.) 

 

Viestinnän käytännöt Osvi-tutkimuksessa eroavat jonkin verran oman tutkielmani kon-

tekstista. Esimerkiksi kaikilla Osvi-tutkimukseen osallistuneilla ei ollut käytössään intra-

nettia. Osvi-tutkimuksen mukaan sähköiset ja verkkoviestinnän ratkaisut eivät aktivoi 

henkilöstöä osallistumaan yhtä hyvin kuin kasvokkain tapahtuva viestintä, tietotyössä 

asia ei ole näin. Tietotyöläisille teknologiaa hyödyntävät vuorovaikutusfoorumit ovat 

välttämättömiä ja arkipäiväisiä työvälineitä. Kasvokkainen vuorovaikutus on tärkeää, 

mutta myös erilaiset sähköiset viestintävälineet koetaan luonnolliseksi, ja joskus ainoaksi 

mahdolliseksi välineeksi työyhteisöviestinnässä. Tietotyö ei ole sidottu paikkaan, etätyö 

on yleistynyt myös Helsingin yliopistossa. 

2.6 Yhteenveto teoriaosuudesta 
 

Yhteenvetona teorialuvusta voidaan todeta, että viestinnällä voidaan vaikuttaa työn-

tekijöiden kokemaan työhyvinvointiin. Työyhteisön hyvinvoinnin rakentumista voidaan 

tukea kiinnittämällä huomiota erityisesti henkilöstön tasa-arvoisiin osallistumis- ja 

vaikutusmahdollisuuksiin. Toimiva vuorovaikutus eli viestintä molempiin suuntiin ja 
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sosiaalisen tuen saatavuus muutosten aikana ovat keskeisiä onnistuneessa organisaation 

muutosprosessissa. Merkittävää on kiinnittää huomiota oikeudenmukaiseen johtamiseen 

ja tunteiden läsnäolon tunnustamiseen, kuten erilaisten tunnelmien tunnistamiseen sekä 

myönteiseen ja kannustavaan ilmapiirin. Tärkeää on myös päätöksenteon avoimuus ja 

läpinäkyvyys sekä toimintaperiaatteiden johdonmukaisuus. Vastuullisen dialogin mallis-

sa henkilöstö nähdään voimavarana muutosten suunnittelussa ja toteutuksessa. Tässä 

sisäinen luottamus on tärkeää ja on ymmärrettävä organisaation eri toimijoiden vaikutus 

kokonaisuuteen. Onnistunut organisaatiomuutos toteutetaan vuorovaikutuksessa 

työyhteisön jäsenten kanssa, ei pelkästään johdon toimeenpanemana. 

3. Kohdeorganisaationa Helsingin yliopisto 

 

Tässä luvussa esittelen lyhyesti tutkielman kontekstissa vuoden 2009 yliopistolakia. 

Tarkastelen myös Helsingin yliopiston yt-prosessia, työyhteisöviestinnän linjauksia ja 

muutosviestintäsuunnitelmaa.  

3.1 Uuden yliopistolain arviointia 
 

Uusi yliopistolaki (558/2009) tuli voimaan tammikuussa 2010. Lain mukaan yliopistot 

ovat julkisoikeudellisia laitoksia, joilla on itsehallinto. Yliopistot irrotettiin valtionhallin-

nosta ja muodostettiin itsenäisiksi oikeushenkilöiksi, jotka vastaavat itse omasta hallin-

nostaan ja taloudestaan. Yliopistouudistuksella pyrittiin muun muassa parantamaan 

yliopistojen toimintaedellytyksiä kansainvälisessä toimintaympäristössä. Valtio on edel-

leen yliopistojen tärkein rahoittaja, valtionrahoitus muodostaa noin kaksi kolmasosaa 

yliopistosektorin kokonaisrahoituksesta. Rahoitus kytkeytyy yliopistojen ohjaukseen, 

josta vastaa opetusministeriö. (Huhtanen 2010, 7-11.)  

 

Lakiuudistuksessa yliopistoille annettiin itsenäinen työnantaja-asema. Henkilöstön 

kannalta merkittävä muutos oli, että kaikki palvelussuhteet muutettiin virkasuhteista 

työsuhteiksi. Yliopistojen hallintoon tuli lisää ulkopuolisia päätöksentekijöitä ja johta-

misjärjestelmää uudistettiin erityisesti rehtorin asemaa vahvistamalla. (Huhtanen 2010.) 

Uudentyyppiset hallinnoimisen ja johtamisen mekanismit otettiin käyttöön yliopisto-

yhteisössä. Laitokset ja tiedekunnat muuttuivat pitkälti operatiivisiksi tulosyksiköiksi. 

Yliopistojen johtamista on verrattu ”firman” johtamiseen. (Myrsky 2010, 650.)  
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Opetus- ja kulttuuriministeriö teetti vuonna 2012 ensimmäisen arviointiraportin yliopis-

touudistuksesta. Raportin mukaan yliopistojen ylimmän johdon rooli korostui strategian 

määrittelyssä ja yliopistojen eri tason yksiköiden vaikuttamismahdollisuudet koettiin 

vähäisiksi. Henkilöstön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet strategiseen suun-

nitteluun ja siitä käytävään vuoropuheluun sekä osallisuus muutosten tekemiseen näytti 

ohuelta. (Niinikoski ym. 2012.)  

 

Tuoreemman yliopistouudistuksen vaikutusten arvioinnin (2016) mukaan lakiuudistus on 

käynnistänyt rakenne- ja kulttuurimuutoksen yliopistojen johtamisessa. Tutkimuksen 

mukaan akateemisen johtamisen painopiste on siirtynyt kollegiaalisesta päätöksenteosta 

johtajakeskeisempään suuntaan. Arvioinnissa havaittiin myös johdon ja henkilöstön 

näkemyserojen kärjistymistä ja yliopistoyhteisö kokee etääntyneensä päätöksenteosta. 

Henkilöstö kokee yliopistolakiuudistuksen vaikuttaneen kielteisesti työhyvinvointiinsa, 

erityisesti työn kuormittavuuteen, työssä jaksamiseen, työmotivaatioon ja epävarmuuden 

kokemukseen työpaikkojen pysyvyydestä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016.) 

 

Oman tutkielmani kannalta on merkittävää, että uuden yliopistolain arviointitutkimuk-

sissa havaittiin puutteita yliopistojen henkilöstön osallistumismahdollisuuksissa ja 

todettiin muutoksen aiheuttaneen kielteisiä vaikutuksia työhyvinvointiin. Merkittävää on 

myös, että henkilöstö kokee opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen ohjaavan ylio-

pistojen toimintaa voimakkaasti ja yksityiskohtaisesti. Yliopistojen valtionrahoitukseen 

kohdistetut leikkaukset ovat yhdessä viime vuosina yliopistoihin kohdistuneiden muiden 

leikkausten kanssa johtaneet useassa yliopistossa yhteistoimintaneuvotteluihin ja 

henkilöstön vähennyksiin (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2016). 

 

Pääministeri Sipilän hallitusohjelmassa jätettiin päätöksenteko kustannussäästöjen toteut-

tamisesta yliopistoille niiden itsehallintoa kunnioittaen. Toisaalta hallitusohjelmassa 

mainitaan seuraavasti: ”rahoituksen vähennystä ei kuitenkaan tule kohdistaa sellaiseen 

toimintaan, mikä merkitsisi opetuksen ja tutkimuksen heikentymistä, vaan erityisesti 
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talous-, henkilöstö-, tieto- ja opetushallintoon.” 10 Helsingin yliopiston neuvotteluesityk-

sen mukaan yliopisto arvioikin pääosan irtisanomisista kohdistuvan muun henkilöstön 

henkilöstöryhmään11, jotta toimenpiteillä on mahdollisimman vähän haittaa opetukseen 

ja tutkimukseen. Edellä mainituista voi hahmottaa eräänlaisen arvottamisen, ikään kuin 

hallintohenkilöstön rooli olisi muita vähäisempi organisaation menestyksen saavuttami-

sessa. Tällä viitataan ilmeisesti ”ydintehtävien” suojelemiseen. Yliopiston tehtävät ovat 

tutkimus, opetus ja sitä tukeva yhteiskunnallinen vuorovaikutus (www.helsinki.fi 

7.4.2016). Professoriliiton selvityksen (2016) mukaan hallinnolliset työt kasautuvat 

yliopistoissa opetus- ja tutkimushenkilöstön hoidettaviksi avustavan henkilöstön 

vähennysten myötä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi professoreilla on vähemmän aikaa 

varsinaiseen työhönsä eli tutkimukseen ja opetukseen.12  

 

3.2 Yhteistoimintaneuvottelut vaikutusmahdollisuutena 
 

Uuden yliopistolain (558/2009) myötä yliopistoissa siirryttiin vuonna 2010 noudattamaan 

lakia yhteistoiminnasta yrityksissä. Laki yhteistoiminnasta yrityksissä (334/2007, 

jäljempänä YTL) tuli voimaan 1.7.2007. Työnantajan ja henkilöstön välisen yhteistoi-

minnan tarkoituksena on turvata henkilöstön vaikutusmahdollisuudet sitä keskeisesti 

koskevissa asioissa. Keskeinen yhteistoiminnan tavoite on se, että yritysten toiminta ja 

toimintaympäristö sekä työn tuottavuus paranevat, kun yrityksen luottamusympäristö ja 

avoin vuorovaikutus lisääntyvät. (Liukkunen 2013, 37-50.)  

Yhteistoimintalain 8 luvussa on säännelty yhteistoimintaneuvotteluista työvoiman vähen-

tämistilanteissa. Työnantajan on käynnistettävä yhteistoimintaneuvottelut tilanteissa, 

joissa harkitaan yhden tai useamman työntekijän irtisanomista, lomauttamista tai osa-

                                           
10 Ratkaisujen Suomi. Neuvottelutulos strategisesta hallitusohjelmasta 27.5.2015 

http://dynamic.hs.fi/arkku/tiedostot/23878780Hallitusohjelma_27052015_LIITE.pdf 

 
11 Helsingin yliopiston ”muun henkilöstön henkilöstöryhmään” kuuluvat mm. hallinto-, kirjasto-, IT- ja 

tekninen henkilöstö. Ryhmä käsittää käytännössä kaikki muut kuin opetus- ja tutkimustyötä tekevät. 

Jatkossa tähän henkilöstöryhmään viitataan tässä tutkielmassa termillä ”hallintohenkilöstö”. 

 
12 Yliopisto professorin työnantajana –kysely 4.10.2016 http://www.professoriliitto.fi 

 

http://www.helsinki.fi/
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aikaistamista tuotannollisin tai taloudellisin perustein. Työnantajan on annettava neuvot-

teluesitys viimeistään viisi päivää ennen neuvottelujen aloittamista kirjallisena. (YTL 45 

§.) YTL 8 luku korostaa työnantajan ja henkilöstön välistä vuorovaikutusta.  

Neuvotteluvelvoitteen täyttäminen edellyttää eri vaihtoehtojen käsittelemistä. Henkilös-

tön edustajien on voitava ottaa esille erilaisia vaihtoehtoja työnantajan suunnittelemille 

toimenpiteille. Työnantaja voi tehdä työntekijöiden vähentämistä koskevan päätöksen 

vasta sen jälkeen, kun yhteistoimintaneuvottelut on käyty. Jos harkittavat irtisanomiset, 

osa-aikaistamiset yms. kohdistuvat yli kymmeneen työntekijään, neuvotteluajan vähim-

mäispituus on kuusi viikkoa. Neuvotteluiden päätyttyä työnantajan on kohtuullisen ajan 

kuluessa esitettävä henkilöstön edustajille yleinen selvitys neuvottelujen perusteella 

harkittavista päätöksistä. (Liukkunen 2013, 167.)  

Yhteistoimintamenettelyt antavat henkilöstölle mahdollisuuden vuorovaikutukseen työn-

antajayrityksen kanssa ja mahdollisuuden vaikuttaa yrityksen päätöksentekoon.  Vuoro-

vaikutuksen tehokkuuteen liittyy olennaisesti oikea-aikaisuus. Yhteistoimintamenettelyä 

aloittaessa työnantaja vasta harkitsee toimenpiteitä. Asianmukaisen yhteistoiminnan 

perustana on henkilöstölle tiedottamisen ja neuvotteluiden oikea-aikaisuus. Jos 

työnantaja on jo ennen neuvotteluita tehnyt ratkaisun asiassa, josta neuvottelut käydään, 

neuvottelut eivät mahdollista henkilöstön vaikutusmahdollisuuksien toteutumista. 

(Liukkunen 2013, 45-51.) 

Työ- ja elinkeinoministeriö selvitti nykyisen yhteistoimintalain yleistä toimivuutta sen 

oltua voimassa vuoden. Henkilöstön edustajat suhtautuivat kriittisesti työntekijöiden 

mahdollisuuksiin vaikuttaa henkilöstön vähentämistä koskeviin asioihin. Henkilöstön 

edustajista 51 % ja työnantajien edustajista 44 % piti vaikutusmahdollisuuksia melko 

huonoina tai huonoina. Vähennettäessä työvoimaa taloudellisista syistä työntekijöiden 

mielipiteiden huomioiminen koettiin käytännössä mahdottomaksi. (Eklund ym. 2010.) 

Tekniikan akateemisten asiantuntijaorganisaatioissa toteuttamassa tutkimuksessa selvi-

tettiin työntekijöiden kokemuksia irtisanomisiin johtaneista yt-neuvotteluista. Työn-

tekijät ja henkilöstön edustajat kokivat, ettei kysymyksessä ole aito neuvottelutilanne, 

vaan päätökset tai suunnitelmat oli tehty jo aiemmin eikä lopputulokseen voinut vaikuttaa 

konkreettisesti. (Bairoh ym. 2014.) 
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Helsingin yliopiston yt-prosessi Helsingin yliopisto työnantajana antoi henkilöstöryh-

mien edustajille yhteistoimintalain mukaisen neuvotteluesityksen 22.9.2015 ja osapuolet 

sopivat, että yhteistoimintaneuvottelut aloitetaan 30.9.2015. Neuvottelut koskivat yli-

opiston koko henkilöstöä. Helsingin yliopiston henkilöstöryhmiä yhteistoimintaneuvot-

teluissa edustivat yliopiston viisi pääluottamusmiestä.  

 

Yliopiston yt-prosessi venyi pitkäksi lain vähimmäismääräyksiin verrattuna. Neuvotte-

luaika kesti kahdeksan viikkoa, jonka aikana varsinaisia neuvotteluja käytiin kymme-

nen. Sanotaan, että odottavan aika on pitkä ja isossa organisaatiossa ensimmäisiä 

julkaistuja päätöksiä jouduttiin odottamaan syyskuusta 2015 tammikuun loppuun 2016. 

Päätösten odottelujaksolle osui joulunaika, minkä osa kyselyyn vastanneista koki henki-

sesti erityisen kuormittavaksi. 

 

Neuvotteluesitys 22.9.2015 

Neuvottelut käynnistyvät 30.9.2015 

10 neuvottelua   

Neuvottelut päättyvät, ilmoitus Flammassa 30.11.2015 

Työntekijäjärjestöjen tiedotteet erimielisinä päättyneistä neuvotteluista 30.11.2015 

Työnantajan yhteenveto neuvotteluista Flammassa 1.12.2015 

Työnantajan selvitys 1/2 12.1.2016 

Työnantajan selvitys 2/2 27.1.2016 

 

Taulukko 1. Helsingin yliopiston yt-prosessin aikataulu. 

 

Yt-neuvottelujen päättymisestä ilmoitettiin 30.11.2015 Flammassa13, viimeisen neuvot-

telukerran tiedotteen yhteydessä. Samana päivänä työntekijäliitot tiedottivat neuvot-

telujen päättyneen erimielisinä ja mediassa uutisoitiin asiasta.14  Tiedotteiden mukaan 

erimielisyys koski sekä säästötarvetta että henkilöstöön kohdistuvien toimenpiteiden 

laajuutta ja ajankohtaa. Yliopisto 1.12.2016 julkaisi yhteenvedon Flammassa yt-neuvot-

teluissa käsitellyistä asioista. Siinä kerrottiin muun muassa neuvotteluiden luottamuk-

sellisuudesta ja sovitusta yhteisestä tiedottamiskäytännöstä sekä lueteltiin asiat, joita 

neuvotteluissa on käsitelty, mutta ei kommentoitu neuvotteluiden sisältöjä tai tuloksia. 

(Flamma 1.12.2015.)  

                                           
13 Flamma on Helsingin yliopiston intranet ja yliopistolaisten sisäisen ajankohtaisviestinnän pääkanava 
14 JHL 30.11.2015 ja Taloussanomat 30.11.2015 
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”Neuvottelut olivat siis luottamuksellisia. Miten yksittäinen yliopistolainen voi ottaa 

kantaa tai esittää mitään luottamushenkilöille, kun tietoa neuvottelujen tosiasiallisista 

sisällöistä tai päämääristä ei ole? En osaa yhteistoimia tässä tilanteessa!” (Kommentti 

Flammassa edellä käsiteltyyn tiedotteeseen.) 

 

Luottamusmiesten asema yt-neuvotteluissa on tärkeä, he edustavat neuvotteluissa koko 

muuta henkilöstöä. Luottamusmiesten rooli myös työyhteisöviestinnässä on merkittävä, 

mutta heihin voi kohdistua jopa epärealistisia odotuksia (Juholin 2009, 167). Työntekijät 

voivat perustellusti odottaa luottamusmiehiltä tietoja neuvotteluiden sisällöstä. Laki ei 

estä neuvotteluiden osapuolia tiedottamasta yt-neuvotteluista neuvottelujen ollessa 

kesken. Salassapitovelvollisuuden alaisena luottamusmiehet joutuvat tasapainoilemaan 

sen kanssa, mitä tietoja on mahdollista viestiä eteenpäin. Lain mukaan työnantajalla on 

oikeus rajata tietoa salaiseksi (YTL 57 §), mutta luottamusmiehillä on vastaavasti 

velvollisuus jakaa informaatiota edustettavilleen. Edustaja saa antaa salassa pidettävätkin 

tiedot työntekijöille, jos se on aiheellista asian käsittelyn kannalta (YTL 57.2 §). Tässä 

tutkielmassa ei ole mahdollisuutta perehtyä tähän tärkeään dilemmaan syvemmin. 

Helsingin yliopiston yt-neuvottelujen aikana luottamusmiehet ja työntekijäliitot tiedot-

tivat jäsenilleen lähinnä neuvottelujen etenemisestä, ei niinkään niiden sisällöstä. Luot-

tamusmiehet myös keskustelivat edustettaviensa kanssa ja pyrkivät olemaan käytet-

tävissä. Neuvottelujen päätyttyä sovitusta tiedotuskäytännöstä vapautuneena työnteki-

jäliitot lähettivät tiedotteensa julkisuuteen ja jäsenistölle, josta esimerkkinä tiedotteet 

neuvottelujen päättymisestä erimielisinä.  

Yhteistoimintaneuvottelut johtivat 570 työntekijän irtisanomiseen. Irtisanottavista 75 

kuuluu opetus- ja tutkimushenkilöstöön ja 495 hallintohenkilöstöön. Määräaikaisten 

työsuhteiden päättymisen ja eläköitymisten vuoksi henkilöstö vähenee vielä noin 410 

henkilöllä vuoden 2017 loppuun mennessä.15  

 

3.3 Viestinnän linjauksia ja muutosviestintäsuunnitelma 

 

                                           
15 Helsingin yliopisto irtisanoo 570. Kokonaisvähennys 980. https://www.helsinki.fi/fi/uutiset/helsingin-

yliopisto-irtisanoo-570-kokonaisvahennys-980 



32 

 

Tutkielman kontekstina on Helsingin yliopiston yt-prosessiin liittyvä sisäinen viestintä. 

Yt-prosessiin liittyvää kriisiviestintää ei voi irrottaa erilliseksi saarekkeeksi työyhteisö-

viestinnän kokonaisuudesta. Tutkielman kannalta onkin mielekästä tarkastella muutos-

viestintäsuunnitelmaa ja työyhteisöviestintää käytännössä yt-prosessin aikana, näin 

saadaan peilauskohde kyselyn vastaajien kokemuksiin. Tarkastelu pohjautuu Helsingin 

yliopiston Viestintä ja yhteiskuntasuhteet -yksiköltä  sähköpostitse saatuihin tietoihin 

viestintäsuunnitelmasta sekä saman yksikön ylläpitämien intranetsivujen sisältöihin. 

 

Helsingin yliopiston Viestintä- ja yhteiskuntasuhteet -yksikkö vastaa koko yliopistoa 

koskevan sisäisen viestinnän johtamisesta ja kehittämisestä, yliopiston yhteisistä sisäisen 

viestinnän välineistä sekä neuvoo ja konsultoi yksiköitä viestinnässä. Lähtökohtana 

sisäisessä viestinnässä on, että jokainen yliopistolainen tai hänen yksikkönsä viestii 

omasta asiastaan itse. Erityinen vastuu viestinnästä on esimiehillä sekä yksiköiden vies-

tinnän asiantuntijoilla. (Flamma, viestinnän linjaukset ja ohjeet, 24.05.2013.) 

 

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet –yksikön julkaisemat viestinnän linjaukset ja ohjeet, jotka 

sisältävät myös sisäisen viestinnän ohjeet, ovat kaikkien yliopistolaisten luettavissa 

Flammassa16. Ohjeissa korostetaan jokaisen omaa vastuuta tiedon etsinnässä: ”Työhön 

liittyvää tietoa saa parhaiten vuorovaikutustilanteissa kasvokkain. Jokaisella on vastuu 

osallistua tilaisuuksiin, joissa tietoa on saatavilla ja asioista keskustellaan.” Vaikeat, 

kiireelliset ja henkilökohtaisesti koskettavat asiat ohjeistetaan hoitamaan ensisijaisesti 

kasvotusten. (Flamma, viestinnän linjaukset ja ohjeet, 24.5.2013.) 

 

Viestintä ja yhteiskuntasuhteiden Muutos-työryhmä17 laati perusteellisen suunnitelman 

muutosohjelman viestinnästä. Suunnitteluun sitoutettiin yliopiston eri toimijaryhmiä, 

aluksi ylin johto ja HR, myöhemmin myös muu johto. Suunnitelma viestittiin edelleen 

tiedekuntien ja laitosten esimiehille sekä henkilöstöjärjestöjen edustajille. Prosessin 

edetessä suunnitelmaa tarkennettiin sitä mukaa kun päätökset varmistuivat. Toteutumista 

seurattiin ja raportoitiin. Suunnitelman laatiminen jouduttiin aloittamaan vaiheessa, jossa 

                                           
16 Flamma on Helsingin yliopiston intranet ja yliopistolaisten sisäisen ajankohtaisviestinnän pääkanava. 

Flammassa on mahdollista kommentoida omalla nimellä. 

 
17 Rehtori asetti 30.9.2015 ohjausryhmän alatyöryhmineen muutosohjelman toimeenpanoa varten. 

Osallistujien nimikkeiden perusteella esimiesasemassa olevien osuus vaikuttaa suurelta verrattuina 

muiden työntekijöiden määrään. (Flamma 27.10.2015: Muutosohjelman ryhmien kokoonpanot.) 
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kaikki poliittiset päätökset eivät olleet vielä valmiita ja se sisälsi myös luottamuksellisia 

tietoja. Muutosviestintäsuunnitelma ei ole ollut julkisesti esillä Flammassa koko 

henkilöstölle. (Tiedot saatu viestintä ja yhteiskuntayksiköstä 25.10.2016.) Ensimmäiset 

muutosohjelmaan liittyvät uutiset julkaistiin 28.5.2015 sekä Flammassa että yliopiston 

ulkoisilla verkkosivuilla.  

Sisäisen viestinnän yleistiedottamisen pääkanava muutosviestinnässä on Flamma. 

Flamman muutosohjelmasivustolle on koottu kaikki uutiset, tiedotteet ja käytännön 

ohjeet liittyen esimerkiksi muutokseen yt-prosessin kuvauksesta ja neuvoihin 

muutoksesta selviämiseen. Muutosohjelmasivustolla julkaistiinkin tiedotteita ja uutisia 

vähintään kerran viikossa, yt-neuvotteluissa käsitellyistä asioista tiedotettiin lyhyesti 

jokaisen neuvottelukerran jälkeen. Suunnitelman mukaan kanavina hyödynnetään myös 

esimiesviestiä, 18  kansainvälisten henkilöstöpalveluiden Newsflash-uutiskirjettä ja 

sähköpostilistoja. Sisäisten kanavien kohdalla mainitaan myös johdon videoidut 

infotilaisuudet sekä (johdon) tapaamiset. 

 

Sisäisen viestinnän tavoitteiksi suunnitelmassa linjattiin uskon luominen tulevaan, 

organisaation toimintakyvyn säilyttäminen, mahdollisimman vähin vaurioin selviäminen 

(mm. maine, julkisuuskuva, työyhteisön henki), työntekijöiden auttaminen hyväksymään 

tapahtunut ja motivoiminen työhön, luottamuksen välittäminen henkilöstöön sekä 

irtisanottavien tukeminen ja auttaminen. (HY muutosohjelman viestintä, syksy 2015.)  

 

Suunnitelmassa muutosviestinnän periaatteissa tavoitellaan viestinnältä nopeutta, oikea-

aikaisuutta, aktiivisuutta ja viikoittaista tiedottamista. Tavoitteena mainitaan myös vuo-

rovaikutteisuus ja avoimuus. Viikoittaista tiedottamista pidettiin tärkeänä, jotta esimie-

hillä olisi jatkuvasti henkilöstölle jotain viestittävää, esimerkiksi pieniä tilannekatsauksia. 

(HY muutosohjelman viestintä, syksy 2015.) Tavoitteet ovat työyhteisöviestinnän 

dialogisen paradigman arvoja. Toisaalta suunnitelmassa korostetaan myös sitä, että tiedot 

eivät saa vuotaa ennenaikaisesti ja kaikilla tulee olla yhdenmukainen kuva siitä, mitä 

tavoitellaan, mitä puhutaan ja miten asia etenee. Tiedotuksen koordinointi varsinkin 

                                           
18 Viestintä ja yhteiskuntasuhteet lähettää Esimiesviesti-uutiskirjeen säännöllisesti kaikille yliopiston 

esimiehille. Viestin sisältönä on mm. yliopiston organisaatiota koskevia aiheita, työsuhteita koskevia 

käytännön aiheita ja tietoja esimieskoulutuksista. 
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suurten päätösten suhteen koettiin välttämättömäksi. Suunnitelman mukaan muutos-

viestinnän tavoitteena on olla johdonmukaista ja luoda tasapainoinen kuva tilanteesta. 

(HY muutosohjelman viestintä syksy 2015.) Näiden tavoitteiden voidaan katsoa edus-

tavan dialogiselle päinvastaista paradigmaa, tarkkaan kontrolloitua ja ylhäältä alas 

valutettua tietoa. 

 

Suunnitelmassa muutosviestintä liitetään myös strategiaviestintään. Säästöjen lisäksi 

viestitään kärkihankkeista, rahankeruun onnistumisesta, rakenteellisista uudistuksista ja 

muuttuneesta toimintaympäristöstä. Helsingin yliopiston kärkihanke on tavoite kuulua 

top 50 yliopiston joukkoon maailmassa. Yt-prosessista viestitään suunnitelman mukaan 

neuvottelujen aikataulu, neuvottelijat, tiedottamiskäytännöt ja -kanavat, miten irtisanot-

taville ja jatkaville kerrotaan ja prosessin loppuminen. (HY muutosohjelman viestintä 

syksy 2015.)  

Hyvinvointiviestintään liittyen erityisen merkittävä on muutosviestintäsuunnitelman osa 

nimeltä ”viestinnän tyyli”. Siinä mainitaan seuraavia asioita: puhutaan suoraan ja rehel-

lisesti, ollaan niin avoimia kuin voidaan, puhutaan sitä kieltä, mitä vastaanottajat ymmär-

tävät. Ollaan mahdollisimman selkeitä, jotta turhilta kysymyksiltä ja spekulaatioilta 

vältytään. Viestintä on asiallista, mutta lähelle ihmistä tulevaa ja inhimillistä. Päätösten 

toimeenpanovaiheen esimiesten ja alaisten väliset luottamukselliset ja henkilökohtaiset 

keskustelut mainitaan ”koko YT-prosessin ylivoimaisesti tärkeimpänä viestintä-

tapahtumana”. Esimiehiltä odotetaan ”aikaa, aitoa läsnäoloa ja myötäelämistä”. 

Negatiiviset asiat suunnitellaan ilmoitettavan täsmälleen virallisten ohjeiden ja sääntöjen 

mukaan, ei loppuviikosta eikä juuri ennen juhlapyhiä. Todetaan, että johdon viestejä 

luetaan tarkasti ja rivien välistäkin. (HY muutosohjelman viestintä syksy 2015.)  

 

Tutkielmani kannalta myös vuorovaikutteisuuden huomioiminen on merkittävää. Suun-

nitelmassa todetaan, että aina saa kommentoida sekä esittää vasta-argumentteja. Johto ja 

HR osallistuvat keskusteluun. Suunnitelmassa mainitaan käytettävissä olevia digitaalisia 

vuorovaikutusfoorumeita: Flamma, Yammer 19  ja Presemo 20 . Suunnitelman mukaan 

                                           
19 Yammer on organisaatioiden käyttöön tarkoitettu mikrobloggauspalvelu. HY:n Yammer-verkosto 

päivitettiin viralliseksi vuorovaikutuskanavaksi syyskuussa 2015. Yt-prosessin ja muutosohjelman 

vuorovaikutuskanavaksi Yammeriin perustettiin kaikille yliopistolaisille avoin Muutosohjelma-niminen 

ryhmä, jota voi käyttää keskusteluun ja kommentointiin omalla nimellään. 
20 Presemo on verkkotyökalu, jonka avulla voidaan esimerkiksi aktivoida yleisöä keskusteluun 

tiedotustilaisuuksissa, vuorovaikutus on mahdollista myös anonyymina. 
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Viestintä seuraa foorumeissa käytävää keskustelua ja välittää eteenpäin kohdat, joihin 

tarvitaan vastaus johdolta. Asiasta vastaava johtaja vastaa omalla nimellään. (HY 

muutosohjelman viestintä syksy 2015.) Yt-prosessin aikana ylin johto ei kuitenkaan ollut 

läsnä Yammerissa lainkaan eikä osallistunut nimillään keskusteluun Flammassa. 

Vastaukset foorumeilla esitettyihin henkilöstön kysymyksiin saatiin Viestinnältä, 

useimmiten lisättynä kommentilla ”vastaus saatu henkilöstöhallinnosta”. 

 

Kuten yliopiston sisäisen viestinnän linjauksissa korostettiin vuorovaikutusta kasvok-

kain, johtajien kasvokkaisviestintä (palaverit, yhteistilaisuudet, henkilökohtaiset tapaa-

miset) mainittiin erittäin tärkeäksi myös muutosviestinnässä. Suunnitelman mukaan yli-

opiston tasolla kasvokkaisviestintää tuetaan ylimmän johdon videoilla. Suurimmat tiedo-

tustilaisuudet videoitiin ja tallennettiin Flammaan, joten niiden katselu etänä ja milloin 

tahansa oli mahdollista. Tiedotustilaisuuksissa oli mahdollista esittää kysymyksiä 

johdolle ja luottamusmiehille. Käytännössä isoissa tiedotustilaisuuksissa ei kuitenkaan 

synny varsinaista vuorovaikutteista dialogista keskustelua, jossa voitaisiin pohtia erilaisia 

näkemyksiä.  

 

Suunnitelmassa linjataan, että koko yliopistoa koskevista asioista viestii rehtori ja hallin-

tojohtaja. Suunnitelman mukaan johdon olisi oltava tavoitettavissa ja henkilöstön käytet-

tävissä, kun tieto alkavista yt-neuvotteluista saadaan. Tästä huolimatta useat yliopis-

tolaiset saivat ensimmäisen tiedon yt-neuvotteluista median kautta. 21 

 

Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota siihen, etteivät työnantajan edustajat riko yt-lakia 

ja todetaan, että kaikkia esimiehiä pitää tukea ja kouluttaa viestimään asioista. Flammassa 

julkaistiin materiaalia muutosjohtamisesta ja esimiehiä tuettiin ”Onnistu muutos-

johtamisessa” -valmennuksilla 22 , lisäksi esimiesten käytettävissä oli henkilöstön 

kehittäminen ja työhyvinvointi -yksikkö. (Flamma, muutosjohtaminen 22.9.2015) 

                                           
 
21 ”Tieto päätöksistä saatiin vasta myöhään. Hallituksen kokouksen jälkeen julkaistiin ensin Flamma-

uutinen, sen jälkeen lehdistötiedote ja uutinen yliopiston ulkoisilla sivuilla. Myöhäisestä ajankohdasta 

johtuen suuri osa henkilöstöstä sai tiedon joukkoviestimien välityksellä, vaikka tieto olikin ensin julkaistu 

sisäisissä kanavissa. Yliopistoyhteisö odotti tietoa 16.9. ja siksi asia haluttiin tiedottaa niin pian kuin 

mahdollista, vaikka tiesimme, että se aiheuttaisi tämän ongelman.” (Flamma, muutosohjelma, 

yhteistoimintaneuvottelut. Julkaistu 24.09.2015.) 

 
22 Mainitut koulutukset hankittiin AS3 valmennusyritykseltä, joka on erikoistunut työelämän 

muutostilanteisiin. 
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3.4 Yhteenveto luvusta kolme 
 

Yliopistolain arviointitutkimusten mukaan yliopistoyhteisö kokee etääntyneensä yliopis-

ton päätöksenteosta ja henkilöstö kokee yliopistolakiuudistuksen vaikuttaneen kielteisesti 

työhyvinvointiinsa. Tutkimustieto tukee myös yleistä käsitystä, jonka mukaan 

henkilöstön vaikutusmahdollisuudet yt-neuvotteluihin liittyviin päätöksiin ovat hyvin 

ohuet. 

Helsingin yliopiston viestinnän ohjeistuksissa sekä muutosviestintäsuunnitelmassa on 

havaittavissa selkeästi Juholinin työyhteisöviestinnän uuden agendan (Juholin 2007) ja 

vastuullisen dialogin paradigman mukaisia osatekijöitä: tärkeiden asioiden (yt-neuvot-

telut) käsitteleminen vuorovaikutteisesti, erilaisten näkemysten esittämisen hyväksyt-

tävyys, ajantasaistiedon saatavuuteen pyrkiminen ja ymmärryksen varmistaminen. 

Osallistumisen ja vaikuttamisen mahdollistamiseksi tarjottiin erilaisia vuorovaikutus-

foorumeita. Myös ihmisten tunteiden huomioiminen mainitaan suunnitelmassa. Toisaalta 

suunnitelmassa on myös integroivan viestinnän piirteitä: tarkkaa tiedon kontrollointia, 

ylhäältä alas lineaarisesti ohjattua eli etukäteen sovittua ja suunniteltua tiedonjakamista 

sekä sopimus siitä, miten asioista viestitään yksiäänisesti. (Aula 1999,146.) 

4. Tutkimusmenetelmä ja aineisto 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimusotteen, miten päädyin survey-tutkimukseen ja kuinka 

tutkimuksen kohderyhmä on valittu. Esittelen myös kysymyslomakkeen rakentumisen ja 

käyttämäni analyysimenetelmät. Lopuksi luon vielä eettisen katsauksen tutkimukseeni ja 

arvioin tutkimuksen luotettavuutta.  

Tutkielmani on tapaustutkimus, joka ei sinänsä ole tutkimusmenetelmä, vaan tutkimus-

strategia, joka voi ammentaa monista eri menetelmistä. Tapaustutkimus tarjoaa yksityis-

kohtaista tietoa yksittäisestä tapauksesta. (Hirsijärvi ym. 2014, 134.) Tapaustutkimus on 

käytännössä ainoa mahdollisuus, kun halutaan tuoda tietyn kohderyhmän, tässä tapauk-

sessa yt-neuvotteluja käyvän organisaation työntekijöiden, kokemuksia näkyviksi. Ta-

paustutkimukseen voidaan hankkia aineistoa erilaisilla tavoilla. Tapausorganisaationi 

henkilöstön käsityksiä sisäisestä viestinnästä ja työhyvinvoinnista tutkitaan käyttämällä 
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sekä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Näitä lähestymistapoja on 

käytännössä vaikea erottaa toisistaan tarkkarajaisesti, ne voidaan nähdä myös toisiaan 

täydentäviksi lähestymistavoiksi (Hirsijärvi ym. 2014, 136). 

4.1 Kohderyhmä ja aineiston kokoaminen 
 

Helsingin yliopiston neuvotteluesityksen mukaan yliopisto arvioi pääosan irtisanomisista 

kohdistuvan muun henkilöstön henkilöstöryhmään23, jotta toimenpiteillä olisi mahdol-

lisimman vähän haittaa opetukseen ja tutkimukseen. Yliopiston mukaan hallinto-

henkilöstöön kuului vuoden 2014 lopussa noin 2700 henkilöä.  

Harkitsin ensin tutkielmani kohderyhmäksi valtiotieteellisen tiedekunnan henkilöstöä. 

Halusin keskittyä hallintohenkilöstöön ja valtiotieteellisessä tiedekunnassa siihen kuului 

vain 50 henkilöä. Haastattelututkimukseen tämä olisi ollut riittävä määrä. Haastateltavia 

oli vaikea löytää tutkielman aiheen vuoksi, sillä yt-neuvotteluissa korostuu väistämättä 

polarisoitunut tilanne työnantajan ja työntekijöiden välillä. Arkaluonteisiksi voidaan 

laskea asiat, jotka saattavat leimata negatiivisesti tutkittavien ryhmää (Kuula, Arja 2006, 

136). Anonymiteetin takaamiseksi haastattelut olisi pitänyt järjestää työajan ulkopuolella 

ja jossain muualla kuin haastateltavien työpaikalla yliopiston tiloissa. Nämä kaikki yhdes-

sä olivat esteenä haastattelututkimuksen tekemiselle ja päädyin kyselytutkimukseen. 

Luotettavan ja edustavan satunnaisotoksen, esimerkiksi 10 prosenttia perusjoukosta, 

kerääminen olisi vaatinut lähestymistä varten vähintään yhteystiedot kaikista 2700:sta 

hallintohenkilöstöön kuuluvista. Harkitsin myös kyselykutsun lähettämistä koko hallinto-

henkilöstölle sähköpostitse, näin kaikilla olisi ollut ainakin mahdollisuus vastata kyse-

lyyn. Kattavia sähköpostituslistoja hallintohenkilöstöstä ei kuitenkaan ollut saatavilla ja 

yhteystietojen hankkiminen ei ollut mahdollista yhden tutkijan resurssilla. 

Päädyin tavoittelemaan, vastuullisen dialogin hengessä, vastaajiksi yliopiston yt-proses-

sin sisäistä viestintää aktiivisesti seuraavia hallintoon kuuluvia henkilöitä. Tämä oli ryh-

mä, jonka mielipiteistä olin alun alkaen kiinnostunut. Oletin saavani kohderyhmältä 

parhaiten tietoa liittyen tutkielman kiinnostuksen kohteeseen. Tutkimuskutsuni tavoitti 

                                           
23 Helsingin yliopiston ”muun henkilöstön henkilöstöryhmään” kuuluvat mm. hallinto-, kirjasto-, IT- ja 

tekninen henkilöstö. Ryhmä käsittää käytännössä kaikki muut kuin opetus- ja tutkimustyötä tekevät. 

Jatkossa tähän henkilöstöryhmään viitataan tässä tutkielmassa termillä ”hallintohenkilöstö”. 
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todennäköisesti ne henkilöt, jotka seurasivat yt-prosessiin liittyviä vuorovaikutus-

foorumeita ja oletan, että vastaajat valikoituivat tästä joukosta. Tutkimusaineistoni ei ole 

systemaattinen otos, sen voidaan sanoa syntyneen spontaanisti. Koottua aineistoa voi 

myös kutsua harkinnanvaraiseksi näytteeksi. Tutkielmani ei pyri tekemään tilastollisia 

yleistyksiä Helsingin yliopiston koko hallintohenkilöstön mielipiteistä. 

Motivaatio osallistua tutkimukseen on todennäköisesti myös noussut tutkittavien omasta 

halusta kertoa tuntemuksiaan, tavallaan keventää sydäntään epävarmassa tilanteessa. 

Kuulan mukaan tutkimukseen osallistuminen voikin joskus olla luonteeltaan huojentavaa, 

jopa terapeuttista. (Kuula 2009, 160). Toisena vahvana motiivina osallistua tutkimukseen 

oletan olevan vastaajien toiveen saada äänensä kuuluviin organisaatiossa ja halun välittää 

informaatiota alhaalta ylöspäin viestinnällisesti vaikeaksi luokiteltavassa asiassa.  

Julkaisin tutkimuskutsun (Liite 5.) Flamman 24  muutosviestintäsivustolla yt-prosessiin 

liittyvän uutisen kommenttikentässä. Tämä oli sekä teknisesti että ajallisesti taloudellinen 

ratkaisu ja uskon kutsun saaneen hyvän näkyvyyden. Flamman muutossivustolla vierail-

tiin yt-prosessin aikana, 22.9.2015–15.2.2016, noin 1 325 kertaa päivässä. Tutkimuskutsu 

julkaistiin Flammassa myös omana tiedotteena ja sitä katsottiin yt-prosessin aikana 233 

kertaa. Ilmoitin kyselytutkimuksesta myös Yammerin 25  Muutosohjelma-keskustelu-

ryhmässä. Muutosohjelmaryhmään liittyneiden määrä vaihtelee jonkin verran, keski-

määrin kyselyn vastausaikana ryhmään kirjautuneita oli noin 800 kpl.  

Kyselytutkimus perustuu yhteen mittaukseen joka suoritettiin yt-neuvottelujen päätyttyä. 

Vastausaika oli suhteellisen pitkä, neljä viikkoa. Yliopisto antoi työnantajan selvityksen 

ensimmäisen osan 12.1.2016, jolloin julkaisin tutkimuskutsun silloin. Oletin tutkimus-

kutsun saavan silloin näkyvyyttä, sillä henkilöstö oli odottanut työnantajan selvitystä ja 

siitä todennäköisesti haettiin informaatiota myös intranetista. Myöhemmin laitoin tutki-

muksesta sekä Flammaan että Yammeriin viisi muistutusta, noin kerran viikossa. Vas-

tausaikaa oli 14.2. asti ja jatkoin sitä muistutuksen kera maanantaille 15.2. Viimeisenä 

päivänä vastauksia kirjattiin 14 kpl, mikä oli suurin yksittäiselle päivälle osunut määrä.  

Lopullinen aineisto muodostuu 145 loppuun asti täytetystä lomakkeesta, kokonaisaineis-

tosta poistin kaksi puutteellisesti täytettyä lomaketta. 

                                           
24 Flamma on Helsingin yliopiston intranet ja yt-prosessin tiedottamisen virallinen kanava. 
25 Yammer on organisaatioiden käyttöön tarkoitettu mikrobloggauspalvelu. HY:n Yammeriin perustettiin 

kaikille yliopistolaisille avoin Muutosohjelma-niminen ryhmä, yt-prosessin ja muutosohjelman 

vuorovaikutuskanavaksi. Ryhmään liittymällä voi kommentoida omalla nimellään, keskustelun 

seuraaminen on mahdollista ilman ryhmään liittymistä. 
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4.2 Kyselylomake aineiston keruuvälineenä 
 

Aineiston keruu suoritettiin sähköisellä E-lomakkeella, suojatulla verkkoyhteydellä. 

Kaikki tieto, mikä siirtyy verkossa E-lomakkeen palvelimen ja käyttäjän koneen välillä, 

liikkuu turvallisesti, salatussa muodossa ja vain lomakkeen ylläpitäjä pääsee kyselyn 

vastauksiin käsiksi. Kyselyyn pääsi kirjautumaan voimassaolevalla Helsingin yliopiston 

käyttäjätunnuksella.  

Tein ennen tutkimuksen toteuttamista esitestin. Tavoitin lumipallomenetelmällä kuusi 

henkilöä esitestiin. Vastauksista sain arvokasta tietoa kysymysten muotoilua varten. 

Sähköisen kyselylomakkeen testasin kolmella vastaajalla. 

Kyselylomake (Liite 1) muodostuu viidestä yt-prosessin aikaiseen sisäiseen viestintään 

ja työhyvinvointiin liittyvästä ulottuvuudesta: 1) henkilöstön osallistumis- ja vaikutus-

mahdollisuudet, 2) tiedonkulku ja -vaihdanta, 3) yhteisöllisyys, 4) työhyvinvointi orga-

nisaation muutostilanteessa ja 5) avoimet kysymykset liittyen viestinnän onnistumisen 

arviointiin ja kehitysehdotuksiin.  

Konstruoin kysymysryhmät aiemman tutkimuksen käsitteistön eli hyvinvointiviestinnän 

neljän osa-alueen kautta. Viestinnän näkökulmasta työhyvinvointi rakentuu neljästä osa-

alueesta, jotka ovat osallistuminen, luottamus, yhteisöllisyys ja kannustaminen. (Pekkola 

ym. 2013, 27). Näiden osa-alueiden kautta haetaan vastauksia tutkimuskysymyksiin 2–4. 

Sisällytin työhyvinvointiin eli työn imuun liittyvät kysymykset kannustamisen 

ulottuvuuden alle, samoin Helsingin yliopiston työhyvinvointikyselystä suoraan poimitut 

kysymykset. 

 

Kysymysryhmä Hyvinvointiviestinnän osa-alueet 
Henkilöstön osallistumis- ja 
vaikutusmahdollisuudet yt -prosessissa Osallistuminen 

Tiedonkulku ja -vaihdanta liittyen yt-prosessiin Luottamus 

Yhteisöllisyys yt -prosessin aikana Yhteisöllisyys 

Työhyvinvointi organisaation muutostilanteessa Kannustaminen 
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Taulukko 2. Tutkimuskysymysten rakentuminen hyvinvointiviestinnän osa-alueiden 

kautta. 

 

Yksittäiset kysymykset (Liite 1) kysymysryhmien alle muotoilin itse, hyödyntäen viitteel-

lisesti OSVI-tutkimuksen (Pekkola ym. 2013) kysymyksiä. Kysymykset 15, 16, 20 ja 23 

on poimittu Helsingin yliopiston työhyvinvointikyselystä vuodelta 2015.  

Kysymyslomakkeella on 30 kysymystä ja lopussa vastaajien taustatietoja koskevat 

kysymykset. Taustatiedot kysytään lomakkeen lopussa. (Liite 1.) Taustatietokysymykset 

ovat samat kuin Helsingin yliopiston toteuttamassa työhyvinvointikyselyssä 2015. 

Kysymyslomakkeella on 22 Likertin asteikollista väittämää, kaksi monivalintaa ja kuusi 

avointa kysymystä. Avoimilla kysymyksillä pyritään saamaan uutta, mahdollisimman vä-

hän kysymyksen asettelun rajaamaa tietoa ilmiöstä. Määrällisiin kysymyksiin vastaa-

minen on pakotettua, muuten lomakkeella ei pääse eteenpäin. Avoimiin kysymyksiin vas-

taaminen on vapaaehtoista. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia, huolellinen 

vastaaminen avokysymyksiin voi pidentää vastausaikaa, mikä mainittiin kyselykutsussa. 

En rajannut avointen vastausten tilaa lomakkeella. Yhdeksi rajaavaksi tekijäksi 

muodostui vastaajalla käytettävissä oleva aika. Kyselylomake täytettiin nimettömänä, 

tutkimuskutsussa ja ohjeissa luvattiin taata jokaisen vastaajan anonymiteetti. 

Kyselylomakkeen Likertin 5-portaisen asteikon vastausvaihtoehdot ovat välillä 1–5 

(1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=vaihtelee, 4=jokseenkin samaa mieltä, 

5=täysin samaa mieltä). Likertin asteikon rakenteeseen kuuluu, että keskimmäinen vaih-

toehto on neutraali, esimerkiksi ”ei samaa, eikä eri mieltä” (Vehkalahti 2014, 35). Voi-

daan pohtia onko valitsemani ”vaihtelee” neutraali ilmaisu, mutta se puolustaa paik-

kaansa tässä, koska sitä käytettiin myös Osvi -tutkimuksessa (Pekkola ym. 2013, 27) 

jonka kysymyspatteristoa hyödynsin.  

Likertin 5-portaisen asteikon lisäksi vaihtoehto ”en osaa sanoa” voi olla perusteltua ottaa 

mukaan, mutta se tulisi asettaa lomakkeella omaksi kohdakseen, asteikon ulkopuolelle 

(Vehkalahti 2014, 36). ”En osaa sanoa” -vaihtoehtoa ei ollut teknisesti mahdollista saada 

selkeästi erilleen viidestä muusta e-lomakkeella. Lomakkeen graafisen ulkoasun vuoksi 

vaihtoehdon olisi voinut valita vahingossa näppäilyvirheenä, tämä tuli esiin 

esitutkimuksessa. Harkittuani asiaa päädyin jättämään eos-vaihtoehdon kokonaan pois. 
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Tämä olisi saattanut vääristää tuloksia, jos neutraali vaihtoehto olisi saanut liikaa 

vastauksia, näin ei kuitenkaan käynyt. 

4. 3 Analyysimenetelmät aineiston käsittelyssä  
 

Sovellan analyysissa sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Kyselylomake 

mahdollistaa sekä määrällisen että laadullisen aineiston keräämisen. Kvantitatiivinen ja 

kvalitatiivinen analyysi eivät ole toisensa poissulkevia ja niitä voidaan pitää tavallaan 

toistensa jatkumona (Alasuutari 2011, 32). Tätä sovellan omassa tutkielmassani.  

Tukeuduin teoriaosuudessa esittelemääni vastuullisen dialogin ja hyvinvointiviestinnän 

mallin mukaisiin näkökulmiin. Kyseessä on siis teorialähtöinen analyysi, luokitteluni 

pohjaa aikaisemman tutkimuksen viitekehykseen ja käsitejärjestelmiin. Teoriaohjaavan 

analyysin päättelyn logiikka on abduktiivinen eli teoriasidonnainen päättely. Tutkiel-

massani aikaisemman tutkimuksen valmiit mallit ja aineistoni muodostavat yhdessä 

pohjan muodostettaville johtopäätöksille. 

Kvantitatiivinen analyysi 

 

Kvantitatiivisen aineiston käsittelin ja analysoin SPSS for Windows 12 -tilasto-ohjelman 

avulla. Pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin selvittämällä, mikä on vastaajien 

keskimääräinen kokemus ja näkemys tutkimuksen kohteena olevista ilmiöistä ja niiden 

ulottuvuuksista. Analysoin aineistoa tutkimalla yksittäisten väittämien vastauksia 

tilastollisin tunnusluvuin, esimerkiksi tutkimalla vastausten keskiarvoja ja keskihajontaa. 

Keskihajonta kuvaa keskimääräistä hajontaa. Keskiarvoa ja keskihajontaa tulee tarkas-

tella tunnuslukuparina, mitä pienempi hajonta on, sitä tiiviimmin annetut arvot ovat sijoit-

tuneet keskiarvon ympärille. (Vehkalahti 2014, 55.)  

 

Tutkielmani kysymyslomakkeen osiot muodostavat jo valmiit, aiempaan tutkimukseen 

perustuvat mittarit. Osiolla tarkoitetaan yksittäistä kysymystä tai väitettä, joka mittaa 

lähtökohtaisesti yhtä asiaa. Mittari on osioista koostuva kokonaisuus, joka mittaa useita, 

jollain tavalla toisiinsa liittyviä asioita. (Vehkalahti 2014, 23.) Mittarit on koottu aiemmin 

toteutetun Osvi-tutkimuksen pohjalta, joten oletan saavani niiden avulla vastaukset 

tutkimuskysymyksiin. Aineiston tiivistäminen aiemmasta tutkimuksesta poikkeavalla 
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tavalla ei välttämättä toisi kerätyn aineiston tulkintaan lisäarvoa. Tutkielman kannalta ei 

siis ollut tarpeen enää tutkia muuttujien välisiä korrelaatioita tai muodostaa uusia 

summamuuttujia. 

Aineiston suhteellisen pienen koon ja sen muodostumisen vuoksi ei ollut mielekästä 

vertailla tuloksia vastaajien taustatietojen perusteella. Vastauksia haetaan kyselyyn 

vastanneiden näkökulmasta, se riittää tämän tutkielman kontekstissa. Laajemmassa ja 

huolellisesti perusjoukosta tehtyyn otokseen perustuvassa tutkimuksessa, jolloin tulokset 

olisivat olleet yleistettävissä hallintohenkilöstöön, taustatietojen perusteella olisi ollut 

mielenkiintoista tehdä vertailuja esimerkiksi työntekijöiden ja esimiesten välillä. 

Kvalitatiivinen analyysi 

Alasuutarin mukaan laadullinen analyysi koostuu havaintojen pelkistämisestä ja arvoi-

tuksen ratkaisemisesta. Pelkistämisellä tarkoitetaan, että havaintoja tarkastellaan vain ja 

ainoastaan ennalta valitusta teoreettismetodologisesta näkökulmasta ja havaintomäärää 

karsitaan yksinkertaisemmaksi havaintojen joukoksi yhdistämällä aineistosta tehtyjä 

raakahavaintoja. Arvoituksen ratkaisemisella tarkoitetaan merkitystulkinnan tekemistä 

tutkittavasta ilmiöstä esimerkiksi aineiston ja teorian suhteessa.  (Alasuutari 2011, 39-

44.) Pyrin keskittymään aineistossa olennaiseen yhdistämällä luokkiin vastauksista teke-

miäni havaintoja ja karsimalla pois epäolennaiset osat.  

Aloitin laadullisen aineistoin käsittelyn lukemalla vastaukset läpi useaan kertaan. Tutus-

tuin avoimiin vastauksiin jo tutkimusaineistoa kerättäessä, joten valmis aineisto oli 

minulle pääpiirteissään tuttu. E-lomakkeella kerätty aineisto on valmiiksi tekstimuo-

dossa, joten vältyin haastatteluihin liittyvältä, joskus suuritöiseltäkin litteroinnilta. 

Avoimia kysymyksiä oli lomakkeella kuusi ja yhteen kysymykseen kertyi keskimäärin 

95 vastausta. Analysoitavaa tekstiä kertyi yhtä avointa kysymystä kohti keskimäärin 

seitsemän sivua, joten yhteensä tekstimateriaalia kertyi noin 45 sivua26. Vastausten pituu-

det vaihtelivat, yksi kirjoittaa muutaman sanan, toinen muutaman lauseen ja kolmas 

kirjoittaa puoli sivua värittäen vastaustaan esimerkeillä tai taustoituksilla. Vastauksen 

pituus ei ole yhteydessä sen antamaan informaatioon, sekä lyhyessä että pitkässä 

vastauksessa voi olla myös tutkimuksen näkökulmaan liittymätöntä tietoa.  

                                           
26 Fonttikoko 12, riviväli 1,5. 
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Käytin laadullisen aineiston käsittelyssä Atlas.ti -ohjelmaa, jonka avulla on yksinkertaista 

käsitellä laajojakin laadullisia aineistoja. Ohjelmalla on mahdollista käsitellä esimerkiksi 

tekstimuodossa olevaa aineistoa merkitsemällä tekstiaineistoon koodeilla teemoja, joista 

aineiston kussakin kohdassa puhutaan. Koodi voi olla esimerkiksi tiettyä tekstin osaa 

kuvaava otsikko tai käsite. Siirsin avointen kysymysten vastaukset ohjelmaan teemoit-

telua eli koodausta varten.  

 

Siirsin ensin kunkin avoimen kysymyksen vastaukset sähköiseltä e-lomakkeelta Excelin 

kautta muuntaen jokaisen omaksi Word-dokumentikseen. Seuraavaksi loin Atlas.ti-

ohjelmistoon hermeneuttisen yksikön eli analyysiyksikön aineiston käsittelyä varten. 

Aloitin koodaamisen siirtämällä kunkin kuuden avoimen kysymyksen vastausdokumen-

tin rtf-muodossa Atlas.ti-ohjelmistoon. Dokumenttien käsittely rinnakkain ohjelmistossa 

on mahdollista. Tämä osoittautui erittäin hyödylliseksi toiminnoksi. Avoimien kysy-

mysten vastaukset eivät rajoittuneet ainoastaan sen määrätyn suoran kysymyksen alle 

jolla tietoa etsittiin. Vastaukset ”rönsyilivät” yli varsinaisten kysymysten muiden avo-

kysymysten kiinnostuksen kohteena oleville alueille. Vastaajat kommentoivat 

esimerkiksi vaikuttamismahdollisuuksiaan yt-prosessissa tai työyhteisön ilmapiiriä 

useamman eri avokysymyksen alla. 

 

Aloitin koodaamalla yksittäisiä vastauksia erilaisten otsikoiden alle. Ohjelmisto on 

monipuolinen ja joustava, se mahdollistaa esimerkiksi erilaisten koodien sulauttamisen 

yhteen, koodien uudelleennimeämisen ja erilaisten koodiperheiden luomisen analyysin 

edetessä. Ohjelmistoon on helppo tehdä tarkentavia muistiinpanoja, esimerkiksi koo-

deihin liittyviä ohjeita. Ohjelmalla voi myös merkitä valmiiksi ehdotuksia sopivista 

raporttiin poimittavista sitaateista. Koodausta voi hyödyntää analyysissä myös esimer-

kiksi tulostamalla tiettyyn koodiin liitetyt aineisto-otteet tarkasteltavaksi yhdeltä doku-

mentilta. Tietotekniikan käyttämisen laadullisen tutkimuksen apuvälineenä on arvioitu 

helpottavan aineiston hallintaa ja huolellisesti tehdyn koodauksen kautta jopa tutkimuk-

sen luotettavuutta. 

 

Teemoittelin avoimien kysymysten vastaukset teorialähtöisesti, käyttäen viitekehyksenä 

vastuullisen dialogin ja hyvinvointiviestinnän mallin ulottuvuuksia. Koodasin avoimien 

kysymysten vastaukset neljän eri teeman alle: osallistuminen, luottamus, yhteisöllisyys 
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ja kannustaminen. Näiden osa-alueiden kautta on konstruoitu myös tutkielman kysy-

mykset. Tarkastelin aineistoa ainoastaan tästä ennalta valitusta näkökulmasta ja karsin 

pois teemoihin liittymättömän aineiston.  

En lähtenyt käsittelemään laadullista aineistoa määrällisen sisällön erittelyn keinoin. 

Pyrin sen sijaan löytämään avoimista vastauksista yhtäläisyyksiä ja eroja kvantitatiivisen 

aineiston tuloksiin. 

 

Raportoinnissa käytän myös esimerkinomaisesti sitaatteja avokysymysten vastauksista. 

Poistin lainauksista ne kohdat, jotka voisivat johtaa tunnistamiseen, esimerkiksi nimet tai 

osastot. Anonymiteetin säilyttämiseksi en käytä lainauksissa tunnisteita. Lyhensin 

sitaattia, jos samassa vastauksessa on esimerkiksi viitattu myös ilmiöön joka ei vastaa 

kysymykseen tai jos vastaus on ollut kuvailevan kirjoitustyylin vuoksi erityisen pitkä. 

Pyrin valitsemaan sitaateiksi sellaisia, jotka edustavat kattavasti teeman sisällä usein esiin 

tulleita vastauksia ja ilmiöitä. Olen myös ottanut mukaan jonkin verran vastausten 

”yleisestä linjasta” poikkeavia sitaatteja.  

4. 4 Tutkimusetiikka ja tutkimuksen luotettavuus  
 

Organisaatioiden työtä ja työntekijöitä tutkittaessa tutkimuslupa pitää tavallisesti ensin 

saada ylimmältä johdolta ja vasta tämän jälkeen itse tutkittavilta (Kuula, Arja 2006, 145). 

Tämän tutkielman toteuttamiseen saatiin lupa Helsingin yliopiston hallintojohtajalta.  

Tietoon perustuvan suostumuksen tärkein merkitys on saada tutkittavat ymmärtämään, 

mihin he suostuvat (Kuula 2006, 104). Haastattelupyyntöön myöntyminen tai kyselyyn 

vastaaminen osoittavat tutkittavan suostuneen tutkittavaksi (Tutkimuseettinen neuvotte-

lukunta 2009, 4). Esittelin kyselylomakkeen saatteessa tutkimuksen asetelman ja ilmoitin 

yhteystietoni mahdollisia tutkimusta koskevia lisätietoja varten.  

Tutkimusjulkaisuilla voi toisinaan olla tutkimuskohteelle vahingollisia seurauksia.  

Tuloksia ei saa esitellä arvostelevasti, asenteellisesti tai epäkunnioittavasti. Huomiota 

tulee kiinnittää myös siihen, että julkaistavat tiedot perustuvat kattavaan aineistoon ja sen 

systemaattiseen analyysiin. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 7.) Lähtö-

kohtaisesti tutkimuskohteelle mahdollisesti aiheutuvaa vahinkoa ja haittaa tulee välttää. 

Periaate ei kuitenkaan saa estää tutkimustulosten julkaisemista silloin, kun tulokset eivät 
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todennäköisesti ole tutkimuksen kohteena oleville kaikilta osin mieluisia. Tutkijan tehtä-

vä on tuottaa uutta tietoa pelkäämättä auktoriteettien reaktioita. (Tutkimuseettinen 

neuvottelukunta 2009, 8.)  

Henkilöstön vähennyksiin liittyvät yt-neuvottelut ovat tutkimuskontekstina arka aihe. Oli 

odotettavissa, että vastaajat voivat ilmaista vahvaakin kritiikkiä yt-prosessin viestintää ja 

johtamista kohtaan. Tutkimuksen vapaus toteutuu parhaiten, kun tutkimus suoritetaan 

huolellisesti ja systemaattisesti ja tulokset julkaistaan asiallisesti argumentoiden ja 

tasapuolisesti eri näkökulmia valaisten (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 8). 

Pyrin noudattamaan erityisesti avointen kysymysten vastausten analysoinnissa edellä 

mainittuja ehtoja ja säilyttämään objektiivisuuden. Eri näkökulmien valaiseminen tasa-

puolisesti on erityisen haastavaa tilanteissa, joissa kvalitatiivisesti analysoitavat vastauk-

set ovat painottuneet esimerkiksi 90 prosenttisesti kriittisesti. Kerätyssä aineistossa, jossa 

avoimiinkin kysymyksiin kertyi runsaasti vastauksia, mainittu kriittinen joukko lähenee 

jo miltei jonkinlaista ”yleistä mielipidettä” (Alasuutari 2011, 42). Pyrin huomioimaan 

vastuuni tutkimustulosten tulkitsijana siinä, että tärkeää ei ole ainoastaan se, mitä 

aineistosta esitetään, yhtä tärkeää on se, mitä on jätetty pois (Alkula ym. 1994, 299). 

Lähdekritiikki, eli voidaanko kyselyllä saatuja tietoja pitää luotettavina, on huomioitava 

varsinkin arkaluonteisia tai moraalisesti latautuneita asioita kysyttäessä (Alasuutari 2011, 

101). Yt-neuvottelut ovat arka aihe ja tilanne organisaation kriisitilanteessa voi olla 

polarisoitunut työntekijöiden ja johdon välillä. Oletan kuitenkin, että sosiaalinen 

suotavuus tai vastaavasti ilmiöiden liioittelu ei ole ongelma vastaajan anonyymisti itse 

täyttämässä kyselylomakkeessa. Anonymiteetin suojaaminen on erityisen tärkeää 

tilanteessa, jossa vastaajat mahdollisesti kertovat organisaatiostaan myös negatiivisia 

asioita. 

 

Helsingin yliopiston opiskelijana kuulun itse tutkimuskohteeni organisaatioon, yliopisto-

yhteisöön. Olen myös tehnyt pitkän työuran kansainvälisen yrityksen tietotyöläisenä, olen 

toiminut yli kaksikymmentä vuotta vastaavissa tehtävissä kuin tutkielmani hallinto-

henkilöstö. Huomioin, että täydellisen objektiivisuuden eli puolueettoman sivustakat-

sojan roolin omaksuminen voisi olla tässä tilanteessa haastavaa. Eskolan & Suorannan 

mukaan tutkijan irtautuminen koko elämästään ei kuitenkaan ole mahdollista. 

Tutkimuksen objektiivisuus muodostuukin tutkijan oman subjektiivisuuden 

tunnustamisesta. (Eskola & Suoranta 1998, 17.) 
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Tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan usein validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. 

Reliaabelius tarkoittaa mittauksen toistettavuutta eli tutkimuksen kykyä antaa ei-

sattumanvaraisia tuloksia. Validius tarkoittaa sitä, että on tutkittu sitä mitä pitikin. 

(Hirsijärvi ym. 1996, 231.) Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan sillä, onko tutkimuk-

sessa kysytty niitä asioita joita piti, ja onko kysymyksiin saatu sellaisia vastauksia, että 

tutkimuskysymykseen voidaan vastata. Pyrin osoittamaan tutkielmani pätevyyden kysy-

myksenasettelun osalta teoriaosuudessa esitellyillä teorioilla ja aiemmin toteutetuilla 

tutkimuksilla. 

Kyselyyn vastanneiden taustamuuttujien jakaumat ovat samansuuntaisia kuin Helsingin 

yliopiston työhyvinvointikyselyyn 2015 vastanneilla hallintohenkilöstöön kuuluvilla. 

Esimerkiksi jakautuminen sukupuolen mukaan naisiin ja miehiin sekä iän mukainen 

jakauma noudatti tutkimusaineistossa samansuuntaista jakaumaa kun Helsingin yliopis-

ton työhyvinvointikyselyssä (Liite 2.) Tämä ei tee tutkielman tuloksista yleistettävää 

koko Helsingin yliopiston hallintohenkilöstöön, mutta se antaa mahdollisuuden varo-

vaiseen arviointiin pohdittaessa asioita yleisellä tasolla. Toisaalta se kuvaa myös sitä, että 

aineiston vastaajat eivät ole minkään taustamuuttujan perusteella valikoituneita, eli että 

taustamuuttujat eivät sinänsä ole vaikuttaneet päätökseen vastata tai jättää vastaamatta 

kyselyyn.  

 

5. Analyysi 
 

Tässä kappaleessa esittelen sekä kvantitatiivisen että kvalitatiivisen aineiston analyysia. 

5. 1 Kvantitatiivisen aineiston analyysi 
 

Esittelen seuraavaksi määrällisen aineiston tuloksia ja vastausten jakautumista 

aineistossa. Käytän havainnollistamisen apuna taulukoita.  

 

5. 1.1 Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yt-prosessissa  
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Vastaajien osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia selvitettiin kvantitatiivisesti 

lomakkeen kysymyksillä 1-4 (Liite 1). Mitä enemmän vastaajat olivat samaa mieltä 

väittämän kanssa, sitä vahvemmiksi omat vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet 

koettiin. 

 

 

 

 

Taulukko 3. Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yt-prosessissa 

 

Taulukosta nähdään selkeästi, että suurin osa vastaajista, 67 prosenttia, haluaisi olla 

mukana vaikuttamassa yt-prosessiin liittyvien muutosten suunnittelussa. Jokseenkin tai 

täysin eri mieltä halukkuudesta osallistua on vain reilu kymmenesosa vastaajista. Osal-

listumis- ja vaikutusmahdollisuudet koetaan kuitenkin puutteelliseksi. Peräti 70 prosent-

tia vastaajista kokee, ettei ole saanut osallistumisen ja vaikuttamisen kannalta riittävästi 

oikea-aikaista tietoa ennen yt -prosessiin liittyvien päätösten tekoa. Valtaosa vastaajista 

eli 91 prosenttia kokee, ettei voi vaikuttaa muutoksiin yt-prosessissa, 70 prosenttia vas-

taajista on täysin eri mieltä siitä, että voisi vaikuttaa ja 21 prosenttia jokseenkin eri mieltä. 

Edellisen perusteella on ymmärrettävää, että vastaajista 85 prosenttia on eri mieltä siitä, 
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että johto ottaa huomioon henkilöstön mielipiteet yt-prosessin myötä tapahtuvissa 

muutoksissa.   

5.1.2 Luottamus 

 

 

Seuraavaksi tarkastelen tiedonkulkua- ja vaihdantaa sekä johtamisviestinnän eri tasoja.  

Johdon ja esimiesten lisäksi tarkastellaan myös luottamusmiehiä, koska he edustavat 

henkilöstöä yt-prosessissa ja ovat näin ollen merkittävässä asemassa ajantasaistiedon 

välittäjinä. Vastauksia selvitettiin kysymyslomakkeen kysymyksillä 6-12.  

 

 

 

 

Taulukko 4. Tiedonkulku ja vaihdanta, johtamisviestinnän lähteet 

 

Taulukosta nähdään, että tiedon saannissa kaikissa kysytyissä lähteissä ilmeni puutteita. 

Parhaiten tietoa yt-prosessiin liittyvistä suunnitelmista saatiin luottamusmiehiltä, 36 pro-

senttia kokee näin. Lähiesimieheltään tietoa ilmoittaa saaneensa 32 prosenttia. Mitä 
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ylemmäs johtamisen hierarkiassa mennään, sitä vähemmän vastaajat kokevat saaneensa 

tietoa yt-prosessiin liittyvistä suunnitelmista.  

 

Yliopistotason johdolta kokee saaneensa riittävästi oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa 

vain kymmenesosa vastaajista. Yliopistotason johtajat, rehtori ja hallintojohtaja esiin-

tyivät muun muassa kaikille avoimissa isoissa tiedotustilaisuuksissa. Tilaisuuksiin oli 

mahdollista osallistua myös etänä ja ne olivat katsottavissa intranetissa jälkeenpäin. 

Kyselyyn vastaajista tiedotustilaisuuksiin ilmoitti osallistuneensa 89 prosenttia vas-

taajista, joten vaikuttaa siltä, että tilaisuuksista ei koettu saatavan toivottua sisältöä. 

Tarkennuksena täytyy mainita, että kyselyssä ei erikseen eritelty mihin tiedotus-

tilaisuuksiin vastaajat ovat osallistuneet.  

 

Seuraavaksi tarkastelen miten vastaajat ovat hankkineet tietoa ja välittäneet sitä itse. 

Kysymyksessä annettiin ohjeeksi valita kaikki sopivat vaihtoehdot. Vastaajat ovat 

käyttäneet monipuolisesti eri tapoja tiedon hankkimiseen. Lähes kaikki ovat seuranneet 

Flammaa, joka onkin yt-prosessin virallinen tiedotuskanava. Seuraavaksi yleisimmät 

tietolähteet ovat keskustelut työkavereiden kanssa, tiedotustilaisuuksiin osallistuminen ja 

vapaamuotoiset keskustelut (esimerkiksi käytäväkeskustelut). Yammerin Muutosohjelma 

-ryhmää on seurannut 72 prosenttia vastaajista. Tiimipalavereihin osallistuminen ja 

lähiesimieheltä tiedustelu ovat yhtä käytettyjä tiedon hankkimistapoja kuin huhut ja 

epäviralliset tahot, kaikkia näitä on käyttänyt lähes 60 prosenttia vastaajista. 

Luottamusmiesten puoleen on kääntynyt neljännes vastaajista ja yliopiston ylimmältä 

johdolta asiasta on tiedustellut vain muutama vastaaja. 

 

Hankkinut tietoa seuraavista lähteistä  %:a käyttänyt 

Seurannut Flammaa 144 99 % 

Keskustelemalla työkavereiden kanssa 132 91 % 

Osallistunut tiedotustilaisuuksiin 129 89 % 

Keskustelemalla vapaamuotoisesti eri tilanteissa 
(mm. käytäväkeskustelut) 124 86 % 

Seurannut Yammerin Muutosohjelma -ryhmää 105 72 % 

Osallistunut tiimipalavereihin 86 59 % 

Tiedustellut lähiesimieheltäni 85 59 % 

Huhuista ja epävirallisilta tahoilta 84 58 % 

Tiedustellut luottamusmiehiltä 36 25 % 

Tiedustellut suoraan yliopiston johdolta 4 3 % 
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Jakanut itse tietoa   %:a käyttänyt 

Kertomalla työkavereille 118 81 % 

Keskustelemalla vapaamuotoisesti eri 
tilanteissa (mm. käytäväkeskustelut) 117 81 % 

Kertomalla lähiesimielle 80 55 % 

Tiimipalavereissa 76 52 % 

Henkilöstön tiedotustilaisuuksissa 35 24 % 

Kertomalla luottamusmiehille   18 % 

Välittämällä huhuja ja epävirallisten tahojen 
tietoja 24 17 % 

Keskustelemalla Yammerin Muutosohjelma -
ryhmässä 21 15 % 

Osallistumalla kommentointiin Flammassa 15 10 % 

Kertomalla yliopiston johdolle 7 5 % 

N=145   
Taulukko 5. Tiedon hankinnan lähteet 

 

Taulukosta havaitaan että käytetyimmät tavat jakaa itse tietoa ovat työkavereiden kanssa 

keskustelut ja vapaamuotoiset keskustelut (esimerkiksi käytäväkeskustelut), näitä ovat 

käyttäneet noin 80 prosenttia vastaajista. Lähiesimiehelle ja tiimipalavereissa tietoa ovat 

välittäneet noin puolet vastaajista. Tiedotustilaisuuksiin on osallistunut 89 prosenttia vas-

taajista, mutta tietoa niissä ilmoittaa jakaneensa vain neljännes vastaajista. Vuorovai-

kutuskanavaksi tarkoitetussa Yammerin Muutosohjelma –ryhmässä keskusteluun on 

osallistunut 15 prosenttia vastaajista, ryhmää ilmoittaa seuranneensa 72 prosenttia 

vastaajista. Virallisella ja sen myötä eniten seuratulla (peräti 99 prosenttia vastaajista) yt-

prosessin tiedotuskanavalla, Flammassa on myös mahdollisuus kommentointiin. Kom-

mentointimahdollisuutta on käyttänyt 10 prosenttia vastaajista. Huhuja ja epävirallisia 

tietoja kertoo välittäneensä vain 17 prosenttia vastaajista, vaikka niiden kuunteluun on 

osallistunut noin 60 prosenttia vastaajista. Yliopiston ylintä johtoa tiedon välittämisellä 

tai omien mielipiteiden jakamisella on lähestynyt viisi prosenttia vastaajista. 

 

Yliopiston viestinnän linjauksissa ja ohjeissa korostetaan jokaisen omaa vastuuta tiedon 

hankintaan, esimerkiksi jokaisella on vastuu osallistua tilaisuuksiin, joissa tietoa on 

saatavilla ja asioista keskustellaan. Vastauksista voidaan todeta, että vastaajat ovat hank-

kineet tietoa aktiivisesti eri foorumeilta. Tiedonsaanti yt-prosessista osallistumisen ja 
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vaikuttamisen kannalta havaittiin puutteelliseksi, nyt voidaan todeta, että tiedon puute ei 

johdu ainakaan vastaajien passiivisuudesta tiedon hankinnassa.  

 

Tiedon ja omien mielipiteiden välittämisessä vastaajat ovat myös olleet aktiivisia. 

Suosituin tapa tiedon välittämisessä on ollut työkavereiden kanssa keskustelu, 

virallisesti ja epävirallisesti, näin oli toiminut noin 80 prosenttia vastaajista. Yliopiston 

viestinnän linjauksissa ja ohjeissa korostetaan kasvokkaisia vuorovaikutustilaisuuksia. 

Lähiesimiehelle tai tiimipalavereissa tietoa oli välittänyt noin puolet vastaajista. Tiedon 

välittämisessä ei olla kuitenkaan yhtä aktiivisia, kuin sen hankinnassa. Tietoa on tietysti 

hankala välittää eteenpäin jos sitä ei ole itsellä.  

 

 

 

5.1.3 Yhteisöllisyys yt-prosessin aikana 

 

Seuraavaksi tarkastelen yhteisöllisyyttä yt-prosessin aikana. Yhteisöllisyys rakentuu 

muun muassa työyhteisön kannustavan ilmapiirin ja hyvän tunnelman kautta. Vastaajien 

yhteisöllisyyden kokemukseen etsitään vastauksia kvantitatiivisten kysymysten 14-18 

kautta (Liite 1). 
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Taulukko 6. Yhteisöllisyyden osa-alueet ja niiden saamat arvot 

 

Taulukosta nähdään että vastaajista 41 prosenttia kokee työyhteisön ilmapiirin hyväksi. 

Voidaan myös todeta, että reilu viidesosa vastaajista ei koe ilmapiiriä hyväksi yt-

prosessin aikana. Pelkästään kvantitatiivisten vastausten perusteella olisi haastavaa 

tehdä arvioita ilmapiiristä suuntaan tai toiseen, koska neutraalien vastausten osuus oli 

suuri, peräti 37 prosenttia. Avoimet kysymykset täydentävät vastausta, sieltä ilmenee, 

että ilmapiirin todetaan tosiaan vaihtelevan paljon. Ilmapiiri mainitaan hyväksi omassa 

lähitiimissä, mutta kerrotaan huonosta ilmapiiristä muissa yksiköissä. Ilmapiiri muo-

dostuu ja muuttuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, joten sen muotoutumiseen vai-

kuttaa myös avoimen dialogin mahdollisuus. Vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että 

työyhteisössä on käyty avointa vuoropuhelua yt-prosessin aikana. Toisaalta lähes 

puolet, 48 prosenttia kokivat juorujen ja huhujen häirinneen työntekoa yt-prosessin 

aikana. Kun laajennetaan katsetta koko yliopistoyhteisön tasolle, vain kolme prosenttia 

oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että ennen päätöstentekoa olisi käyty avointa vuoro-

puhelua. Vastaajista peräti 67 prosenttia koki että työyhteisössä tuetaan ja kannustetaan 

toisia, eri mieltä asiasta oli vain yhdeksän prosenttia. 
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5. 1. 4 Kannustaminen 

 

Tässä luvussa tarkastelen kannustamisen ulottuvuutta. Kannustamisen kokemukseen 

liittyviä vastauksia etsitään kvantitatiivisilla kysymyksillä 20-27 (Liite 1). 

 

 

Taulukko 7. Työhyvinvointi yt-prosessin aikana 

 

Taulukosta nähdään että epävarmuutta työssään yt-prosessin aikana on kokenut 76 pro-

senttia vastaajista. Työnsä henkisesti raskaaksi on kokenut 63 prosenttia vastaajista. Ta-

rmokkuutta ja innokkuutta, varsinaista työn imua kertoo kokeneensa vain 17 prosenttia 

vastaajista. Työpaikan vaihtamista on harkinnut 64 prosenttia vastaajista. Esimieheltä 

kokee saaneensa tukea noin kolmasosa vastaajista, 44 prosenttia kokee, että esimies ei 

kiinnitä huomiota työntekijän jaksamiseen. Vastaajien kokemukset myötäilevät aiem-

pien tutkimusten tuloksia isojen organisaatiomuutosten negatiivisista vaikutuksista 

työhyvinvoinnin kokemuksiin. 

Seuraavassa taulukossa tarkastellaan viestinnän suhdetta työhyvinvointiin yt-prosessin 

aikana. Suurin osa vastaajista eli 61 prosenttia kokee, ettei viestintä ole auttanut heitä 
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työssä jaksamisessa, vain 16 prosenttia kertoo saaneensa tukea viestinnästä työssä 

jaksamiseen. Vastaajista 56 prosenttia kokee, ettei viestintä ole auttanut heitä 

tulevaisuuteen valmistautumisessa. Vain 12 prosenttia on sitä mieltä, että viestinnässä 

on huomioitu tunteet, täysin tai jokseenkin eri mieltä tunteiden huomioinnista 

viestinnässä on 62 prosenttia vastaajista. 

 

Taulukko 8. Kokemus viestinnän ja työhyvinvoinnin suhteesta 

 

5.2 Kvalitatiivisen aineiston analyysi 

 

Teemoittelin avoimien kysymysten vastaukset teorialähtöisesti, käyttäen viitekehyksenä 

vastuullisen dialogin ja hyvinvointiviestinnän mallin ulottuvuuksia. Tarkastelen  

avoimia kysymyksiä osallistumisen, luottamuksen, yhteisöllisyyden ja kannustamisen 

teemojen kautta, kuten tarkastelin kvantitatiivisiakin kysymyksiä.  

5.2.1 Osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet 
 

2

2

1

14

20

11

23

22

26

35

27

26

26

29

36

On auttanut minua työssä jaksamisessa

On auttanut valmistautumaan tulevaisuuden muutoksiin

Viestinnässä on huomioitu ihmisten tunteet

Työhyvinvointi organisaation muutostilanteessa (b.) Yt -prosessiin liittyvä sisäinen viestintä 

Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Vaihtelee Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä



55 

 

Avoimeen kysymykseen 5 (Liite 1) ”kokemukseni omista vaikutus- ja osallistumis-

mahdollisuuksistani yt- prosessin päätöksenteon suunnitteluun ja toteutukseen ” vastasi 

101 henkilöä. Suurin osa vastaajista eli 89 henkilöä, ilmaisi kokemuksenaan, ettei yt-pro-

sessissa ollut henkilöstöllä minkäänlaisia vaikutusmahdollisuuksia, luvut ovat samat kuin 

kvantitatiiviseen kysymykseen saadussa vastauksessa. Vaikutusmahdollisuuksien 

puutteeseen viitattiin myös muiden avokysymysten alla. Yleisin vastaus kysymykseen 

oli, että vastaaja koki vaikutus- ja osallistumismahdollisuutensa täysin olemattomaksi. 

Muutamassa vastauksessa viitattiin ainoana vaikutusmahdollisuutena henkilöstöltä 

kysyttyihin säästöehdotuksiin. Vuorovaikutusfoorumit tunnettiin, esimerkiksi Flamma ja 

Yammerin keskustelupalsta sekä johdon tiedotustilaisuudet mainittiin, mutta niissä 

kommentointia tai keskusteluun osallistumista ei koettu konkreettiseksi vaikutus-

mahdollisuudeksi. 

Vastauksista hahmottuu kuitenkin kaksi keskeistä linjaa. Tarjottuja vaikutusmahdolli-

suuksia pidettiin näennäisinä, ei todellisina osallistumismahdollisuuksina. Vaikutus-

mahdollisuuksia ja koko yt-prosessia luonnehdittiin näytelmäksi tai teatteriksi, jossa 

henkilöstölle tarjotaan sivustakatsojan roolia.  

”…todellisuudessa päätökset on tehty verhon takana jo etukäteen” 

”Tavallisella työntekijällä ei ole vaikutusmahdollisuuksia. Kyseessä on etukäteen 

suunniteltu näytelmä, jota työtekijät seuraavat.”  

” Flamman tai Yammerin kommentointimahdollisuutta en koe 

vaikuttamismahdollisuudeksi.” 

 

Toisena keskeisenä havaintona vastauksista nostan vastaajien kokemuksen siitä, että 

päätökset joka tapauksessa tehdään ylhäällä, henkilöstön mielipiteitä ei oteta huomioon, 

vaikka niitä näennäisesti kysyttäisiin.  

 

”Päätökset näyttävät tulevan ylhäältä alaspäin, joten eipä niissä paljon yhdessä 

tekemisen varaa ole.”  

 

”Ei ole hyötyä avoimista keskusteluista, kun niitä ei huomioida itse prosessissa tai sen 

pohjalta tehdyissä suunnitelmissa.” 

 

”Ei ole mitään mahdollisuuksia, viedään kuin lastua laineilla.” 

 

”--- Päätökset, niiden suunnittelut ja toteutus tehdään kaukana substanssista.---” 
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” Henkilökunnan näkökulmia, yt-neuvotteluissa tai muutoin esille nostamia, ei 

huomioida lainkaan.” 

 

”Minusta vaikuttaa, että yt-prosessin suunnittelu ja siihen liittyvät toimet, mm. tiedotus 

on ratkaistu keskushallinnossa kuulematta tai ainakaan ottamatta todesta tiedekunnissa 

käytyä keskustelua ja tehtyjä ehdotuksia.” 

 

5.2.2 Luottamus 

 

Tässä kappaleessa tarkastellaan vastauksia luottamukseen liittyvään avoimeen 

kysymykseen 13 (Liite 1). Luottamusta tarkastellaan sisäisen viestinnän koetun avoi-

muuden ja vuorovaikutteisuuden kautta. Vastauksista tarkastellaan myös vastaajien 

kokemaa luottamusta esimiestä ja johtoa kohtaan. Luottamusta luottamusmiehiin 

tarkastellaan myös, koska he edustavat henkilöstöä yt-neuvotteluissa. 

Kvantitatiivisista tuloksista havaittiin että tiedon saannissa kaikissa tiedon lähteissä 

ilmeni puutteita. Parhaiten tietoa yt-prosessiin liittyvistä suunnitelmista saatiin luottamus-

miehiltä, 36 prosenttia kokee näin. Lähiesimieheltään tietoa ilmoittaa saaneensa 32 

prosenttia. Avoimissa vastauksissa luottamus lähiesimieheen suhteellisen heikkona 

tiedon lähteenä koetaan toisaalta myös ymmärtäväisesti, oletetaan, että esimiehellä ei ole 

itselläkään ajantasaista tietoa tai lupaa puhua organisaatiossa tapahtuvista asioista.  

 

”Omat esimieheni ja laitoksemme johtaja eivät ole saaneet yhtään enempää tietoa 

prosessista kuin me alaisetkaan.” 

 

”Huhuja liikkuu, koska edes lähimmällä esimiehellä ei ole tietoa riittävästi.” 

 

”Esimies ei joko itse tiedä mitään tai ei kerro sitä, mitä tietää.” 

 

Myös luottamusmiehiin suhtaudutaan luottavasti ja ymmärtävästi. Vastaajat kokevat, 

että luottamusmiehet tekevät parhaansa vaikeassa tilanteessa. Samalla ilmaistaan 

epäluottamusta johtoa kohtaan, koska puhutaan luottamusmiesten ”pakottamisesta” 

hiljaisuuteen. 

” Yliopiston johto päin vastoin on sulkenut luottamusmiestenkin suut vetoamalla 

epämääräisiin "liikesalaisuuksiin".---” 
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” Lähiesimieheni tai luottamusmies ei voi antaa tietoa vaikka haluaisi, koska hänkään 

ei saa sitä.” 

 

” Mihinkään, mitä yliopiston johto sanoo, ei uskalla enää luottaa. Pääluottamusmiehet 

tuntuvat nyt parhaalta tietolähteeltä ja he ovatkin omien järjestöjensä jäseniä 

tiedottaneet erinomaisella tavalla.” 

 

Kvantitatiivisten tulosten mukaan yliopistotason johdolta kokee saaneensa riittävästi 

oikea-aikaista ja luotettavaa tietoa vain kymmenesosa vastaajista. On luonnollista, että 

suuressa organisaatiossa useimmilta työntekijöiltä puuttuu luonteva kasvokkainen 

keskusteluyhteys ylimpään johtoon. Toisaalta teknologia mahdollistaisi johdon 

läsnäolon ja tavoitettavuuden myös ilman fyysistä läsnäoloa. Tietotyö ei ole, ainakaan 

jatkuvasti, sidottu aikaan tai paikkaan. Vastauksissa viitattiin esimerkiksi siihen, että 

johto ei ollut läsnä vuorovaikutusfoorumeissa, esimerkiksi Flammassa tai Yammerissa.  

 

"On erittäin ikävää, että HY:n johtoa ei ole nähty henk.koht. keskustelemassa esim. 

Flammassa tai Yammerin muutosryhmässä.--- Somea ei ole tarkoitettu vain 

organisaation viestinnän vastuulla olevaksi interaktiiviseksi kanavaksi, vaan sen rooliin 

kuuluu lähtökohtaisesti se, että myös johto näkyy ja kuuluu henkilökohtaisella tasolla. 

Se kertoo siitä, että johto on aidosti kiinnostunut kuulemaan henkilökunnan ääntä ja 

antamaan sille vaikuttamismahdollisuuden päätöksenteossa." 

" HY:n sisäisen viestinnän ja johdon pahimmat epäonnistumiset ovat tiedon 

pimittäminen ja viestinnän kasvottomuus, jolloin päätösten avoimuus ja prosessien 

laillisuus joutuu vahvasti kyseenalaiseksi. Tämä ei kasvata luottamusta organisaation 

johtoa kohtaan jatkossa, vaikka oma työpaikka säilyisikin." 

”Epävarmuus tulevasta ja epäluottamus yliopiston johdon toimenpiteitä ja päätöksiä 

kohtaan luo tietenkin varjonsa työn tekemiseen. Tuntuu, että vuosien lojaalisuus 

yliopistoa kohtaan palkitaan nyt epäreilulla tavalla." 

Johdolta vaaditaan hyvää kriisinhallintakykyä ja jatkuvasti muuttuvan oikean tilanne-

kuvan rakentamista ja viestintätaitoja kriisitilanteessa (Seeck 2009, 5). Johdon jokaiseen 

viestiin kiinnitetään varsinkin niukassa tiedotusilmastossa suurta huomiota ja niitä 

analysoidaan tarkasti. Kuntien kriisejä tutkinut Maarit Pedak (2010) puhuu symbolisesta 

johtajasta, joka kykenee samaistumaan uhrien tuntemaan suruun ja osaa tulkita ne 

julkisuudessa ihmisiä yhdistävällä tavalla. Yhteisökriisin myötä turvallisuuden tunne 

katoaa ja usko tulevaisuuteen täytyy rakentaa uudelleen. (Pedak 2010, 398–412.) Uhri 

on vahva sana tässä kontekstissa, mutta se voidaan ymmärtää yt-prosessissakin, 

organisaation kriisitilanteessa. Kriisit ovat tunnepitoisia tapahtumia joiden aikana 

yksilöiden informaation käsittelykyky on rajallinen. (Lavento & Juholin 2009, 79.) 
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Työyhteisön jäsenet tulkitsevat viestejä varsinkin kriisitilanteessa kukin omista 

intressilähtökohdistaan, ilman jatkuvaa, ymmärrystä lisäävää vuorovaikutusta saattaa 

aiheutua vakavaa vastakkainasettelua johdon ja työntekijöiden välille. 

 

"Kaikkein pahin pohjanoteeraus oli parin viikon takainen tiedotustilaisuus, jossa 

hallintojohtaja yritti selittää, kuinka innostava tilaisuus muutokseen ja uudistumiseen 

tämä on. Ja antoi kuvan, että naureskelee henkilöstön ahdingolle." 

 

"Lisäksi ylimmän johdon "yhteen hiileen puhaltamiset" ja tsemppiviestit tuntuvat 

hurskastelulta sellaisten henkilöiden suusta, joiden oma työpaikka ei kuitenkaan tule 

olemaan vaarassa missään vaiheessa." 

 

Tiedon panttaamiseen suhtauduttiin negatiivisesti ja sen koettiin aiheuttavan turhia 

huhuja. Päätösten odottaminen koettiin turhauttavana, vastaajat olettivat, että päätökset 

on tehty, mutta niistä tiedottamista pantattiin. Huhuissa kerrottiin esimerkiksi valmiista 

irtisanomislistoista, joka tietysti on omiaan lisäämään epävarmuutta ja saamaan aikaan 

lisää huhuja. 

”Viestintä on ollut ala-arvoista; mitään ei ole kerrottu, ja se vähäkin on ollut 

epämääräistä.” 

” Yliopiston keskitetty viestintä tuntuu työntekijän näkökulmasta lähinnä tiedon 

pihtaamiselta, ja on oivallinen alusta huhujen ja juorujen leviämiselle.” 

”--- työnantaja valitsi vaikenemisen, neuvottelut käytiin täysin sammutetuin lyhdyin. 

Vieläkin jotain asioita pidetään salaisina, työnantajan toimesta.” 

” Epätietoisuudessa oleminen useiden kuukausien ajan on raskasta ja tuntuu 

turhauttavalta, että koko prosessia on venytetty näin pitkälle ja tietoa tulee pala 

kerrallaan---” 

Jollei tietoa ole saatavilla työyhteisössä, syntyy epävarmuutta ja huhut lähtevät 

liikkeelle (Juholin 2007). Jos asioista kuullaan huhujen tai median kautta, se aiheuttaa 

työyhteisössä osallistumattomuuden kokemuksen, tunteen että jotain tapahtuu, mutta 

siitä ei kerrota henkilöstölle ennen kuin päätökset on tehty. (Pekkola & al. 2013, 69.) 

Vastaajat olivat pettyneitä saadessaan kuulla yt-prosessin alkamisesta median kautta. 

 

”---koko yt-prosessin alkamisesta sai lukea tekstitvn sivuilta ja lehdistä ennen kuin 

yliopisto tiedoitti henkilökunnalle. Eihän ole oikein että lehdistä saa ensi tiedon 

asiasta.” 

”Avointa viestintää ei ole siinä mielessä, että tiedon saa ensimmäisenä lukea lehdistä 

tms. Eikä yliopisto ole henkilöstölleen ensin tiedottanut asiasta.” 
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” Ensimmäisen kerran sain kuulla yliopiston YT-prosessin alkamisesta Docventures -

ohjelman aikana, kun ko. ohjelman juontaja oli saanut asiasta tiedon (heti tämän 

jälkeen ilmestyi uutinen hs.fi -sivulle). Yliopisto ei ollut tiedottanut vielä asiasta 

henkilöstölleen.---” 

5.2.3 Yhteisöllisyys yt-prosessin aikana 

 

Yhteisöllisyyttä tarkastellaan avoimen kysymyksen 19 (Liite 1) kautta. Avoimista 

vastauksista tarkastellaan vastaajien kokemuksia työyhteisön ilmapiiristä ja tunnelmasta 

yt -prosessin aikana. Yhteisöllisyys rakentuu muun muassa työyhteisön kannustavan 

ilmapiirin ja hyvän tunnelman kautta. Hyvässä ilmapiirissä ei esiinny vahingollista 

kilpailua työyhteisön jäsenten kesken. 

 

Pelkkien kvantitatiivisten vastausten perusteella olisi haastavaa tehdä arvioita ilma-

piiristä suuntaan tai toiseen, koska neutraalien vastausten osuus oli suuri, peräti 37 

prosenttia. Vastaajista 41 prosenttia kokee työyhteisön ilmapiirin hyväksi ja reilu viides-

osa vastaajista ei koe ilmapiiriä hyväksi yt-prosessin aikana. Vastaajista peräti 67 

prosenttia koki että työyhteisössä tuetaan ja kannustetaan toisia. Laadullinen aineisto 

täydentää tulosta, ilmapiirin todetaan tosiaan vaihtelevan paljon. Ilmapiiri mainitaan 

esimerkiksi hyväksi omassa lähitiimissä, mutta kerrotaan huonosta ilmapiiristä muissa 

yksiköissä. Aineistosta nousee selkeästi juuri ”sen oman” työyhteisön ilmapiirin 

kokeminen hyväksi. Aineiston mukaan organisaation kriisitilanteessa ilmapiiri myös 

tosiaan vaihtelee hyvästä huonoon ja päinvastoin tapahtumien edetessä. 

 

Aineistosta nousee selkeästi esiin huumorin, vaikeassa tilanteessa mustan, läsnäolo 

hyvän ilmapiirin ilmentymä. Aineiston mukaan hyvässä ilmapiirissä työyhteisön jäsenet 

myös tukevat toisiaan ja tunteiden esittäminen on sallittua, jopa suotavaa. 

 

"Musta huumori kukkii, se auttaa selviämään. Vuorotellen jokainen ahdistuu, mutta 

onneksi silloin on toisella hyvä päivä ja pystyy tukemaan.” 

 

"Sen tiedostaminen, että kaikki olemme samassa uppoavassa veneessä. Nyt vielä 

tuetaan ja kannustetaan, mutta pelottaa mikä on tilanne sitten kun irtisanomiset todella 

omassa yksikössä alkavat." 

 

”Olen ollut hämmästynyt siitä, kuinka hyvä työyhteisöni ilmapiiri ja tunnelma on ollut. 

Eivät tunnelmat tietenkään mitenkään riemukkaat ole, mutta paljon pahempaakin voisi 
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olla. Kaikki ovat kokeneet olevansa "samassa veneessä". Oletan, että tämä tulee muut-

tumaan siinä vaiheessa, kun ihmiset ympärillä alkavat saada tietoja sijoittumisestaan 

uudessa organisaatiossa ja joku ei saakaan tätä tietoa.” 

 

”Varsinkin joulun alusaikoina oli havaittavissa väsymystä laajemmalti -- tietysti tiukka 

ja työntäyteinen vuosi muutenkin takana... Vuodenvaihteen jälkeen tunnelma on ollut 

iloisempi ja jotenkin vapautuneempi---” 
 

”Työyhteisössä on löytynyt paljon tukea, vaikka myös ärtymystä ja pientä vihamieli-

syyttä.” 

 

”Oma tiimimme on aina ollut hyvin poikkeuksellinen yksikkö yliopistolla ja myös yt-

neuvottelujen aikana ilmapiiri on pysynyt erinomaisena ja tunnelma katossa :)” 

 

Aineiston mukaan huonossa ilmapiirissä ei voi puhua vapaasti, vaan ihmiset varovat 

sanojaan, toisaalta esiintyy juoruilua ja selän takana puhumista. Huonoon ilmapiiriin 

liittyy kilpailuasetelma, esimerkiksi työtehtävien hoitaminen toisen alueelta. Huonossa 

ilmapiirissä esiintyy huolestuneisuutta, epävarmuutta ja jopa masennusta.  

 

"Tarkastelujakson aikana ilmapiiri kiristyi koko ajan hiljalleen. Tilanne ei ollut paha, 

mutta suunta huono. Hiljalleen häiritseviä ilmiöitä alkoi tulla esiin kuten turhaa 

juoruilua ja tehtävien hoitelemista nk. toisten tontilta jne.” 

 

”Ilmapiiri on mielestäni raskas ja väsynyt.” 

 

”Ilmapiiri on sekava, pelokas ja hermostunut.” 

 

”Masentunut ja aika kireä. Samaa työtä tekevät ovat kilpailuasetelmassa, koska vain 

osa saa jäädä ja varmaa on, että töiden jako ei tapahdu kaikilta osin 

oikeudenmukaisesti. Kaikki pelkäävät työnsä puolesta.” 

 

”Toistuva huokailu, kipakat kommentit, toisen työn mitätöinti ja uhkakuvien 

korostaminen samassa huonetilassa viikosta toiseen on väsyttävää.---” 

 

Ilmapiiri muodostuu ja muuttuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, joten sen muotou-

tumiseen vaikuttaa myös avoimen dialogin mahdollisuus. Kvantitatiivisen aineiston 

vastaajista yli puolet oli sitä mieltä, että työyhteisössä on käyty avointa vuoropuhelua 

yt-prosessin aikana. Toisaalta lähes puolet, 48 prosenttia kokivat juorujen ja huhujen 

häirinneen työntekoa yt-prosessin aikana. Kun laajennetaan katsetta koko yliopisto-

yhteisön tasolle, vain kolme prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä siitä, että ennen 

päätöstentekoa olisi käyty avointa vuoropuhelua.  
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”Oman yksikön työyhteisön ilmapiiri on avoin, ja asioista keskustellaan reilusti mitään 

kaunistelematta.” 
 

"Yliopiston johdon järjestämät yleiset tiedotustilaisuudet ovat olleet hyviä ja 

yhteisöllisyyttä lisääviä. Johto on onnistunut luomaan ilmapiirin, jossa kaikki 

yliopistolaiset ovat samassa tilanteessa. " 

 

” Vuorovaikutuksesta ei ole tietoakaan.” 

 

”Avoimuudesta ei oikein tarkastelujaksolla ole voinut puhua, lähinnä vastaus on ollut 

se, että tästä ei voi nyt kertoa. Vuorovaikutteisuus on ollut yksisuuntaista eli tietoja on 

saanut lähettää, mutta oikeastaan mitään vihjailuja kummallisempaa takaisin ei ole 

tullut---” 

 

”Avointa vuoropuhelua käydään alimmalla tasolla. Tietoa ei ole ja sitä ei heru, joten 

mitään faktoihin pohjautuvaa keskustelua ei oikeastaan voi käydä.” 

5.2.4 Kannustaminen 

 

Tässä luvussa tarkastelen vastauksia avoimeen kysymykseen 18 (Liite 1.) Aineistosta 

tarkastellaan miten vastaajat ovat kokeneet yt-prosessiin liittyvän sisäisen viestinnän 

vaikuttaneen työhyvinvointiin. 

Kvantitatiivisen aineiston mukaan epävarmuutta työssään yt-prosessin aikana on koke-

nut 76 prosenttia ja työnsä henkisesti raskaaksi on kokenut 63 prosenttia vastaajista. 

Työn imua kertoo kokeneensa vain 17 prosenttia vastaajista. Esimieheltä kokee 

saaneensa tukea noin kolmasosa vastaajista, 44 prosenttia kokee, että esimies ei kiinnitä 

huomiota työntekijän jaksamiseen. Vastaajista eli 61 prosenttia kokee, ettei viestintä ole 

auttanut työssä jaksamisessa, 56 prosenttia kokee, ettei viestintä ole auttanut heitä 

tulevaisuuteen valmistautumisessa. Vain 12 prosenttia on sitä mieltä, että viestinnässä 

on huomioitu tunteet. 

Laadullisesta aineistosta nousee selkeästi havainto, että sisäinen viestintä on vaikuttanut 

vastaajien kokemuksen mukaan työhyvinvointiin, tässä tapauksessa negatiivisesti. 

Pahimmaksi ongelmaksi nousee tiedon puute, epävarmuuden kokemus heikentää 

työhyvinvointia. Päätösten odottaminen on tuntunut vastaajista raskaalta. Tietojen 

puuttuminen on lisännyt huhuja ja ne puolestaan ovat lisänneet epävarmuuden 

kokemusta. 
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"Viestintä on jättänyt paljon avoimia kysymyksiä ja tilaa huhuille ja uskomuksille, mikä 

on vaikuttanut negatiivisesti työhyvinvointiin." 

 

"Tiedon saaminen helpottaa aina vähän, kun epävarmuus lieventyy.  Prosessin pitkä 

kesto on heikentänyt työhyvinvointia näkyvästi. Osa henkilöstöstä yhteisössäni on ollut 

hermostunut jo pidemmän aikaa, osalle yt-stressi on iskenyt päälle vasta helmikuussa. 

Nyt helmikuussa vaikuttaa siltä, että lähes kaikilla on pinna kireällä." 

 

"Lähinnä aiheuttanut ärtymystä kaikella mitäänsanomattomuudellaan ja HR:n 

sanahelinällä." 

 

”Huonontaen. Löysässä hirressä roikottaminen ei paranna kenenkään työhyvinvointia." 

5.2.5 Ruusuja, risuja ja toiveita tulevaisuuden viestinnälle 

 

Tässä luvussa vastataan neljänteen tutkimuskysymykseen:   

 

Millaiseksi vastaajat kokivat työyhteisönviestinnän organisaation muutostilanteessa ja 

millaisia odotuksia heillä on viestinnälle jatkossa?  

Tutkimuskysymykseen vastataan tarkastelemalla avoimia kysymyksiä 28-30 (Liite 1). 

Kysymykset liittyvät siihen, miten vastaajat ovat kokeneet yt-prosessin aikaisen sisäisen 

viestinnän, missä vastaajat näkevät parantamisen varaa ja missä taas on puolestaan 

onnistuttu sekä millaisia toiveita vastaajilla on sisäiselle viestinnälle muutosprosessin 

jatkuessa. 

Aineistossa mainitaan sisäisen viestinnän olleen selkeästi ja helposti saatavilla esimer-

kiksi intranetissa. Positiivisia mainintoja saavat myös useat käytössä olleet vuoro-

vaikutusfoorumit ja tiedotustilaisuudet. Hyvänä pidettiin myös mahdollisuutta osallistua 

tiedotustilaisuuksiin etänä ja niiden tallentamista myöhempää seuraamista varten. 

Aineistosta nousee myös ymmärtävä asenne viestintäosastoa kohtaan, uskotaan heidän 

tehneen parhaansa haastavassa tilanteessa. 

 

” ---viestintä varmasti yrittää parhaansa. En tiedä, voiko tässä tilanteessa saada aikaan 

toimivaa viestintää sellaisessa muodossa, joka palvelisi kaikkia. Tällä hetkellä 

tiedotteiden sävy on aika lailla työnantajan näkemyksiä linjaava, henkilökunnan ääni 

tulee kuuluviin lähinnä kommenttien ja vapaamuotoisempien viestintäkanavien kautta.” 

 

”Hy on mielestäni onnistunut kyllä teknisesti tiedotuksessa, mutta epäonnistunut yt-

prosessissa siltä osin, että se on venynyt kohtuuttoman pitkäksi ja siten olisi vaatinut 

inhimillisyyden kannalta paljon runsaampaa ja yksityiskohtaisempaa tiedotusta.” 
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Sisäisen viestinnän epäonnistumisesta selkeästi eniten mainintoja saa jo aiemminkin 

esillä ollut tiedon panttaaminen. Tässä korostuu kaksi linjaa, se, ettei ajantasaista ja 

sisällöltään merkityksellistä tietoa saatu tarpeeksi ja toisaalta se, että tietoa saatiin liian 

hitaasti. Vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksien puute koettiin myös ongelmaksi, tämä 

liittyy osaltaan koettuun tiedon panttaamiseen. Tarjotut vuorovaikutusmahdollisuudet 

esimerkiksi intranetissa koettiin näennäisiksi. Moni yliopistolainen sai tiedon yt-

prosessin alkamisesta median kautta, mikä koettiin epäluottamuksen osoitukseksi ja 

tietojen salailuksi asianosaisilta. Mainintoja sai myös sisäisessä viestinnässä käytetty 

kieli, vastaajat kokivat että johto puhuu erilaista kieltä kun työntekijät. Esimerkiksi mai-

nittiin asioiden tarkoituksellinen naamioiminen joksikin muuksi kun mitä ne oikeasti 

ovat. Yliopistolehden ilmeisesti hyväntahtoisesti tekemää kyselyä muutosten 

kokemisesta pidettiin loukkaavana, siitä oli useampi mainita. Tämä voidaan tulkita liian 

vähäisen vuorovaikutuksen syyksi, asiat saavat erilaisia tulkintoja riippuen siitä mistä 

näkökulmasta niitä katsoo. 

 

”--- mutta kaipaisin tietty lisää informaatiota, ja suoralla suomen kielellä eikä 

kapulakielellä kaarrellen. Ja mielestäni olisi parempi saada lopulliset tiedot nopeasti, 

ettei tarttisi löysässä hirressä koko kevättä kiikkua.” 

 

” Yleinen kokemus tuntuu olevan, että tietoa on liian vähän ja että se tulee aina vähän 

myöhässä. Monilta osin olen samaa mieltä, mutta mielestäni suurin ongelma on 

Flamman muutosohjelma-sivun sekavuus/asioiden ryhmittely ym. Sieltä on tällä hetkellä 

hyvin vaikea löytää tarvitsemaansa asiaa. Tosin tilanne on taas parantunut, kun 

kyselijät ovat aktivoituneet.” 

 

”Koska edes semi-anonyymi kommentointi ei ole mahdollista, Flamman Muutosohjel-

mat-sivustoilla kukaan ei oikein uskalla kommentoida mitään peläten sen vaikuttavan 

omaan asemaan irtisanomisten suhteen.” 

 

 

"Yliopisto-lehden kysely oli karmea munaus! Miten huonoa makua voikin osoittaa 

tuollaisessa tilanteessa! "Hei tsemppikiva, mitä jännää teidän töissä tapahtuu?! 

puspus!" Meidän työyhteisön sankariksi nousi se tyyppi, joka flammassa lakonisesti 

vastasi kysymykseen: "Olen pian työtön."" 

 

Jatkossa sisäiseltä viestinnältä toivottiin vastuullisen dialogin mallin mukaisia käytän-

töjä. Selkeimmin aineistosta nousee viestinnän avoimuuden toive. Nopeutta, selkeyttä ja 

kaikille samaan aikaan tiedottamista arvostetaan. Merkittäväksi nousee myös toive 
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aidoista osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksista. Työyhteisössä esitettyihin 

kysymyksiin toivottiin vastauksia johdolta ja myös johdon läsnäoloa vuorovaikutus-

foorumeissa. Vastauksissa toivotaan myös tunteiden huomioimista viestinnässä. 

”Hyvä prosessi on aidosti avointa pitkin matkaa ja siihen kuuluu, että kysymyksiin 

vastataan ja vastauksista otetaan vastuu.---”   

”Mahdollisuus sanoa mielipiteensä muutenkin, kuin Flamman kautta. HY:ssä on paljon 

osaavaa ja erittäin motivoitunutta väkeä töissä ja he haluavat tulla kuulluksi. Itse 

kaipaisin enemmän mahdollisuutta vaikuttaa tulevaisuuteeni Helsingin yliopistossa.” 

”Olisi mukavaa jos hallintojohtaja, henkilöstöjohtaja ja kvestori osallistuisivat esim. 

Yammer keskusteluun.” 

”Hyvä kriisiviestintä ottaa työntekijöiden tunteet huomioon ja on empaattista” 

”Viestinnässä tarvitaan validointia sille, että ihmisillä on lupa olla huolissaan. 

Lohdutusta, ei patistusta.” 

 

Tämä viimeinen kommentti kiteyttää kaikessa yksinkertaisuudessaan hyvän sisäisen 

viestinnän periaatteen: 

”Faktat pöytään ja avointa keskustelua. Open access -periaatetella.” 

 

6.  Johtopäätökset 
 

Tässä luvussa kokoan tutkimuksen johtopäätökset sekä vastaan toiseen ja kolmanteen 

tutkimuskysymykseen:  

 

2. Millaisia käsityksiä vastaajilla on heidän osallistumismahdollisuuksistaan muutoksen 

suunnitteluun ja päätöksentekoon? 

3. Millainen on vastaajien näkemys työyhteisöviestinnän ja työhyvinvoinnin yhteydestä 

kohdeorganisaation kriisitilanteessa? 

Kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen aineiston perustellaan havaitaan, että vastaajien 

näkemyksen mukaan heidän osallistumis- ja vaikutusmahdollisuutensa yt-prosessin 

suunnitteluun ja päätöksentekoon ovat puutteelliset. Valtaosa vastaajista eli 91 prosenttia 

kokee, ettei voi vaikuttaa muutoksiin yt-prosessissa, 70 prosenttia vastaajista on täysin 

eri mieltä siitä, että voisi vaikuttaa ja 21 prosenttia jokseenkin eri mieltä. Edellisen 

perusteella on ymmärrettävää, että vastaajista 85 prosenttia on eri mieltä siitä, että johto 



65 

 

ottaa huomioon henkilöstön mielipiteet yt-prosessin myötä tapahtuvissa muutoksissa.   

 

Kvalitatiivisessa aineistossa selkein havainto on, että vastaaja koki vaikutus- ja 

osallistumismahdollisuutensa täysin olemattomiksi. Muutamassa vastauksessa viitattiin 

ainoana vaikutusmahdollisuutena henkilöstöltä kysyttyihin säästöehdotuksiin. 

Vastauksista hahmottuu kaksi keskeistä linjaa. Tarjottuja vaikutusmahdollisuuksia 

pidettiin näennäisinä, ei todellisina osallistumismahdollisuuksina. Vuorovaikutukseen 

tarkoitetut foorumit kuitenkin tunnettiin hyvin, esimerkiksi Flamma ja Yammerin 

keskustelupalsta sekä johdon tiedotustilaisuudet mainittiin, mutta niissä kommentointia 

tai keskusteluun osallistumista ei koettu konkreettiseksi vaikutusmahdollisuudeksi. 

Vaikutusmahdollisuuksia ja koko yt-prosessia luonnehdittiin näytelmäksi tai teatteriksi, 

jossa henkilöstölle tarjotaan sivustakatsojan roolia. Toisena keskeisenä havaintona 

vastauksista nostan vastaajien kokemuksen siitä, että päätökset joka tapauksessa tehdään 

ylhäällä, henkilöstön mielipiteitä ei oteta huomioon, vaikka niitä näennäisesti 

kysyttäisiin.  

Laadullisesta aineistosta nousee selkeästi havainto, että sisäinen viestintä on vaikuttanut 

vastaajien kokemuksen mukaan työhyvinvointiin, tässä tapauksessa valitettavasti 

negatiivisesti. Pahimmaksi ongelmaksi nousee tiedon puute, epävarmuuden kokemus 

heikentää työhyvinvointia. Päätöksiä joudutaan odottamaan pitkän aikaa ja se on tuntunut 

vastaajista erityisen raskaalta. Tietojen puuttuminen ei ole estänyt keskustelua vaan se on 

lisännyt huhuja. Huhut puolestaan ovat lisänneet epävarmuuden kokemusta. 

Epävarmuutta työssään yt-prosessin aikana on kokenut 76 prosenttia vastaajista. 

Epävarmuuden kokemukset vaikuttavat työhyvinvointiin esimerkiksi aiheuttamalla 

psyykkistä kuormitusta. (Huang ym. 2012; Vander ym. 2012, Pahkin 2015, Pahkin ym. 

2011.) Työnsä henkisesti raskaaksi on kokenut 63 prosenttia vastaajista. Tarmokkuutta ja 

innokkuutta, varsinaista työn imua kertoo kokeneensa vain 17 prosenttia vastaajista. 

Esimieheltä kokee saaneensa tukea noin kolmasosa vastaajista, 44 prosenttia kokee, että 

esimies ei kiinnitä huomiota työntekijän jaksamiseen. Esimiehiltä saadun tuen määrä 

vähenee organisaatiomuutoksissa ja ristiriidat esimiesten ja alaisten suhteissa sekä kolle-

gojen välillä lisääntyvät. Sosiaalisen tuen vähentymisellä on kielteinen vaikutus 

hyvinvointiin. (Pahkin ym. 2011.)  
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Koettu oikeudenmukaisuus ja luottamus ovat merkittäviä työhyvinvoinnin kannalta. 

Oikeudenmukaisuus sisältää tasavertaiset mahdollisuudet tulla kuulluksi ja esittää omia 

näkemyksiään työpaikalla. (Hakanen ym. 2012, 9; Larjovuori ym. 2015.) Aineiston 

mukaan peräti 70 prosenttia vastaajista kokee, ettei ole saanut osallistumisen ja 

vaikuttamisen kannalta riittävästi oikea-aikaista tietoa ennen yt -prosessiin liittyvien 

päätösten tekoa. Valtaosa vastaajista eli 91 prosenttia kokee, ettei voi vaikuttaa 

muutoksiin yt-prosessissa, 70 prosenttia vastaajista on täysin eri mieltä siitä, että voisi 

vaikuttaa ja 21 prosenttia jokseenkin eri mieltä. Edellisen perusteella on ymmärrettävää, 

että vastaajista 85 prosenttia on eri mieltä siitä, että johto ottaa huomioon henkilöstön 

mielipiteet yt-prosessin myötä tapahtuvissa muutoksissa.   

 

Suurin osa vastaajista eli 61 prosenttia kokee, ettei viestintä ole auttanut heitä työssä 

jaksamisessa, vain 16 prosenttia kertoo saaneensa tukea viestinnästä työssä jaksamiseen. 

Vastaajista 56 prosenttia kokee, ettei viestintä ole auttanut heitä tulevaisuuteen valmis-

tautumisessa. Vain 12 prosenttia on sitä mieltä, että viestinnässä on huomioitu tunteet, 

täysin tai jokseenkin eri mieltä tunteiden huomioinnista viestinnässä on 62 prosenttia 

vastaajista. 

 

Tutkielman lähtöoletuksena oli, että työyhteisöviestintä voi toimivuudellaan parantaa tai 

toimimattomuudellaan heikentää henkistä työhyvinvointia organisaation kriisitilanteessa. 

Organisaation kriisitilanne vaikuttaa aiheuttavan työyhteisöviestinnälle lisäpaineita ja 

erityisesti huomioitavia asioita, esimerkiksi viestinnän nopeus, luotettavuus ja tunteiden 

huomioon ottaminen korostuvat. 

Vaikutus- ja osallistumismahdollisuudet organisaation suunnitelmiin ja päätöksiin 

vaikuttavat aiempien tutkimusten mukaan koettuun työhyvinvointiin. Aineiston 

perusteella voidaan todeta henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yt-

prosessissa vähäisiksi ja näennäisiksi.  

Ilmapiiri yhteisöllisyyden ulottuvuutena on yksi työhyvinvoinnin osa-alue johon on 

mahdollisuus vaikuttaa työyhteisöviestinnällä. Varovaisesti arvioiden vaikuttaa siltä, että 

työntekijät ovat kokeneet myös kriisitilanteessa yhteisöllisyyttä, kannustavuutta, 

toistensa tukemista ja huomioita hyvästä ilmapiiristä ”omassa porukassaan”, 

lähityöyhteisössä.  
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Helsingin yliopisto on iso organisaatio ja johdon yt-prosessin aikaisesta retoriikasta huoli-

matta vaikuttaa siltä että, yhteisöllisyyden kokemus ei ulotu koko suureen organisaatioon. 

Edelleen vastauksissa vaikuttaa korostuvan polarisoitunut tilanne, ”me työntekijät” ja 

kasvoton johto, joka päättää asioista käymättä avointa dialogia. Kärjistynyt tilanne 

vaikuttaa negatiivisesti hyvinvointiin joka taas vaikuttaa negatiivisesti tavoitteiden 

saavuttamiseen ja taloudelliseen menestykseen. Työyhteisöviestinnän keinoin on 

mahdollista vaikuttaa, vieläpä pienillä kustannuksilla, mahdollisesti jo kärjistyneen 

tilanteen oikaisemiseen.  

 

Johtopäätöksenä voin todeta, että tietoperustainen työyhteisö tarvitsee ympärilleen 

vastuullisen dialogin paradigman mukaista viestintää työhyvinvointinsa tueksi, mutta 

rakenteeltaan hierarkkinen ja toimintatavoiltaan byrokraattinen yliopisto käyttää 

tayloristista lineaarisesti ylhäältä alas johdettua viestintää. Jatkuvasti muuttuvassa 

työelämässä tämän paradigmojen törmäyksen seurauksena ilmenee todennäköisesti 

tyytymättömyyttä sekä johdossa, että työntekijöiden puolella. 

 

7.  Diskussio 

 

Olen tyytyväinen valitsemaani tutkimusaiheeseen, työhyvinvointi organisaation 

muutostilanteessa on yhteiskunnallisesti merkittävä ja ajankohtainen asia. Haastava 

taloudellinen tilanne ja sen myötä arkipäiväistyneet yt-neuvottelut tulisi ottaa 

organisaatioissa tarkemmin huomioon myös työntekijöiden hyvinvoinnin näkökulmasta.  

Keräämäni aineisto, varsinkin avointen kysymysten kautta kertynyt laadullinen aineisto, 

on ehdottomasti työni rikkain anti. Vastaavaa aineistoa, joka keskittyisi tietotyöläisten 

hyvinvoinnin näkökulmaan organisaation kriittisessä muutosprosessissa, tässä tapauk-

sessa työvoiman vähentämiseen liittyvissä neuvotteluissa, ei ole aikaisemmin kerätty.  

Teoriaosuudessa tutkimustradition esittely jää melko yleisluonteiseksi, en käsittele 

organisaatioviestinnän tutkimusta kovin syvällisesti. Myös aiheeseen liittyvä kansain-

välisen tutkimuksen esittely on puutteellista. Työyhteisöviestintä ja työhyvinvointi ovat 

moniulotteisia ilmiöitä, niiden käsittely pro gradu-tutkielman laajuisessa työssä 

osoittautui haastavaksi, tarkempi rajaus olisi yksinkertaistanut työtä.  Kvantitatiivisen ja 
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kvalitatiivisen tutkimusotteen yhdistäminen rikastuttaa tutkimusta, mutta toisaalta näin 

lyhyessä työssä ainoastaan toiseen keskittyminen olisi avartanut omaa oppimista 

enemmän. Samoin se olisi helpottanut ja selkeyttänyt analyysin tekemistä ja raportointia.  

Tutkielmani on tuottanut uutta tietoa työelämän käyttöön tuomalla esiin työntekijöiden 

näkemyksiä siitä, miten työhyvinvointiin tulisi kiinnittää tarkemmin huomiota 

organisaatiomuutoksissa. 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää samaa asiaa samassa organisaatiossa, 

nyt kun muutoksesta alkaa olla kulunut aikaa. 
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Liitteet 

Liite 1. Kysymyslomake 

 

Monivalintakysymysten vastausvaihtoehdot: 1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri 

mieltä, 3=vaihtelee, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä 

 

Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yt -prosessissa 

1. Haluan osallistua muutoksien suunnitteluun HY:n yt -prosessissa  

2. Olen saanut osallistumisen ja vaikuttamisen kannalta riittävästi oikea-aikaista tietoa 

ennen yt –prosessiin liittyvien päätösten tekoa 

3. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa yt-prosessin myötä tapahtuviin muutoksiin 

4. Johto ottaa huomioon henkilöstön mielipiteet yt-prosessin myötä tapahtuvissa 

muutoksissa 

 

Vapaa kenttä:  

5. Kokemukseni omista vaikutus- ja osallistumismahdollisuuksistani yt- prosessin 

päätöksenteon suunnitteluun ja toteutukseen: 

 

Tiedonkulku ja -vaihdanta liittyen yt-prosessiin 

6. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt -prosessiin liittyvistä 

suunnitelmista yliopistotason johdolta.  

7. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt -prosessiin liittyvistä 

suunnitelmista tiedekuntatason/keskushallinnon johdolta. 

8. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt -prosessiin liittyvistä 

suunnitelmista tiedekuntien ja erillislaitosten alaisten laitosten/yksiköiden johdolta. 

9. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt -prosessiin liittyvistä 

suunnitelmista lähiesimieheltäni. 

10. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt -prosessiin liittyvistä 

suunnitelmista luottamusmiehiltä. 

 

11. Olen itse etsinyt tietoa yt-prosessista seuraavilla tavoilla:  

Ohje: Valitse kaikki sopivat. 

Seurannut Flammaa 

Osallistunut tiedotustilaisuuksiin 

Osallistunut tiimipalavereihin 

Tiedustellut lähiesimieheltäni 

Tiedustellut suoraan yliopiston johdolta 

Tiedustellut luottamusmiehiltä 

Keskustelemalla työkavereiden kanssa 

Keskustelemalla vapaamuotoisesti eri tilanteissa (mm. käytäväkeskustelut) 
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Huhuista ja epävirallisilta tahoilta  

Seurannut Yammerin Muutosohjelma -ryhmää 

Muilla tavoin, miten? 

 

12. Olen itse jakanut tietoa ja mielipiteitäni yt –prosessista seuraavilla tavoilla: 

Ohje: valitse kaikki sopivat 

 

Osallistumalla kommentointiin Flammassa 

Henkilöstön tiedotustilaisuuksissa 

Tiimipalavereissa 

Kertomalla lähiesimielle 

Kertomalla yliopiston johdolle 

Kertomalla luottamusmiehille 

Kertomalla työkavereille 

Keskustelemalla vapaamuotoisesti eri tilanteissa (mm. käytäväkeskustelut) 

Välittämällä huhuja ja epävirallisten tahojen tietoja 

Keskustelemalla Yammerin Muutosohjelma -ryhmässä 

Muilla tavoin, miten? 

 

Vapaa kenttä: 13. Oma kokemukseni yt -prosessin sisäisen viestinnän avoimuudesta, 

vuorovaikutteisuudesta ja luotettavuudesta: 

 

Yhteisöllisyys yt -prosessin aikana 

14. Työyhteisössäni on vallinnut hyvä ilmapiiri yt -prosessin aikana 

15. Tuemme ja kannustamme toisiamme yt -prosessin aikana (HY) 

16. Huhut tai juorut häiritsevät työntekoa yt -prosessin aikana (HY)  

17. Työyhteisössäni on käyty avointa vuoropuhelua yt -prosessin aikana  

18. Käsitykseni mukaan yliopistoyhteisössä asioista käydään avointa vuoropuhelua yt-

prosessista ennen varsinaista päätöksentekoa  

 

Vapaa kenttä: 19. Oma kokemukseni työyhteisöni ilmapiiristä ja tunnelmasta yt -

prosessin aikana: 

 

Työhyvinvointi organisaation muutostilanteessa 

20. Tunnen työni henkisesti raskaaksi yt -prosessin aikana (HY) 
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21. Olen kokenut tarmokkuutta ja innostuneisuutta työssäni yt-prosessin aikana 

22. Olen kokenut epävarmuutta työssäni yt -prosessin aikana 

23. Esimieheni kiinnittää huomiota työni kuormittavuuteen ja jaksamiseeni yt -prosessin 

aikana (HY) 

24. Yt -prosessiin liittyvä sisäinen viestintä on auttanut minua työssä jaksamisessa  

25. Yt -prosessiin liittyvä sisäinen viestintä on auttanut minua valmistautumaan 

tulevaisuuden muutoksiin. 

26. Yt -prosessiin liittyvässä sisäisessä viestinnässä on huomioitu ihmisten tunteet  

27. Olen harkinnut työpaikan vaihtamista edellisen 6 kuukauden aikana (HY) 

 

28. Vapaa kenttä: 

Miten yt -prosessiin liittyvä viestintä on vaikuttanut työhyvinvointiini: 

 
Avoimet kysymykset liittyen yt -prosessin viestintään 

Vapaa kysymys: 29. Millaista on mielestäni hyvä sisäinen viestintä yt-prosessin aikana? 

Missä asioissa HY:n viestintä on onnistunut/epäonnistunut? 

 

Vapaa kysymys: 30. Mitä toivon jatkossa HY:n sisäiseltä viestinnältä yt –prosessiin 

liittyvän työnantajan antaman selvityksen jälkeen?  

 

Taustatiedot 

Kuulun Helsingin yliopiston: 

Muun henkilöstön henkilöstöryhmään 

Opetus- ja tutkimushenkilöstöön 

 

Sukupuoli: nainen, mies 

Ikä: alle 29 vuotta, 30-39 vuotta , 40-49 vuotta, 50-59 vuotta, 60 vuotta tai yli 

Asema organisaatiossa: työntekijä, esimies, johtaja 

Palvelussuhteen kesto Helsingin yliopistossa:   

alle 2 vuotta, 2-5 vuotta, 6-9 vuotta, 10 -13 vuotta, 14 vuotta tai yli 

Palvelussuhde: Toistaiseksi voimassaoleva, Määräaikainen  

Osasto: 

Kumpulan tiedekunta ja laitokset 

Meilahden tiedekunta ja laitokset 

Viikin kampuksen tiedekunnat ja laitokset  

Keskustakampuksen tiedekunnat ja laitokset  

Keskushallinto  
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Helsingin yliopiston kirjasto, Kansalliskirjasto, Luonnontieteellinen keskusmuseo 

Tietotekniikkakeskus, Tila- ja kiinteistökeskus, Unisport 
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Liite 2. Vastaajien taustatiedot 

 

Vastaajien taustatiedot F % HY %* 

Kuulun Helsingin yliopiston (pakotettu 
vastaus) 

    
  

Muun henkilöstön henkilöstöryhmään 145 100 100 

Opetus- ja tutkimushenkilöstöön 0 0   

Sukupuoli       

Nainen 118 81 74 

Mies 27 19 26 

Ikä       

alle 29 vuotta 6 (9) 9 6 9 

30-39 vuotta 31 (25) 45 31 25 

40-49 vuotta 30 (25) 44 30 25 

50-59 vuotta 27 (30) 39 27 30 

yli 60 vuotta 6 (12) 8 6 12 

yhteensä 145 100 100 

Asema organisaatiossa       

Työntekijä 125 86 88 

Esimies 18 13 11 

Johtaja 2 1 1 

Palvelussuhteen kesto Helsingin yliopistossa       

alle 2 vuotta 7 5 12 

2-5 vuotta 33 23 20 

6-9 vuotta 31 21 16 

10-13 vuotta 18 12 13 

14 vuotta tai yli 56 39 39 

Yhteensä 145 100 100 

Palvelussuhde       

Toistaiseksi voimassaoleva 139 96   

Määräaikainen  6 4   

Jokin muu, esim. täydentävällä rahoituksella 0 0   

Osasto       

Kumpulan tiedekunta ja laitokset 10 7   

Meilahden tiedekunta ja laitokset 14 10   

Viikin kampuksen tiedekunnat ja laitokset  33 23   

Keskustakampuksen tiedekunnat ja laitokset  33 23   

Keskushallinto 21 15   

Helsingin yliopiston kirjasto, Kansalliskirjasto, 
Luonnontieteellinen keskusmuseo 

20 14 
  

Tietotekniikkakeskus, Tila- ja kiinteistökeskus, 
Unisport 

12 8 
  

Jokin muu 2 1   
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Yhteensä 145 100   

N=145 
   

* HY = Helsingin yliopiston työhyvinvointikysely 2015, hallintohenkilöstön jakaumat 
 

Liite 3. Keskiarvot aineistosta 

 

 

Keskiarvot aineistosta (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä,  

3=vaihtelee, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä)

N Keskiarvo Keskihajonta

Henkilöstön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuudet yt –prosessissa

1. Haluan osallistua muutoksien suunnitteluun HY:n yt –prosessissa

145 3,89 1,11

2. Olen saanut osallistumisen ja vaikuttamisen kannalta riittävästi  

oikea-aikaista tietoa ennen yt –prosessiin l i itty
145 2,06 1,03

3. Minulla on mahdollisuus vaikuttaa yt-prosessin myötä 

tapahtuviin  muutoksiin
145 1,41 0,77

4. Johto ottaa huomioon henkilöstön mielipiteet yt-prosessin myötä  

tapahtuvissa muutoksissa
145 1,64 0,88
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Keskiarvot aineistosta (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä,  

3=vaihtelee, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä)

N Keskiarvo Keskihajonta

Tiedonkulku ja -vaihdanta liittyen yt-prosessiin

6. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin  l i ittyvistä suunnitelmista yliopistotason johdolta.
145 2,21 1,03

7. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin  l i ittyvistä suunnitelmista 

tiedekuntatason/keskushallinnon johdolta.
145 2,21 1,07

8. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin   l i ittyvistä suunnitelmista tiedekuntien ja 

eril l islaitosten alaisten laitosten/yksiköiden johdolta. 
145 2,41 1,21

9. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin   l i ittyvistä suunnitelmista lähiesimieheltä.
145 2,73 1,35

10. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin  l i ittyvistä suunnitelmista luottamusmiehiltä.
145 2,87 1,08
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Keskiarvot aineistosta (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä,  

3=vaihtelee, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä)

N Keskiarvo Keskihajonta

Tiedonkulku ja -vaihdanta liittyen yt-prosessiin

6. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin  l i ittyvistä suunnitelmista yliopistotason johdolta.
145 2,21 1,03

7. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin  l i ittyvistä suunnitelmista 

tiedekuntatason/keskushallinnon johdolta.
145 2,21 1,07

8. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin   l i ittyvistä suunnitelmista tiedekuntien ja 

eril l islaitosten alaisten laitosten/yksiköiden johdolta. 
145 2,41 1,21

9. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin   l i ittyvistä suunnitelmista lähiesimieheltä.
145 2,73 1,35

10. Olen saanut riittävästi luotettavaa oikea-aikaista tietoa yt-

prosessiin  l i ittyvistä suunnitelmista luottamusmiehiltä.
145 2,87 1,08

Keskiarvot aineistosta (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä,  

3=vaihtelee, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa mieltä)

N Keskiarvo Keskihajonta

Yhteisöllisyys yt-prosessin aikana

14. Työyhteisössäni on vallinnut hyvä ilmapiiri  yt-prosessin aikana

145 3,29 0,99

15. Tuemme ja kannustamme toisiamme yt-prosessin aikana

145 3,84 0,94

16. Huhut tai juorut häiritsevät työntekoa yt-prosessin aikana

145 3,42 1,06

17. Työyhteisössäni on käyty avointa vuoropuhelua yt-prosessin  

aikana
145 3,47 1,12

18. Käsitykseni mukaan yliopistoyhteisössä asioista käydään 

avointa  vuoropuhelua yt-prosessista ennen varsinaista pää
145 1,97 0,81
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Keskiarvot aineistosta (1=täysin eri mieltä, 2=jokseenkin eri 
mieltä,  3=vaihtelee, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=täysin samaa 
mieltä) 

N Keskiarvo Keskihajonta 

Työhyvinvointi organisaation muutostilanteessa 

      

20. Tunnen työni henkisesti raskaaksi yt-prosessin aikana 

145 3,83 1,02 

21. Olen kokenut tarmokkuutta ja innostuneisuutta työssäni yt-
prosessin aikana 

145 2,50 1,19 

22. Olen kokenut epävarmuutta työssäni yt-prosessin aikana 

145 4,17 0,95 

23. Esimieheni kiinnittää huomiota työni kuormittavuuteen ja 
jaksamiseeni yt-prosessin aikana 

145 2,75 1,28 

24. Yt-prosessiin liittyvä sisäinen viestintä on auttanut minua työssä 
jaksamisessa 

145 2,32 1,08 

25. Yt-prosessiin liittyvä sisäinen viestintä on auttanut minua 
valmistautumaan tulevaisuuden muutoksiin 

145 2,41 1,17 

26. Yt-prosessiin liittyvässä sisäisessä viestinnässä on huomioitu 
ihmisten tunteet 

145 2,16 1,05 

27. Olen harkinnut työpaikan vaihtamista kuluneen puolen vuoden 
aikana 

145 3,83 1,41 
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Liite 4. Tutkimuskutsu 

 

Tutkimuskutsu omana tiedotteenaan Flamman muutosohjelma-sivustolla  

 

Pro gradu -työ yt-prosessin sisäisestä viestinnästä: muuta henkilöstöä kutsutaan 

vastaamaan 14.2. mennessä  

 

Valtiotieteellisen tiedekunnan viestinnän opiskelija Tuija Huuhtanen tekee pro gradua 

Helsingin yliopiston yt-prosessiin liittyvän sisäisen viestinnän ja työhyvinvoinnin 

yhteydestä.  

 

Tutkimus on rajattu HY:n muun henkilöstön henkilöstöryhmään. Tässä tutkimuksessa 

muun henkilöstön henkilöstöryhmällä tarkoitetaan kaikkia jotka eivät kuulu opetus- ja 

tutkimushenkilöstöön.  

 

Jos kuulut kohderyhmään, olen kiinnostunut omakohtaisesta näkemyksestäsi HY:n yt-

prosessiin liittyvästä sisäisestä viestinnästä ja sen yhteydestä työhyvinvointiinsi.  

 

Kaikkia tietoja sekä aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä 

yksittäisen vastaajan henkilöllisyys käy ilmi aineiston käsittelyssä.  

 

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Huolellinen vastaaminen avoimiin 

kysymyksiin voi pidentää vastausaikaa. Kysymykseen voi vastata vain kerran.  

 

Palauta vastauksesi viimeistään 14.2.2016  

 

Kyselyyn pääset tästä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66942/lomake.html  

 

Lisätietoja tutkimuksesta: tuija.huuhtanen@helsinki.fi 

 

Tutkimuskutsu/muistutus Flamman kommenttikentässä ja Yammerissa 

Gradu tekeillä yt-viestinnästä/ystävällinen muistutus  

Hei 

Olen Helsingin yliopiston valtiotieteellisen tiedekunnan viestinnän opiskelija. Teen pro 

-gradua Helsingin yliopiston yt-prosessiin liittyvän sisäisen viestinnän ja työhyvin-

voinnin yhteydestä.  

Rajaan tutkimukseni HY:n muun henkilöstön henkilöstöryhmään. Tässä tutkimuksessa 

muun henkilöstön henkilöstöryhmällä tarkoitetaan kaikkia jotka eivät kuulu opetus- ja 

tutkimushenkilöstöön. Jos kuulut kohderyhmään, olen kiinnostunut omakohtaisesta 

näkemyksestäsi HY:n yt-prosessiin liittyvästä sisäisestä viestinnästä ja sen yhteydestä 

työhyvinvointiinsi.  

Kaikkia tietoja sekä aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä yksittäi-

sen vastaajan henkilöllisyys käy ilmi aineiston käsittelyssä. 

mailto:tuija.huuhtanen@helsinki.fi
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Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10 minuuttia. Huolellinen vastaaminen avoimiin 

kysymyksiin voi pidentää vastausaikaa. Kyselyyn voi vastata vain kerran.  

Kiitos etukäteen, vastauksesi on erittäin tärkeä tutkimuksen kannalta. 

Kyselyyn pääset tästä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/66942/lomake.html 

Lisätietoja tutkimuksesta: tuija.huuhtanen@helsinki.fi 

 

Ystävällisin terveisin 

Tuija Huuhtanen 
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Liite 5. Vastausohjeet 

 

Kyselyn vastausohjeet E-lomakkeella  

 

Vastausohjeet  

 

HUOM! Vastausaikaa jatkettu, vastaa viimeistään maanantaina 15.2.2016  

 

Kysely on tarkoitettu vain Helsingin yliopiston muun henkilöstön henkilöstöryhmälle.  

 

Jos kuulut tähän henkilöstöryhmään, olen kiinnostunut omakohtaisesta näkemyksestäsi 

HY:n yt -prosessiin liittyvästä sisäisestä viestinnästä ja sen suhteesta työhyvinvointiinsi. 

Tässä tutkimuksessa muun henkilöstön henkilöstöryhmällä tarkoitetaan kaikkia, jotka 

eivät kuulu opetus- ja tutkimushenkilöstöön.  

 

Tässä tutkimuksessa yt –prosessi rajataan aikaväliin, joka alkoi neuvotteluesityksen 

antamisesta 22.9.2015 ja loppuu työnantajan antamaan selvitykseen tammikuun 2016 

lopussa. Olen kiinnostunut myös tästä odotuksen jaksosta, joten kyselyyn voi vastata 

myös prosessin ollessa kesken.  

 

Helsingin yliopistolla on suunnitteilla monta toisiinsa liittyvää muutosta samaan aikaan. 

Pyrithän rajaamaan vastauksesi yt –prosessia koskevaan viestintään.  

 

Laittamalla hiiren ?-merkin päälle näet lisäohjeita joidenkin kysymysten kohdalla.  

 

Toivon, että vastaat avoimiin kysymyksiin vapaasti omakohtaisen kokemuksesi 

mukaisesti. Niihin vastaaminen ei ole pakollista mutta ne antavat arvokasta tietoa 

tutkimukselleni.  

 

Kaikkia tietoja sekä aineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti eikä 

yksittäisen vastaajan henkilöllisyys käy ilmi aineiston käsittelyssä.  

 

Lähetä vastauksesi viimeistään 14.2.2016  

 

Lisätietoja tutkimuksesta: tuija.huuhtanen(at)helsinki.fi  

 

Vastauksesi on tärkeä. Kiitos ajastasi! 

  



88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


