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Tiivistelmä-Referat-Abstract

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan tietokonevälitteistä kommunikaatiota (Computer-Mediated Communication, CMC),
tarkemmin, sähköpostiviestintään. Tutkimuksella on kolme päätarkoitusta.
Ensiksi tutkimuksessa testataan empiirisesti ja laadullisesti sosiaalisen informaation prosessointiteorian (Social Information
Processing Theory, SIPT) soveltuvuutta mallintaa tietokonevälitteistä kommunikaatiota työkontekstissa. SIPT:aa ei
aikaisemmin ole testattu lainkaan organisatorisessa kontekstissa. Toiseksi tutkimuksessa tarkastellaan minkälaisten
ei-verbaalisten vihjeiden varaan vaikutelmat keskustelukumppaneista rakentuvat, sekä minkälaisia tulkintoja eri vihjestä
tehdään. Kolmanneksi tutkimuksessa tarkastellaan minkälaisia täydentäviä tiedonlähteitä käytetään vaikutelmien
muodostamisessa.
Tutkimusaineisto kerättiin haastattelemalla. Osallistujina oli 6 erään suuren suomalaisen yrityksen kansainvälistä työntekijää,
jotka olivat yhteydessä sähköpostilla toisiinsa, mutta sijaitsivat fyysisesti kolmessa eri maassa. Haastatteluja oli kaksi ja
haastattelut olivat puolistrukturoituja. Tutkimuksen rakennetta jäsensi pitkälle sosiaalisen informaation prosessointiteoria.
Haastatteluissa teorian eri osa-alueita käsiteltiin erikseen. Tutkimusaineistoa analysoitiin laadullista sisällönanalyysia
käyttäen. Analyysi jäsennettiin pääasiassa sähköpostiviestinnässä käytettyjen vihjeiden mukaan. Litteroitua
haastattelua-aineistoa käytiin läpi ja aineistossa olleet esimerkit käytetyistä vihjeistä luokiteltiin. Luokitteluprosessia jatkettiin
kunnes merkittäviä luokkia alkoi esiintyä.
Tutkimuksella on kaksi keskeistä tulosta. Ensiksi tutkimus oli ensimmäinen laadullinen ja kokonaisvaltainen sosiaalisen
informaation prosessointiteorian testaaminen työkontekstissa. Tulokset osoittavat, että SIPT kykenee mallintamaan
vaikutuksien syntymistä ja kehittymistä myös työkontekstissa. Aikaisemmat teorian testaamiset eivät olleet ottaneet huomioon
työkontekstin mahdollisia vaikutuksia kommunikaatioon. Toiseksi tutkimus osoitti kuinka suuri rooli kontekstuaalisilla
vihjeillä on vaikutelman muodostumiseen. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet tutkimaan konkreettisten vihjeiden
vaikutuksia viesteihin. Tässä tutkimuksessa kävi ilmi, että tilanteessa, jossa kommunikoijat jakvat saman organisatorisen
konteksin myös vihjeet joiden perusteella vaikutelmia kehitettiin olivat kontekstisidonnaisia, joka on tärkeä lisä teoriaan.
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