
Helsingin yliopisto - Helsingfors universitet - University of Helsinki ID 2000-251

Tiedekunta-Fakultet-Faculty
Valtiotieteellinen tiedekunta

Laitos-Institution-Department
Sosiaalipsykologian laitos

Tekijä-Författare-Author
Heinsalo, Sanna
Työn nimi-Arbetets titel-Title
Intranet and Human Resources Communication. Case: Neste Chemicals Oy
Oppiaine-Läroämne-Subject
Sosiaalipsykologia
Työn laji-Arbetets art-Level
Pro gradu

Aika-Datum-Month and year
2000-04-18

Sivumäärä-Sidantal-Number of pages
100

Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tietokoneet ja informaatioteknologia ovat tämän päivän sana yritysmaailmassa. Jopa “pehmeämmillä” aloilla, kuten henkilöstöhallinnossa,
niiden käyttöä on lisätty huomattavasti. Myös akateeminen tutkimus on alkanut käsitellä intranetin ja muiden sähköisten viestintävälineiden
käyttöä. Sosiaalipsykologiassa uuden teknologian ja sen käyttäjien asenteiden tutkimus on kuitenkin vielä lähes olematonta. Tämä tutkimus
esittelee tärkeän ajankohtaisen käsitteen, intranetin, organisaatioviestinnän muotona, ja käsittelee sen käyttöä ja mahdollisuuksia henkilöstöasian
viestinnän työkaluna sekä osana yleistä sisäistä viestintää.
Tutkimus keskittyy selvittämään intranetin käytön ja intranet -asenteiden suhdetta, kohdistuen erityisesti henkilöstöasioiden viestintään ja HR
intranet -sivuihin. Tärkeänä muuttujana tutkimuksessa on lisäksi kulttuuri. Sitä tutkitaan käyttäen apuna Hofsteden kulttuurisia ulottuvuuksia,
maskuliinisuutta ja valtaetäisyyttä, tarkoituksena selvittää onko niiden ja intranetin käytön ja asenteiden välillä suhteita. Tutkimuksen
tarkoituksena on auttaa yhtiötä kehittämään olemassa olevaa henkilöstöasioiden viestintää vastaamaan organisaation tarpeisiin.
Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena lomaketutkimuksena Neste Chemicals Oy:ssä, kansainvälisessä kemianalan yhtiössä. Tulokset on
analysoitu käyttäen pääasiassa varianssianalyysia ja t-testiä selvittämään ryhmien välisiä eroja.
Tutkimuksessa selvisi, että intranetiä käytettiin varsin laajasti koko yhtiössä, vaikkakin henkilöstöryhmien ja maiden välillä oli merkittäviä eroja.
Intranet –asenteiden ja intranetin käytön huomattiin olevan voimakkaasti yhteydessä toisiinsa, sekä yleisellä tasolla että henkilöstöasiain
viestinnässä. Myös kulttuurin todettiin olevan yhteydessä intranetin käyttöön ja intranet –asenteisiin sekä viestinnän avoimuuteen. Tärkeä
huomio oli myös se, että henkilöstön keskuudessa toivottiin intranetin lisäksi henkilökohtaisen palvelun saannin jatkuvan.
Tärkeimmät lähteet:
Hofstede, Geert. (1994).Cultures and Organizations. Software of the Mind. Intercultural Cooperation and Its Importance for Survival. London:
Harper Collins Business.
Hofstede, Geert. (1984). Culture’s Consequences. International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage.

Avainsanat-Nyckelord-Keywords
intranet - viestintäkulttuuri - yritykset
henkilöstöhallinto - intranet

Säilytyspaikka-Förvaringsställe-Where deposited

Muita tietoja-Övriga uppgifter-Additional information


	Abstrakti

