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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkimuksen tarkoitus on tarkastella sitä, miten viestinnän erilaiset paradigmat näkyvät Tampereen kaupungin työyhteisöviestinnässä.
Tapaustutkimuskohteena toimii Tampereen kaupunki ja siellä vuosina 2002–2007 toteutettu toimintamallin uudistus. Uudistuksen myötä
kaupunki otti käyttöön tilaaja-tuottajamallin sekä pormestarimallin.
Teoriaosuus koostuu viestintäparadigmoihin liittyvästä kirjallisuudesta ja artikkeleista ja keskittyy erityisesti Juholinin (2006) määrittelemiin
viestintäparadigmoihin, joita ovat rationaalinen, dissipatiivinen ja dialoginen viestintäparadigma. Lisäksi aineisto sisältää Tampereen kaupungin
toimintamalliuudistukseen sekä organisaatiomuutokseen liittyvää materiaalia ja kirjallisuutta.
Tutkimusaineisto koostuu neljästä fokusryhmäkeskustelusta, joihin osallistui yhteensä 24 toimijaa kaupungin konserninhallinnosta,
sivistyspalveluista, terveyspalveluista ja yhdyskuntapalveluista. Heistä analyysin kohteeksi päätyi 16 toimijaa. Kyseessä on tämän tutkimuksen
kannalta sekundaariaineisto, sillä aineistoa oli käytetty jo kerran toisessa tutkimuksessa toisenlaiseen tutkimusongelmaan vastaamiseksi (Lavento
2008).
Käsillä olevassa työssä aineisto analysoitiin positiointiteorian avulla. Sen koettiin toimivan hyvin, koska se mahdollisti toimijoiden
viestintäkäsitysten monitahoisen tarkastelun.
Tutkimusongelmaa konkretisoitiin käytännönläheisten tutkimuskysymysten avulla, jotka jaettiin kolmeksi kysymykseksi eri toimijaryhmien
mukaan. Toimijaryhmiä ovat johto, esimiesasemassa toivat sekä operatiivinen henkilöstö. Kysymysten tarkoitus oli tutkia, minkälaisia
merkityksiä eri toimijat antavat toimintamalliuudistuksen yhteydessä käytetyille henkilöstön osallistamiskäytännöille, ja mistä
viestintäparadigmoista nämä merkitykset kumpuavat.
Tutkimuksen myötä selvisi, että sekä johdon että operatiivisen henkilöstön joukossa rationaalinen viestintäparadigma oli voimakkain, sillä sen
mukaisia merkityksiä löytyi aineistosta eniten näiden ryhmien kohdalla. Toiseksi voimakkain oli dialoginen viestintäparadigma. Esimiesten
keskuudessa dialoginen viestintäparadigma oli voimakkain, ja toiseksi voimakkain oli dissipatiivinen viestintäparadigma. Kaikkein voimakkain
viestintäparadigma koko aineistossa oli dialoginen viestintäparadigma, jonka tulkittiin viittaavan vastuullisuuden merkityksen korostumiseen
nykyajan organisaatioissa. Toisaalta kaikilta toimijaryhmiltä löytyi viitteitä myös neljännestä, vastuullisen viestintäparadigman vastaisesta
viestintäparadigmasta.
Tutkimuksen mukaan Tampereen kaupungin organisaatiossa suurimman taakan organisaation sisäisestä vastuunotosta ja henkilöstön
osallistamisesta kantoivat juuri esimiehet. Lisäksi organisaatiomuutoksen kaoottisuus näytti vaikuttavan voimakkaasti esimiesten työnkuvaan,
mikä vaati heiltä erittäin hyviä henkilöstöjohtamis- ja viestintätaitoja. Lisäksi todettiin, että vielä määrittelemätön neljäs viestintäparadigma
voidaan ehkä nähdä dialogisen viestintäparadigman vastinparina.
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