
Sisäisen viestinnän haasteet muuttuvassa 
toimintaympäristössä

FT Sanna Joensuu

Lahti 4.11.2010

Sitoutuminen ja dialogi 

romukoppaan? 



Toimintaympäristön muutos

 Arvojen muutos ja postmoderni yhteiskunta

Itseilmaisun korostaminen, yksilöllisyys

Erilaisuuden ihannointi

Hierarkkiset, keskittyneesti johdetut organisaatiot vähemmän 

suosittuja

Lannistuminen

Motivaation katoaminen

Välinpitämättömyys

Relativismi



Postmodernit asenteet (Terrén 2002)

Kenttä Toiminnot Postmodernit 

asenteet

talous työ lannistuminen ja 

epämotivaatio

politiikka osallistuminen välinpitämättömyys 

ja apatia

kulttuuri tunteminen, 

tunnistaminen

relativismi ja 

essentialismi



Työelämän uusi sopimus
 Psykologinen sopimus

 Ei enää lojaalisuutta ja sitoutumista

 Turvallisuuden katoaminen

 Työntekijöiden on huolehdittava omasta työmarkkina-
arvostaan: tiedot, taidot ja kokemus

 Työllistyminen perustuu molemminpuoliseen 
arvontuotantoon (Cappelli 1999; Byrne 2001)

 Haastava työ ja mahdollisuus oppia uutta (Kolehmainen 
2004)

 Työn ja vapaa-ajan hämärtyminen , stressin sietokyky, 
joustavuus (Lavikka 2004, Kivimäki 2004)



Työelämän vanha sopimus

(Byrne 2001)

Sinä tarjoat Organisaatio tarjoaa

• Lojaalisuus

• Mukautuvuus: teet mitä 

pyydetään

• Sitoutuminen: venyt 

Tarvittaessa

• Luottamus

• Työllisyyden turva

• Ylenemismahdollisuudet

• Koulutus ja kehittyminen

• Huolenpito ongelmien 

kohdatessa



Työelämän uusi sopimus (Byrne 2001)

Sinä tarjoat Organisaatio tarjoaa

• Pitkät työpäivät ja -tunnit

• Lisääntynyt 

vastuunottaminen

• Monipuolisemmat taidot

• Epävarmuuden ja 

muutoksen sieto

• Korkea palkka

• Palkkio suorituksista

• Työpaikka



Työelämän muutoksen kritiikki

 Sennett (2002): eriarvoisuus ja epävakaat suhteet, 

menneisyyden siteiden katkeaminen, vallan keskittyminen 

ilman keskittämistä

 Huhtala (2004): ovatko työntekijät eristyneitä ja lannistuneita 

vai ”vapautettuja” perinteisestä kontrollista?

 Siltala (2004): pysyvyys mennyttä, työn perässä liikutaan 

omien tarpeiden mukaan ja työstä uupuneiden tai työhön 

kykenemättömien ihmisarvoa ei lasketa.



Postmoderni työntekijä (1)? (Joensuu 

2006)

 Työntekijä ei usko dialogiin, hän on välinpitämätön vaikuttamiseen 
ja yhteisten asioiden hoitamiseen. Vastuuta halutaan kantaa 
kuitenkin omasta työstä ja kehittymisestä.

 Työntekijä arvostaa erilaisuutta ja on kriittinen.

 Työntekijä odottaa organisaatiolta ja työltään elämyksiä, 
onnistumisen kokemuksia ja viihtyvyyttä.

 Perinteisten arvojen murros. Asenteissa individualismi ja narsismi. 
Toisaalta välinpitämättömyys, relativismi.

 Itsensä kehittämisen tärkeys: organisaation tarjottava siihen 
mahdollisuus. 

 Työntekijä ei ole kiinnostunut organisaation kehittämisestä, ellei se 
palvele omaa oppimista.



Postmoderni työntekijä (2)? (Joensuu 

2006)

 Perinteinen sitoutuminen ei palvele työntekijää eikä työnantajaa. 

Motivaation lähteenä on uuden oppiminen ja haastava työ.

 Työntekijän elämä on projektien sarjaa, jossa sitoutumisella ei ole 

sijaa. Joustavuuden vaatimus ja epävarmuus korostuvat.

 Työntekijän tiedot ja taidot ovat valtaa, jotka määräävät hänen 

markkina-arvonsa. Työntekijän arvokkuus organisaatiolle 

määräytyy kulloisenkin markkinatilanteen mukaan.

 Kompromisseja ei tavoitella vaan erilaisuutta. Aiempiin 

toimintamalleihin suhtaudutaan kriittisesti.



Erilaiset työntekijät

 Quinn 2010: eri sukupolvet työssä, huom. kritiikki

Traditionalist Baby boomers Gen-Xers Gen-Yers

Behavior Follow the rules Challenge the rules Change the rules Create the rules

Training Learn the hard way Preferred in 

moderation

Required to keep me Continous and 

expected

Learning style Classroom Facilitated Independent Collaborative and 

networked

Communication Top-down Guarded Hub and spoke Collaborative

Problem solving Hierarchical Horizontal Independent Collaborative

Decision making Seeks approval Team informed Team included Team decided

Leadership Command and 

control

Unilateral Coach Partner

Feedback No news is good

news

Once per year,

during the annual

review

Weekly/daily On demand



Perinteiset sisäisen viestinnän 

tavoitteet

 Sitoutuminen ja motivaatio (Vuokko, 2003, Juholin 1999, 116; 
Smythe 1997)

 Työyhteisöön ja työhön kiinnittyminen, perehdyttäminen 
(Åberg 1996)

 Dialogi, symmetrinen viestintä, yhteisymmärryksen 
saavuttaminen, ristiriitaisten etujen tasapainottaminen (Pearson
1989; Grunig & Grunig 2002, 40)

 Vision ja strategian viestiminen (Åberg 1997)

 Juholin, Malkavaara ja Tukiainen (2002):
1. Organisaatiokulttuuri ja yhteisöllisyys
2. Johtamisviestintä ja toiminnan tukeminen
3. Informointi sekä tietokantojen ja tietojärjestelmien ylläpito ja 

käyttö



Eri tarpeet ja kokemukset  sisäinen 

viestintä?

 Lan 2007:

 Sitoutumisen eri tavat: työntekijä ei välttämättä sitoudu pitkällä 
aikavälillä organisaatioon, silti voi olla emotionaalisesti 
sitoutunut

 Työntekijät korostivat itsensä kehittämistä työpaikan vaihdossa: 
taitojen kehittäminen ja uuden oppiminen

 Viestinnän ja pr:n ammattilaisten ymmärrettävä työntekijöiden 
erilaiset asenteet työtä kohtaan, vaikuttaa tarpeisiin ja viestinnän 
tavoitteisiin

 ”core members” vs. ”non-core members”

 Millaisia suhteita rakennetaan sisäisellä viestinnällä, onko 
tarpeen rakentaa kaikkien kanssa samanlaisia suhteita?

 Yrityksen tavoitteet vs. työntekijöiden tavoitteet



Sitoutuminen ja dialogi sisäisen 

viestinnän tavoitteina?

 Sisäisen viestinnän tavoitteeksi asetettu usein sitoutuminen

Onko vielä realistista, tarpeellista?

 Sitoutumisen eri tyypit (vrt. Lan 2007)

 Dialogin ihanne sisäisen viestinnän taustalla, pr:n 

kehittyminen 

 Realistisuus työelämän muutoksessa? Valtapelit?

 Keinot?



Eri näkemyksiä
 Hämäläinen & Maula (2004, 31): 

”Strategiaviestinnällä voidaan vaikuttaa kunkin oman työn merkityksen 
ymmärtämiseen, strategian hyväksymiseen ja siihen sitoutumiseen sekä strategian 
soveltamiseen käytännön työssä…Yhteinen ymmärrys organisaation tavoitteista 
ja sitoutunut henkilöstö luovat myönteistä työilmapiiriä.”

 Smythe (2004) arvostelee kriittisesti malleja, joissa 
sisäisen viestinnän tavoitteena on saada työntekijät 
omaksumaan ylimmän johdon viimeisimmät ideat, 
muodostetut strategiat ja visiot. 



Kriittiset kysymykset

 Onko samanarvoinen dialogi vain ihanne? 

Välinpitämättömyys ja individualismi

 Onko viestintä ja pr poliittista vaikuttamista työyhteisöissä ja 

valtasuhteiden rakentamista?

 Tavoitellaanko sisäisellä viestinnällä sitoutumista?

 Miten suhtautua perehdyttämiseen ja kiinnittämiseen?

 Mitä teemme tavoitteille yhteisistä arvoista ja yhtenäisestä 

kulttuurista?



Workshop työskentely

 Miten näette sisäisen viestinnän tavoitteet nykyisessä ja tulevassa 

toimintaympäristössä

1) Organisaation kannalta?

2) Työntekijän kannalta?

Mitkä tavoitteet ovat vanhentuneita, mitä uusia tavoitteita 

voidaan löytää? 


