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1 Johdanto 

 

Viestinnän asema missä tahansa organisaatiossa nähdään useimmiten keskeisenä 

ja olennaisena: viestintä auttaa organisaatioita saavuttamaan niille määrättyjä ta-

voitteita. Samalla asema ei kuitenkaan ole millään tapaa vakiintunut, vaan pi-

kemminkin organisaatioviestinnän asema ja se, mitä viestintään organisaatioissa 

sisältyy, on ollut muutoksessa jo monta vuosikymmentä. Mediasuhteiden hallin-

nasta ja puhtaasti PR:stä eli public relationsista on siirrytty näkemään organisaa-

tioiden viestintä kokonaisvaltaisemmin, ulkoisista suhteista sisäiseen viestintään 

(Cornelissen, 2011, 4). 

Usein viestijöillä on huoli siitä, ettei organisaatioviestintää arvosteta 

tarpeeksi. Myös se huolettaa, ettei viestinnän roolia ymmärretä tai nähdä keskei-

senä organisaation toiminnassa. Käsitys on, ettei organisaation johdossa välttä-

mättä ymmärretä viestinnän roolia tai anneta sille sen ansaitsemaa arvoa. Vies-

tijöiden työtä leimaakin toisinaan kokemus aliarvostuksesta. (Cornelissen, 2011, 

3; Zerfass & Volk, 2018, 397; Volk ym., 2017, 4.)  

Viime vuosikymmeninä viestintää on pyritty yhdistämään organisaa-

tioiden strategiaan ja tavoitteisiin strategisen viestinnän käsitteen kautta. Strategi-

nen viestintä on ymmärretty viestinnän tarkoituksenmukaisena käyttönä organi-

saation tarkoituksen toteuttamiseksi (Hallahan ym., 2007; Argenti ym., 2005). 

Tutkimuksissa painottuu viestijöiden tai johdon käsitykset viestinnän strategisuu-

desta (esimerkiksi Juholin & Rydenfelt, 2020). 

Vaikka sitä, miten viestinnän nähdään toteuttavan organisaatioiden 

strategioita on tutkittu juuri työntekijöiden kokemusten kautta, jää tutkimuksissa 

usein käsittelemättä organisaatioiden sisäiset dokumentit: siis se, miten viestintä ja 

strategia yhdistyvät organisaation suunnitelmissa. Tämä on kuitenkin tärkeää, sillä 

organisaation strategia ja toimintasuunnitelmat ohjaavat organisaation toimintaa. 

Tällöin on väliä sillä, miten viestintä yhdistetään toimintaan. Tämä nähdään tärke-

äksi myös aiemmassa tutkimuksessa (Hallahan ym., 2007). Viestinnän strateginen 

toteuttaminen edellyttää myös viestijöiden roolien muutosta: viestijöiden on otet-

tava strateginen tai johtamisrooli sen sijaan, että he toimisivat vain viestinnän tek-

nisenä toteuttajana (Verhoeven ym., 2020, 62). Siksi myös viestijöiden roolien 
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tutkiminen avaa jotakin olennaista viestinnän asemasta ja sen strategisesta toteut-

tamisesta. 

Viestijöiden rooleja työssään on pyritty määrittelemään 70-luvulta 

saakka. Yksi ensimmäisiä tunnettuja tutkimuksia on Broomin ja Smithin roolien 

tutkimus vuodelta 1979. Rooleja on hahmoteltu useaan otteeseen joko edellisiin 

roolityypittelyihin perustuen (esimerkiksi Dozier, 1984), niitä kritisoiden (Leichty 

& Springston, 1996 kritisoivat Dozierin kahtiajaottelua) tai täysin uudesta aineis-

tosta tai näkökulmasta käsin (esimerkiksi van Ruler ym., 2004 tarjoavat rooleihin 

eurooppalaisen näkökulman). Myös suomalaisia roolitutkimuksia on tehty: esi-

merkiksi Mykkänen (2016) on tutkinut rooleja suomalaisessa organisaatiossa pää-

töksenteon näkökulmasta. Moninaiset roolitutkimukset osoittavat sen, ettei vies-

tijöille ole ainakaan vielä löydetty tarkkoja, pysyviä rooleja, vaikkakin osa roo-

leista risteää keskenään erityisesti viestijöiden työtehtävien tasolla. Roolijaottelut 

kertovat myös tutkimusperinteestä, joka kiinnostaa tutkijoita vuosikymmenienkin 

jälkeen ensimmäisistä roolitutkimuksista. 

Tutkielman motivoivana tekijänä on toiminut strategisen viestinnän 

käsite sekä aiemmissa tutkimuksissa todetut huolet siitä, ettei viestintää ja sen 

tehtäviä ymmärretä tai arvosteta organisaatioissa. Viestinnän roolia organisaa-

tioissa tutkitaan usein havainnoimalla viestijöitä töissään tai kyselemällä heiltä 

heidän tehtävistään (van Ruler, 2004). Aiemmassa tutkimuksessa viestinnän roolia 

on tutkittu paljon haastatteluin ja lomakkein. Tämä tutkielma pyrkii laajentamaan 

tutkimuskenttää aineiston osalta ja tarjoamaan viestinnän strategisuuteen ja roo-

leihin näkökulman haastatteluiden lisäksi niin ikään organisaation sisäisten doku-

menttien avulla. Aiemmissa tutkimuksissa esillä on usein ollut isojen viestintä-

osastojen viestijät. Tutkielma tuo uuden näkökulman selkeistä, eritellyistä rooleis-

ta pienten organisaatioiden viestijöihin, jotka ovat usein organisaationsa ainoita 

viestijöitä ja vastaavat siten kaikesta viestintään liittyvästä organisaatiossaan. 

Tutkielmani käsittelee viestinnän strategisuutta ja viestijöiden roole-

ja organisaatioissa tarkastelemalla media-alan työnantajajärjestöjen viestintää. 

Viestintää tarkastellaan toimintasuunnitelmissa, joissa tutkitaan juuri viestinnän 

osuutta ja tehtäviä sekä sitä, miten viestintä hahmotetaan suhteessa organisaatioi-

den yleisiin tavoitteisiin. Tätä tietoa täydennetään ja lisätään organisaatioiden 
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viestijöiden haastatteluilla. Haastatteluissa tutkitaan viestijöiden näkemyksiä vies-

tinnän suunnitelmallisuudesta ja viestijöiden rooleista. Toimintasuunnitelmat ja 

haastattelut paljastavat, millä tavoin viestinnän strategisuus näyttäytyy organisaa-

tioissa ja millaisia rooleja viestijät saavat. Media-alan työnantajajärjestöt ovat 

valikoituneet tutkimuksen kohteeksi, sillä media- ja viestintäalalla organisaation 

viestinnän voisi kuvitella olevan niin kutsutusti hanskassa – voisi siis olettaa, että 

media-alan järjestöissä viestintää hyödynnetään strategisesti ja suunnitelmallisesti 

ja viestintää toteutetaan tarkoituksenmukaisesti organisaation tavoitteiden toteut-

tamiseksi. 

Tutkielman tulokset osoittavat, missä määrin viestintä on strategista 

tutkituissa työnantajajärjestöissä. Tulokset kertovat myös millaisia rooleja viestijät 

voivat saada. Vaikka tutkielma on luonteeltaan tapaustutkimus, voidaan tuloksia 

kuitenkin löyhästi hyödyntää myös muissa organisaatioissa, kun halutaan tarkas-

tella ja parantaa viestinnän suunnitelmallisuutta ja viestijöiden rooleja. Erityisesti 

tulokset sopivat sovellettavaksi järjestösektorille, jossa toimintasuunnitelmat ovat 

olennainen osa toimintaa. Tulosten avulla toimintasuunnitelmia sekä toimintaa 

itsessään voidaan kehittää viestinnän osalta. 

Tutkielman läpinäkyvyyden vuoksi todettakoon, että olen ollut työ-

suhteessa tutkielman yhtenä tapauksena olevaan media-alan edunvalvontajärjes-

töön, minkä takia aineiston hankintaa ovat hyödyttäneet verkostoni järjestöihin. 

Olen pyrkinyt huomioimaan tämän suhteen tutkimusaineistoon tutkielman jokai-

sessa vaiheessa ja kiinnittänyt erityistä huomiota objektiivisuuteen. 

 Tutkielma etenee seuraavasti: Toisessa luvussa esittelen tarkemmin 

tutkielman tutkimusongelman sekä tutkimuskysymykset. Kolmannessa luvussa 

käsittelen tutkielman viitekehystä ja aiempaa tutkimusta. Keskiössä on erityisesti 

organisaatioviestintä ja strateginen viestintä sekä erilaiset roolien tyypittelyt, joita 

viestijöille on määritelty vuosien saatossa. Seuraavassa luvussa esittelen tutkiel-

man aineiston – toimintasuunnitelmat sekä teemahaastattelut – ja menetelmät, 

joita olen tutkielmassani hyödyntänyt. Toimintasuunnitelmien tarkastelussa apuna 

on ollut laadullinen sisällönanalyysi, kun taas haastattelu on toteutettu teemahaas-

tattelun keinoin ja analysoitu teemoittelemalla. Viidennessä luvussa päästään itse 

analyysiin, jolloin esittelen havaintojani viestinnän strategisuudesta ja viestijöiden 
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rooleista aineistossani. Tämän jälkeen käsitellään omissa luvuissaan niin johto-

päätöksiä tutkielman tuloksista kuin pohditaan tutkielman onnistuneisuutta. 
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2 Tutkimusongelma ja -kysymys 

 

Viestinnän asema on muuttunut viimeisten vuosikymmenten aikana, ja siihen on 

yritetty päästä käsiksi monin eri tutkimuksin. Puhe PR:stä on muuttunut 

(työ)yhteisöviestinnän kautta puheeksi organisaatioviestinnästä. Samalla viestintä 

on saanut erilaista arvoa ja sisältöä. Tyypillisesti viestinnän on nähty tukevan or-

ganisaation toimintaa ja erityisesti strategian toteutumista (Cornelissen, 2011). 

Viestijöiden keskuudessa on kuitenkin noussut huoli viestinnän asemasta ja arvos-

tuksesta. Viestintää toki sanotaan arvostettavan, mutta usein viestijät kokevat, 

ettei näin käytännössä ole. (Zerfass & Volk, 2018, 397; Volk ym., 2017, 4.) Pin-

nalle on noussut käsite strategisesta viestinnästä, joka näkee viestinnän olennaise-

na tekijänä organisaation tavoitteiden saavuttamiseksi (esimerkiksi Åberg, 2012, 

38). Tämä käsite auttaa myös hahmottamaan viestinnän tärkeyttä organisaatioissa. 

Viestinnän arvon selittämisessä muulle organisaatiolle myös viestijöiden saamat 

roolit ovat olennaisia. 

Organisaation viestijän rooli on ollut tutkimuksissa esillä: mikä se 

oikeastaan on? Onko viestijä puhtaasti organisaation johdon toiveiden toteuttaja, 

vai liittyykö työhön enemmän strategista ajattelua ja päätöksentekoa? Joitakin 

organisaatioita värittää ajatus siitä, että ”meillä kaikki viestivät” (Zerfass & Sher-

zada, 2015, 304). Tämä hämärtää viestinnän roolia entisestään. Jos kaikki viesti-

vät, mikä on viestintäosaston asema? Ja jos viestintä on sellaista, mitä kaikki voi-

vat tehdä taustasta ja asemasta riippumatta, mikä on viestintäasiantuntijoiden to-

dellinen arvo? 

Näistä ajatuksista kumpuaa myös tämän tutkielman aihe. Tämä tut-

kielma käsittelee viestintää organisaatioissa viestinnän suunnitelmallisuuden ja 

strategisuuden sekä viestijöiden roolien kautta. Tutkimuskysymykset ovat: 

 

1) Millaista on viestinnän suunnitelmallisuus ja strategisuus toimintasuun-

nitelmissa ja viestijöiden käsityksissä? 

2) Millaisia rooleja viestintä saa työnantajajärjestöjen toimintasuunnitel-

missa ja viestijöiden puheissa? 
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Vastaan tutkimuskysymyksiin tarkastelemalla viestintää kuudessa 

työnantajajärjestössä. Tutkin viestinnän suunnitelmallisuutta sekä sen asemaa suh-

teessa organisaatioiden yleisiin tavoitteisiin saadakseni selville, kuinka viestintä 

antaa panoksensa organisaation strategisuuteen. Tämän lisäksi tarkastelen sitä, 

millaisia tehtäviä ja sitä kautta rooleja viestinnälle ja viestijöille annetaan organi-

saatioissa. Roolit ovat olennaisia siinä, kuinka viestijät pystyvät edesauttamaan 

organisaation tavoitteiden saavuttamista. 

Tutkielma pyrkii hahmottamaan viestinnän asemaa juuri organisaa-

tion sisäisten dokumenttien kautta, sillä niiden voisi ajatella paljastavan, miten 

viestintä nähdään organisaation sisällä suhteessa muuhun organisaatioon ja sen 

toimintaan. Tutkielma tarjoaa näkökulman laajemmin siihen, millainen on vies-

tinnän asema strategisuudessa organisaation johdosta käsin hahmotettuna. Myös 

viestijöiltä itseltään on kysytty viestinnän ja organisaation muun toiminnan suh-

teesta. Tutkielmassa paneudutaan myös siihen, millaisia rooleja viestijät saavat 

suomalaisissa organisaatioissa. Erityisesti viestijöiden roolien tutkimus on ollut 

moninaista ja vaihtelevaa, eikä tiettyjä selkeitä rooleja ole vielä tutkimuskentällä 

saavutettu. Tämä tutkielma pyrkiikin hyödyntämään roolien analysoinnissa aiem-

paa tutkimusta, mutta ensisijaisesti nostamaan esiin rooleja, jotka kumpuavat itse 

aineistosta. 

Tutkielma raottaa verhoa työnantajajärjestöjen tavoitteisiin ja siihen, 

miten viestintää käytetään työmarkkinajärjestöissä tavoitteiden saavuttamiseen. 

Työmarkkinajärjestöillä on nähty olevan olennainen rooli politiikassa ja päätök-

senteossa, ja niitä kuunnellaankin paremmin kuin muita tahoja (Blom, 2018). 

Edunvalvonnassa keskeistä on juuri viestintä, jolla pyritään vaikuttamaan vaikka-

pa lainsäädäntöön tai politiikkaan (Blomin 2018, 12 mukaan De Fouloy 2011). 

Tästä näkökulmasta on kiinnostavaa ja tärkeää tarkastella, miten viestintä kytkey-

tyy vaikuttamiseen ja tavoitteiden saavuttamiseen. 
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3 Viitekehys ja aiempi tutkimus 

 

Käsittelen tässä luvussa organisaatioviestintää ja viestinnän teoriaa organisaatiois-

sa. Aloitan käsittelemällä viestinnän asemaa organisaatiossa erityisesti strategi-

suuden kautta ja strategisen viestinnän käsitteen avulla alaluvussa 3.1. Esittelen 

strategista viestintää tarkemmin alaluvussa 3.1.1 ja viestinnän asemaan liittyvää 

aiempaa tutkimusta alaluvussa 3.1.2. Tämän jälkeen alaluvussa 3.2 esittelen eri-

laisia rooleja, joita viestijöille on tutkimuksissa hahmoteltu. 

 

3.1 Viestintä organisaation toiminnassa 

 

Viestinnän asema organisaatioissa on kehittynyt viime vuosikymmeninä hurjasti. 

1970-luvulla viestintä oli lähinnä mediasuhteiden hallintaa ja puhuttiinkin PR:stä 

eli public relationsista viittaamaan juurikin julkisuuteen ja julkiseen kenttään. Sen 

tilalle Suomessa ehdotettiin ’suhdetoimintaa’, joka myöhemmin kehittyi termiksi 

viestintä. (Juholin, 2009, 24–25; Åberg, 2012, 23.) Tästä viestinnän käsite kehittyi 

kattamaan myös muut organisaation sidosryhmät ulkoisista sisäisiin. Erään näke-

myksen mukaan tämä kehitys on ollut alku nykyisenmuotoiselle yritysviestinnäl-

le. (Cornelissen, 2011, 4.) Yritys- tai organisaatioviestintään liittyy läheisesti 

myös markkinointi, joka on nähty viestinnän perinteisenä alueena. Myynti ja suos-

tuttelu, eli siis markkinointi, on nähty organisaatioviestinnän päätehtäväksi. (Juho-

lin & Kuutti, 2004, 58.) Myös tämän tutkielman aineistossa markkinointi nousee 

viestinnän rinnalle. 

Organisaatioiden viestinnälle nähdään monenlaisia määritelmiä teo-

rian tasolla. Se, mitä ennen ajateltiin pelkkänä yritysviestintänä, on nykyään laa-

jentunut käsittämään monenlaisia organisaatioita, jotka viestivät. Voidaan puhua 

ns. nykyaikaisesta viestinnästä, joka kattaa kaikenlaiset viestinnän eri muodot 

yhden organisaation alla. Organisaatioiden viestintää määrittää ajatus viestinnästä 

kokonaisuutena. Taustalla on ajatus organisaatiosta yhtenäisenä toimijana. (Chris-

tensen & Cornelissen, 2011, 386–388.) Nykyään viestintä nähdäänkin kokonais-

valtaisemmin: viestinnän kenttää organisaatioissa on mediasuhteiden lisäksi esi-

merkiksi niin mainonta, sisäinen viestintä, kriisijohtaminen kuin muutosviestintä-
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kin (Cornelissen, 2011, 4). Viime vuosina organisaatioiden viestintää on alettu 

ymmärtää omana alanaan sen sijaan, että se määriteltäisiin muiden viestinnän alo-

jen yhdistelmänä (Christensen & Cornelissen, 2011, 386; Falkheimer & Heide, 

2014, 130). On puhuttu myös viestinnän integraatiosta, jolla tarkoitetaan juuri sitä, 

kuinka viestinnän toiminnot nähdään kokonaisuutena (Juholin, 2009, 25). Siksi 

puhun tässä tutkielmassa pelkistetysti joko organisaatioviestinnästä tai pelkästään 

viestinnästä. 

 

3.1.1 Strateginen viestintä 

Käytännön tasolla viestinnän merkityksen ja aseman organisaatioissa voi nähdä 

muuttuneen viime vuosien aikana. Viestinnän on ajateltu muuttuneen siten, että se 

on nykyään ohjaava periaate monien liiketoimintapäätösten taustalla (Cornelissen, 

2011, 5). Strategista päätöksentekoa viestintä tukee kolmella tavalla: Viestintä 

auttaa ohjaamalla organisaatiota sen haluamaan tulevaisuuden suuntaan. Viestin-

nän avulla voidaan niin ikään hahmottaa organisaation ympäristöä ja nykyistä 

tilaa; luodata organisaation kulttuuria ja olemusta. Kolmanneksi viestintä toimii 

välineenä, kun muutetaan asioita. (Åberg, 1997, 227.) 

Viestinnän voidaan nähdä kytkeytyvän juuri organisaation strategi-

suuteen olennaisella tavalla. Åbergin (1997, 87) näkemyksen mukaan ei voida 

puhua erillisestä viestinnän strategiasta, sillä viestinnän strateginen suunnittelu 

yhdistyy strategiseen liikejohtamiseen eikä viestintä siten tarvitse erillistä strategi-

aa. Viestinnän suunnittelu perustuukin organisaation kokonaisstrategiaan (mts., 

175). Myöhemmin Åberg (2012, 38) on viitannut organisaatioviestintään funktio-

na, jonka tarkoituksena on edistää organisaation vision, strategioiden ja tavoittei-

den saavuttamista. Samalla tavalla Volk ja muut (2017, 4) näkevät, että viestinnän 

tulee palvella organisaation strategisia tavoitteita. Näin näkevät myös Falkheimer 

ja Heide (2014). Tutkimuksissakin on todettu, että viestintä yhdistyy organisaati-

on johtajien mielessä organisaation visioon tai strategiaan, ja nähdään, ettei vies-

tintää voi erottaa yleisestä strategiasta (Juholin & Rydenfelt, 2020, 89). Tämän-

kaltainen suunnittelu ja strategisuus näkyy myös tämän tutkielman aineistossa 

toimintasuunnitelmissa, jotka toimivat suurilta osin samalla viestinnän suunnitel-

mina, sillä erillisiä viestinnän suunnitelmia ei useimmiten ole. Teoriassa nähdään, 
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että käytännössä strategiaa voidaan toteuttaa esimerkiksi juuri toimintasuunnitel-

man kautta (Mintzberg & Waters, 1985, 257), ja sen tämänkin tutkielman toimin-

tasuunnitelmat osoittavat. 

Åbergin näkemystä siitä, kuinka viestinnän tulisi olla linjassa orga-

nisaation koko strategian kanssa, on kutsuttu myös strategiseksi viestinnäksi (Ar-

genti ym., 2005). Strateginen viestintä tarjoaa organisaatioille kilpailuedun verrat-

tuna muihin toimijoihin (Verhoeven ym., 2020). Strategisella viestinnällä on mo-

nenlaisia määritelmiä, mutta yhteistä niille on viestinnän ja organisaation strategi-

suuden punominen yhteen. Juholin ja Rydenfelt (2020, 80) muotoilevat asian hy-

vin: strategista viestintää määrittää viestinnän suhde organisaation strategiaan ja 

sen toteuttamiseen. 

Hallahan ja kumppanit näkevät viestinnän strategisuuden viestinnän 

tarkoituksenmukaisena käyttönä toteuttaakseen organisaation tarkoituksen tai mis-

sion (Hallahan ym., 2007; ks. myös esim. Hallahan, 2015). Viestinnän tavoitteena 

organisaatioissa tulisi olla tarkoituksellinen vaikuttaminen (Hallahan ym., 2007, 

10). Strateginen viestintä keskittyy nimenomaan siihen, kuinka organisaatiot itse 

esittävät itsensä tarkoituksellisesti viestinnän kautta (mts., 7). Hallahan ja muut 

korostavat, että kaikenlaiset organisaatiot toteuttavat viestintää strategisesti saa-

vuttaakseen tavoitteensa (mts., 4). Tällainen määritelmä strategisesta viestinnästä 

toimii myös tässä tutkielmassa: näen strategisen viestinnän tässä tutkielmassa ni-

menomaan viestintänä, jonka tavoitteena on toteuttaa organisaation tavoitteita. 

Argenti ja kumppanit (2005) puhuvat strategisen viestinnän pakosta. 

Tällä he tarkoittavat sitä, että viestintä nähdään organisaatioissa toimena, joka voi 

puskea organisaatiota kohti strategiansa toteuttamista. Samalla he esittävät ajatuk-

sen, että viestijöiden ei tulisi ainoastaan olla toteuttamassa strategiaa, vaan heidän 

pitäisi myös olla mukana strategian luomisessa. (Mt.) Samankaltaisen ajatuksen 

tarjoaa Steyn (2004), jonka mukaan viestintästrategioista puhuttaessa viestintä 

yhdistetään usein juuri organisaatiostrategian linjaamiseen tai strategian toteutta-

miseen sen sijaan, että viestintää käsiteltäisiin strategian luomisessa. 

Zerfass ja muut (2018) näkevät strategiselle viestinnälle neljä eri 

määritelmää. Ensimmäiseksi he näkevät, että strategisella viestinnällä tarkoitetaan 

sitä, mistä on aiemmin puhuttu integroituna viestintänä. Integroidulla viestinnällä 
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on tarkoitettu nimenomaan tavoitteisiin suuntautunutta organisaation eri sidos-

ryhmille kohdistettua viestintää. Toinen tapa nähdä strateginen viestintä on hah-

mottaa se viestinnän uutena roolina isoissa yrityksissä osallisena strategisuuteen ja 

päätöksentekoon sen sijaan, että viestintä toimisi vain tukitoimintona. (Mts., 488–

489.) Näillä tavoin myös edellä mainitut Argenti ja muut (2005) sekä Hallahan ja 

kumppanit (2007) määrittelevät strategisen viestinnän. Kolmanneksi Zerfass ja 

kumppanit käsittelevät viestintää armeijan ja valtioiden vallan kautta: strategisella 

viestinnällä on olennainen rooli sodankäynnissä. Viimeinen tapa nähdä strategi-

nen viestintä on hahmottaa se vaihtoehtoisena terminä sille, mitä on kutsuttu 

”public relationsiksi” eli yritysten ja organisaatioiden viestinnäksi. (Zerfass ym., 

2018, 489–490.) Näistä määritelmistä erityisesti viestinnän rooli strategisuuden 

yhteydessä korostuu myös muissa tutkimuksissa. 

Hallahanin ja kumppaneiden näkemyksen mukaan viestinnän tutki-

muksen tulisi keskittyä siihen, kuinka viestintä antaa panoksensa organisaation 

olemassaolon tarkoitukseen (Hallahan ym., 2007, 10–11). Tässä tutkielmassa näen 

viestinnän strategisuuden olevan viestinnälle elintärkeää, sillä sitä kautta viestintä 

ja viestijät voivat perustella olemassaoloaan ja tärkeää asemaansa organisaatiossa. 

Samalla organisaatiot saavat viestinnästä täyden hyödyn irti, kun ne tunnustavat ja 

hyödyntävät sen osallisuuden tavoitteiden saavuttamisessa. Ajatus strategisesta 

viestinnästä ja viestinnän kytköksestä organisaation toimintaan kokonaisuutena 

toimii myös ohjailevana tausta-ajatuksena tässä tutkielmassa. 

 

3.1.2 Viestinnän asema organisaation kokonaisuudessa 

Erityisesti organisaatioiden johtajat odottavat viestinnältä taloudellista tai yhteis-

kunnallista vaikuttavuutta. Viestinnän tulokset nähdään panoksena koko organi-

saatiolle, ja viestinnän nähdään vaikuttavan esimerkiksi organisaation näkyvyy-

teen. (Juholin & Rydenfelt, 2020, 89.) Myös viestijät itse pyrkivät yhdistämään 

viestinnän tavoitteita organisaation yleisiin tavoitteisiin (Falkheimer ym., 2016, 

148) ja näkevät viestinnän tukevan liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamista (Ju-

holin & Rydenfelt, 2020, 89; Volk ym., 2017, 18). Tämän perusteella viestinnän 

voisikin nähdä oleelliseksi organisaatioiden toiminnan kannalta. 
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Viestijät suhtautuvat optimistisesti asemaansa neuvonantajana ja 

vaikuttajana organisaation johtajille ja näkevät, että strateginen viestintä otetaan 

organisaatioissa tosissaan (Swerling ym., 2014, 7–11). Viestintäjohtajat näkevät 

työnsä ja asemansa niin ikään olevan oikeutettuja. Jotain viestinnän asemasta ker-

tonee myös se, että viestintäjohtajat kuuluvat usein myös organisaation johtoryh-

mään. (Johansson & Ottestig, 2011, 151–152.) Toisaalta paikka johtoryhmässä ei 

ole myöskään itsestäänselvyys, vaan useimmiten viestinnän pitää ansaita paikkan-

sa pöydässä osoittamalla arvonsa organisaatiolle (Falkheimer ym., 2016, 144.). 

Viestinnän tehokkaan toiminnan vuoksi viestintäjohtajien olisi kuitenkin hyvä olla 

osa johtoryhmää (Kanihan ym., 2013, 141). Johtoryhmässä olevilla viestijöillä on 

huomattu olevan enemmän epämuodollista valtaa – eli vastavuoroista luottamusta, 

strategista päätöksentekokykyä, sosiaalista kuulumista ja viestintäasiantuntijuutta 

– kuin niillä viestijöillä, jotka eivät ole osa johtoryhmää (mts., 152–153). 

Viestinnän voisi siis nähdä olevan olennaista organisaation toimin-

nan kannalta ja nimenomaan tukevan toimintaa. Asema ei kuitenkaan ole vakaa. 

2000-luvulla viestinnän asemaa on värittänyt ajatus siitä, ettei organisaation joh-

dossa usein juurikaan ymmärretä viestinnän roolia eikä sille anneta sen ansaitse-

maa merkitystä. Viestinnän panosta ei täysin ymmärretä. Tästä seuraa se, että 

viestijät kokevat usein olevansa aliarvostettuja. (Cornelissen, 2011, 3; Falkheimer 

ym., 2016, 143; Volk ym., 2017, 4; Zerfass & Volk, 2018, 397.) 

Viestintä käsitteenä ja toimintona ei ole tuttu organisaation päällik-

kötasolla. Organisaation viestintä yhdistetään usein markkinointiin ja mainontaan 

sekä ansaittuun mediaan, eli ”ilmaiseen” mediamainontaan. Päällikköjen näke-

mykset ovat kuitenkin siinä mielessä harhaanjohtavia, että organisaatiot kyllä toi-

mivat sidosryhmien kanssa, esimerkiksi hoitamalla työntekijäsuhteita sekä osallis-

tumalla paikallisten tekijöiden sponsorointiin. Näitä toimia ei vain välttämättä 

osata yhdistää juuri viestintään. (Brønn, 2014, 74–75.) Yhden näkökulman siihen, 

miten viestintää ei täysin arvosteta ja ymmärretä organisaation johdon tasolla, 

tarjoaa Zerfassin ja Sherzadan (2015) tutkimuksen tulokset: heidän mukaansa joh-

tajat näkevät itsensä parhaimpina strategisen viestinnän toteuttajina organisaatios-

saan eivätkä asiassa haasteita kohdatessaan useinkaan konsultoi viestijöitä, vaan 

sen sijaan esimerkiksi muuta johtoryhmää. Viestintä näyttäytyy tätä kautta asiana, 
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jossa kaikki ovat ikään kuin ammattilaisia. (Mts., 304.) Tämän perusteella voidaan 

sanoa, että viestintää toimintona ei kaikissa organisaatioissa juurikaan ymmärretä 

viestintäosaston ulkopuolella, mikä voi näkyä siten myös viestinnän asemassa ja 

arvostuksessa. 

Organisaatioiden muiden toimien johtajat eivät arvota viestintää ko-

vinkaan tärkeäksi organisaation menestyksen kannalta muihin toimiin verrattuna. 

Viestinnän nähdään kyllä osallistuvan organisaation taloudelliseen menestykseen, 

mutta samalla sitä ei nähdä olennaisena päätöksenteossa. (Brønn, 2014, 74.) Vies-

tinnän yhteyttä organisaation tavoitteiden saavuttamiseen ei tunnisteta ja viestijät 

toimivat lähinnä neuvonantajina muille johtajille (Steyn, 2009, 518). 

Viestintäjohtajiksi voidaan valita organisaatiossa henkilöitä, joilla ei 

ole viestintä- tai mediasuhdetaustaa. Tästä tulee vaikutelma, ettei viestintää toi-

mena täysin ymmärretä organisaatiossa, eikä siten myöskään viestintäjohtajan 

roolia ymmärretä. (Johansson & Ottestig, 2011, 158.) Viestintäjohtajilla on koke-

muksia myös siitä, että vaikka heillä on paikka johtoryhmässä, heillä ei silti ole 

ryhmässä valtaa. (Mts., 151–152.) 

Viestijöiden ja muiden päälliköiden välisiä näkemyseroja viestinnän 

arvosta on pyritty selittämään esimerkiksi sillä, että viestijät eivät täysin ymmärrä, 

mikä heidän työnsä panos on organisaation tavoitteisiin (Volk ym., 2017, 4). Täl-

löin he eivät sitä panosta voi myöskään muille kommunikoida. Brønnin (2014) 

tuloksia mukaillen Zerfass ja Volk havainnoivat, että jopa viestijöillä itsellään on 

vaikeuksia kuvailla viestinnän pääpanosta sekä erityisesti viestinnän strategista 

osuutta organisaatioiden toimintaan. (Zerfass & Volk, 2018, 405.) Myös Moss ja 

Warnaby (1998, 131) huomauttavat, että erityisesti strategiakirjallisuudessa vies-

tinnän rooli on usein ollut vain pinnallinen: viestintä toimii avustajana strategian 

toteuttamisessa sen sijaan, että se toimisi oikeasti osana strategian suunnittelua. 

Tällaisen näkökulman tarjoavat niin ikään esimerkiksi Aula ja Mantere (2012, 

47), joiden mukaan organisaatioviestinnän perinteisenä tehtävänä on ollut strate-

gian jalkauttaminen eli toimeenpano. 

Myös vuoden 2020 European Communication Monitorin (Zerfass 

ym., 2020) mukaan viestijät näkevät viestinnän ja yrityksen strategian yhdistämi-

sen vasta seitsemänneksi tärkeimpänä strategisena haasteena. Viestinnän ja strate-
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gian yhdistämisen tärkeys on laskenut viime vuosina merkittävästi: parhaimmil-

laan lähes puolet viestijöistä on nähnyt sen tärkeimpänä asiana, kun vuonna 2020 

vain noin 28 prosenttia näki näin. (Mts., 76.) Tämä herättää kysymyksen siitä, 

onko strategian ja viestinnän välinen suhde viime vuosina lähentynyt, minkä takia 

sitä ei nähdä tällä hetkellä relevanteimpana haasteena, vai onko suhteen merkitys 

yksinkertaisesti laskenut. 

 Viestinnän menestyksen ja arvon kasvattamiseen Volk ja muut 

(2017, 16) tarjoavat vastaukseksi sitä, että viestinnän toimintaa selitettäisiin johta-

jille heidän omalla kielellään. Niin ikään menestystä tulisi avata johdolle juuri 

heidän kielellään. (Mp.) Samanlaista lähestymistapaa viestinnälle ehdottavat Ar-

genti ja muut (2005): viestijöiden tulisi puhua johtajille heidän kielellään ollak-

seen tehokkaita työssään. Tässä apuna voisi olla juuri viestinnän yhdistäminen 

strategisuuteen ja organisaation tavoitteisiin, mitä kautta viestinnän arvo muulle 

organisaatiolle voitaisiin osoittaa (Falkheimer ym., 2016, 144). 

Viestintäosastojen tulisi menestyäkseen ja organisaation menestystä 

tukeakseen olla osa organisaation päällikkötasoa (Volk ym., 2017, 16.). Samoin 

nähdään, että viestijä osana johtoryhmää voisi nostaa viestinnän asemaa (Johans-

son & Ottestig, 2011, 151). Johtoryhmässä viestintäpäälliköt pääsevät vaikutta-

maan organisaationsa muihin johtajiin viestintäasioissa. He vaikuttavat organisaa-

tionsa päätöksentekijöihin ja pääsevät myös johtoryhmän kautta mukaan strategi-

seen päätöksentekoon. Samoin suora raportointisuhde toimitusjohtajaan lisää vies-

tintäpäällikön mahdollisuuksia menestyä, sillä tällöin suhde on jatkuva ja toistuva. 

Silloin viestijällä on helpommat mahdollisuudet vaikuttaa toimitusjohtajaan ja 

kertoa hänelle näkemyksiään. Näin kasvaa myös mahdollisuus siihen, että toimi-

tusjohtaja kokee olevansa osallisena sekä viestintäpäällikön että koko viestintä-

toimen menestykseen. (Kanihan ym., 2013, 153.) 

Zerfass ja Volk (2018) taas ovat löytäneet viestinnälle neljä keskeis-

tä strategista panosta organisaation toimintaan, joiden avulla viestinnän vaikutusta 

voidaan paremmin kuvailla organisaation johdolle. Panokset ovat 1) organisaation 

tavoitteiden tukeminen viestimällä strategiasta sidosryhmille ja yleisölle, 2) vies-

tinnän tavoitteiden linjaaminen organisaation strategian kanssa sekä organisaation 

päivittäisten toimien tukeminen viestintätoimilla, 3) organisaation voimavarojen 
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ohjaus ja päivittäisten toimien johtaminen sekä 4) neuvojen tarjoaminen johdolle 

strategian kehittämisestä sekä muun henkilökunnan ja johdon ohjaaminen ammat-

timaiseen viestintään. (Mts., 405–409.) 

Zerfass ja Viertmann (2017) puolestaan tarjoavat viitekehystä vies-

tinnän arvon selittämiseksi nimenomaan organisaation strategiasta ja tavoitteista 

käsin. He lähtevät lähtökohdasta, kuinka yrityksen tavoitteena on tuottaa taloudel-

lista arvoa ja siten toiminnan tulisi tähdätä lyhyen ajan tavoitteiden sijasta arvon 

tuottamiseen. Sitä kautta myös viestinnän tulisi tähdätä arvon tuottamiseen. Viite-

kehyksen voi pelkistää neljään ulottuvuuteen, joiden avulla viestintä tuottaa orga-

nisaatiolle arvoa. Ulottuvuudet ovat toiminnan mahdollistaminen viestimällä 

(esimerkiksi julkisuutta aktivoimalla), aineettomien voimavarojen (kuten vaikka-

pa maineen) rakentaminen, joustavuuden takaaminen (sidosryhmille viestimällä ja 

luottamusta rakentamalla) ja strategian mukauttaminen (auttamalla strategisessa 

päätöksenteossa). (Mts., 72–76.) 

Eri tutkimusten perusteella ei voida vetää johtopäätöksiä siitä, mikä 

on tosiasiallisesti viestinnän asema organisaatioissa tai kuinka sitä arvotetaan. 

Yhtäältä tutkimuksissa viestintä näyttäytyy tärkeänä osana organisaation toimin-

taa. Toisaalta taas näkyy, ettei viestintää ymmärretä eikä siten nähdä olennaisena 

organisaatioiden toiminnassa. Tämän perusteella organisaatioiden viestintää tar-

kastellaan tässä tutkielmassa ilman ennakko-oletuksia ja heijastellaan vasta sitten 

aiempaan tutkimukseen. 

Selkeänä näyttäytyy kuitenkin se, että strateginen viestintä nostetaan 

esille ratkaisevana tekijänä viestinnän menestyksekkäälle toiminnalle. Viestinnän 

ytimessä tulisi olla viestinnän yhdistäminen organisaation tavoitteisiin ja viestimi-

nen tavoitteellisesti. Viestinnän strateginen toteuttaminen tarkoittaakin sitä, että 

viestijät ottavat roolikseen teknisen toteuttajan roolin sijasta ennemminkin strate-

gisen tai johtamisroolin (Verhoeven ym., 2020, 62). Siksi myös viestijöiden roo-

lien tutkiminen avaa jotakin olennaista viestinnän asemasta ja sen strategisesta 

toteuttamisesta. Rooleihin pääsemme seuraavassa alaluvussa. 
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3.2 Viestijöiden moninaiset roolit 

 

Kuten viestinnän asema ja merkitys organisaatioissa, on myös viestinnän ja vies-

tijöiden rooli muuttunut ajan myötä. Viestinnän ammattirooleja on tutkittu jo usei-

ta vuosikymmeniä, ja erityisesti digitalisoituvana nykyaikana roolien voi nähdä 

muuttuneen paljonkin vuosien takaisesta. Roolien nimeämisiä on tehty useita, 

joista osa pohjaa toistensa päälle, kun taas osa pyrkiikin tuomaan keskusteluun 

uusia avauksia. Esittelen seuraavaksi valikoituja tutkimuksia viestijöiden ja vies-

tinnän rooleista, joita hyödynnän myös myöhemmin analyysin yhteydessä. Esitel-

tyjen roolien pääpiirteet on kuvattu luvun lopussa taulukossa 1. 

Ensimmäisiä näkyviä viestijöiden ammattiroolien tutkimuksia lienee 

tehnyt Broom ja Smith vuonna 1979. He tutkivat konsulttien ja asiakkaiden välistä 

suhdetta ja löysivät neljä pääasiallista roolia, joissa viestintäkonsultit toimivat. 

Löydetyt roolit ovat asiantuntija (expert prescriber), viestintäteknikko (technical 

service provider), tukihenkilö (communication process facilitator) sekä ongelman-

ratkaisija (problem-solving process facilitator). (Broom & Smith, 1979; suomen-

nokset mukailtuna Juholin & Kuutti, 2004.) 

Asiantuntija hallitsee tietoja ja vastauksia asioihin. Asiantuntijan 

rooliin kuuluu tilanteen opiskelu ja tutkiminen sekä ratkaisujen tarjoaminen tilan-

teeseen. Roolissa viestijä ottaa auktoriteetin aseman niin ongelman kuin ratkai-

sunkin osalta. Viestintäteknikko taas tarjoaa erikoistunutta palvelua juuri asiak-

kaan tarpeita varten. Broomin ja Smithin mukaan useimmiten nämä palvelut ovat 

journalistisia taitoja kuten kirjoittamista ja mediasuhteita, mutta myös esimerkiksi 

grafiikkaa, valokuvaamista ja julkaisutoimintaa. Tukihenkilön rooliin kuuluu tie-

don välittäminen. Viestijä huolehtii siitä, että mukana olevat osapuolet jakavat 

tietojaan, joiden avulla he voivat tehdä päätöksiä. Keskiössä on erityisesti kaksi-

suuntainen tiedonvaihto ja viestintä, jonka viestijä mahdollistaa. Ongelmanratkai-

sija taas nimensä mukaisesti auttaa asiakasta ratkaisemaan ongelmia toteuttamalla 

ongelmanratkaisun prosessin yhdessä asiakkaan kanssa. Roolissa olennaista on 

juuri yhteistyö asiakkaan ja konsultin välillä, jolloin molemmat ovat mukana pro-

sessin kaikissa vaiheissa. (Broom & Smith, 1979, 48–53.) 
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Myöhemmin Broomin ja Smithin jaottelua on typistetty vielä eteen-

päin jakamalla viestijän roolit kahteen: päällikköön (communication manager) ja 

teknikkoon (communication technician) (Dozier, 1984). Dozierin näkemyksen 

mukaan viestintäpäällikön roolissa viestijä nähdään organisaationsa asiantuntijana 

viestinnän kysymyksissä. Rooliin kuuluu järjestelmällisen suunnitteluprosessin 

toteuttamista ja viestintälinjausten tekemistä. Viestintäteknikon rooliin liittyy vies-

tintätuotteiden tuottaminen ja tekninen tekeminen, kuten esimerkiksi uutisten kir-

joittaminen, valokuvaus sekä esitteiden ja muiden painotuotteiden tuottaminen. 

Rooliin ei kuulu päätöksentekoa. (Mts., 16–17.) Tällainen kahtia jaottelu on ollut 

roolien tutkimuksessa vallitseva näkemys (Steyn, 2009, 519).  

Leichty ja Springston (1996) ovat kuitenkin kritisoineet kahtiajakoa. 

Heidän mukaansa jaottelu luo kuvan kuin roolit olisivat toisensa poissulkevia, 

vaikka todellisuudessa viestijän työssä voi olla molempien roolien piirteitä. He 

ovatkin tutkineet viestijän työn piirteitä ja jaotelleet sen perusteella viestijän roolit 

neljään eri päärooliin: sisäiset viestijät (internals), generalistit (generalists), ulkoi-

set viestijät (externals) sekä päälliköt (managers). (Mts., 472–473.) 

Sisäiset viestijät keskittyvät nimensä mukaisesti sisäiseen viestintään 

eivätkä juurikaan ole tekemisissä ulkoisten yleisöjen kanssa esimerkiksi tiedon-

hankinnan parissa. Ominaista heille on prosessien johtaminen, minkä takia Leich-

ty ja Springston yhdistävät roolin Broomin ja Smithin (1979) ongelmanratkaisi-

jaan. Generalistin rooli viestinnässä yhdistelee tasaisesti eri viestinnän elementte-

jä ja jakaa samoja piirteitä muiden ryhmien kanssa. Generalistit ohjaavat sisäistä 

viestintää, mutta ovat niin ikään mukana ulkoisessa viestinnässä. Kolmantena roo-

lina on perinteisen johtajan rooli, joka on lähellä Dozierin kahtia jaottelun pääl-

likköä (1984). Rooliin ei juurikaan kuulu teknistä työtä, vaan tutkimuksen mukaan 

se usein delegoidaan alaisille. Sen sijaan viestijät tässä roolissa keskittyvät muun 

muassa konsultointiin, portinvartijuuteen sekä tiedon hankkimiseen. Ulkoisen 

viestinnän roolissa on samankaltaisia piirteitä kuin Broomin ja Smithin (1979) 

viestintäteknikolla – rooliin liittyy vahva tekninen ulottuvuus. Keskeistä roolille 

on yleisöjen kanssa kommunikoiminen sekä passiivinen rooli itse organisaation 

sisällä. (Leichty & Springston, 1996, 472–473.) 
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Van Ruler, Vercic, Bütschi ja Flodin (2004) taas ovat käsitelleet roo-

leja eurooppalaisesta näkökulmasta. He hahmottelivat tutkimuksensa pohjalta 

neljä piirrettä, jotka kuvaavat eurooppalaista viestintäkenttää. Löydetyt piirteet 

olivat reflektiivinen (reflective), johtaminen (managerial), toiminnallinen (opera-

tional) ja koulutuksellinen (educational). Tutkimuksessa haastateltavat painottivat 

kuitenkin, että usein useampi tai jopa kaikki piirteet ovat läsnä työssä, eivätkä 

piirteet siis ole toisistaan erillisiä. (Mt.) 

Reflektiivisessä roolissa viestintä analysoi muuttuvia tapoja ja arvoja 

ja keskustelee näistä organisaation jäsenten kanssa muodostaakseen uusia tapoja 

ja arvoja. Tarkoituksena on kehittää organisaation missiota ja strategioita. Johta-

misroolissa kehitetään puolestaan suunnitelmia sidosryhmien kanssa viestimiseen. 

Roolin keskiössä on sisäisten ja ulkoisten ryhmien kanssa viestiminen. Rooliin 

kuuluu myös organisaation mission ja strategioiden toteuttaminen. Toiminnallinen 

rooli keskittyy kehittämään viestinnän tapoja. Olennaista on juuri viestinnän to-

teuttaminen muiden luomien suunnitelmien pohjalta. Koulutuksellisessa roolissa 

viestijä opettaa muita organisaation jäseniä viestimään. Tarkoituksena on mahdol-

listaa muiden organisaation jäsenten toiminta viestijöinä. (van Ruler ym., 2004, 

54.) 

Suomen kontekstissa rooleja on tutkinut Mykkänen (2016). Mykkä-

nen on keskittynyt tutkimuksissaan viestijöiden rooleihin erityisesti organisaation 

päätöksenteossa. Kuten edelläkin esitellyissä roolitutkimuksissa, myös Mykkänen 

mainitsee, että viestijöillä voi olla useita rooleja samaan aikaan. Tutkimuksessa 

löydetyt kuusi roolia ovat strateginen kumppani (strategic partner), strateginen 

yhteyshenkilö (strategic liaison), fasilitaattori (facilitator), asiantuntija (expert), 

toteuttaja (implementer) ja välittäjä (disseminator). (Mt.) 

Strategisena kumppanina viestijän tehtäviin kuuluu hallituksen ko-

kouksiin osallistuminen ja siellä päätöksentekijöiden auttaminen tarjoamalla stra-

tegista tietoa päätettävästä asiasta. Strateginen kumppani myös osallistuu päätök-

sentekoon äänestämällä. Strateginen yhteyshenkilö vastaa viestinnän strategisesta 

roolista, suunnittelee viestintää ja mahdollistaa organisaation ja sen sidosryhmien 

välisen vuorovaikutuksen meneillään olevista tai tulevista päätöksentekoproses-

seista. Fasilitaattorin roolissa tehtävänä on tarkkailla organisaation ympäristöä 
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asioista, jotka vaikuttavat päätöksentekoon. Niin ikään käynnissä olevien ja tule-

vien päätöksentekoprosessien sekä viestintäprosessien suunnittelu ja valmistelu 

kuuluvat tehtävään. Asiantuntija auttaa päätöksentekijöitä vahvistamalla heidän 

viestintäänsä, haastamalla heidän näkemyksiään viestinnästä päätöksenteon aika-

na sekä osallistumalla hallituksen toimintaan neuvomalla. Toteuttajan tehtäviin 

kuuluu vastuu viestintätoimien johtamisesta. Toteuttaja myös valmistelee ja to-

teuttaa viestintään liittyviä suunnitelmia organisaation päätöksenteosta, vaikka 

sananvaltaa hänellä ei siinä ole. Välittäjän roolissa viestijä on vastuussa viestin-

nän päätöksentekoon liittyvistä teknisimmistä osa-alueista kuten viestimisestä ja 

tiedon välittämisestä niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. (Mykkänen, 2016, 151–

155.) 

Roolien ja tutkimusten moninaisuus osoittaa, ettei viestijöille ja vies-

tinnälle ole selkeitä rooleja, jotka toistuisivat tutkimuksesta toiseen. Sen sijaan 

jokainen tutkimus näyttäisi tarkastelevan rooleja hieman omasta näkökulmastaan. 

Siitä syystä tämäkin tutkielma on relevantti: se hahmottaa roolit tuoreesta aineis-

tosta käsin, tuoden jotakin lisää viestinnän roolien tutkimuksen kentälle. Edellä 

esiteltyjen roolien piirteet on koottu seuraavan sivun taulukkoon 1. 
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Taulukko 1. Viestijöiden roolit koottuna 

  
Rooli Kuvaus 

Broom & Smith 1979 Asiantuntija (expert prescriber) Konsultti, joka tutkii tilannetta ja tarjoaa 

ratkaisuja 

  

Viestintäteknikko (technical servi-

ce provider) 

Palveluntarjoaja, jonka tehtäviin kuuluu 

kirjoittaminen ja mediasuhteet 

  

Tukihenkilö (communication 

process facilitator) 

Tiedon välittäminen ja tiedon vaihdosta 

huolehtiminen 

  

Ongelmanratkaisija (problem-

solving process facilitator) 

Auttaa ratkaisemaan asiakkaan ongelman 

yhteistyössä asiakkaan kanssa 

Dozier 1984 Viestintäpäällikkö (communicati-

on manager) 

Asiantuntija viestintään liittyvissä kysy-

myksissä, suunnitteluprosessin toteuttami-

nen 

  

Viestintäteknikko (communication 

techinician) 

Viestintätuotteiden tuottaminen ja tekninen 

toteutus 

Leichty & Springston 1996 Sisäinen viestijä (internal) Sisäinen viestintä, prosessien johtaminen 

  

Generalisti (generalist) Tasaisesti eri tehtäviä; sisäisen viestinnän 

ohjaus ja ulkoisen viestinnän toteutus 

  

Ulkoinen viestijä (external) Teknisen viestinnän tehtävät erityisesti 

ulkoisille yleisöille 

  

Päällikkö (manager) Keskittyy konsultointiin, portinvartijuu-

teen ja tiedon hankkimiseen 

van Ruler, Vercic, Bütschi 

& Flodin 2004 

Reflektiivinen (reflective) Analysoi ja kehittää muuttuvia tapoja ja 

arvoja 

  

Johtaminen (managerial) Suunnitelmien luominen sidosryhmien 

kanssa viestimiseen 

  

Toiminnallinen (operational) Viestinnän tapojen kehittäminen ja vies-

tinnän käytännön toteuttaminen 

  
Koulutuksellinen (educational) Muiden opettaminen viestimään 

Mykkänen 2016 Strateginen kumppani (strategic 

partner) 

Päätöksentekijöiden auttaminen tarjoamal-

la tietoa, äänestäminen kokouksissa 

  

Strateginen yhteyshenkilö (strate-

gic liaison) 

Viestinnän strateginen rooli; suunnittelee 

viestintää 

  

Fasilitaattori (facilitator) Suunnittelee ja valmistelee päätöksenteko- 

ja viestintäprosesseja 

  

Asiantuntija (expert) Vahvistaa päätöksentekijöiden viestintää ja 

haastaa heidän näkemyksiään 

  

Toteuttaja (implementer) Vastaa viestintätoimien johtamisesta, 

valmistelee ja toteuttaa viestintään liittyviä 

suunnitelmia 

  

Välittäjä (disseminator) Vastaa teknisimmistä asioista, kuten vies-

timisestä sisäisille ja ulkoisille sidosryh-

mille 
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3.3 Yhteenveto 

 

Tämän tutkielman viitekehys rakentuu kahdesta osasta: organisaatioviestinnän ja 

strategisen viestinnän käsittelystä sekä viestijöiden rooliteoriasta. Tutkielman aihe 

on kummunnut huomiosta, jota myös teorian tasolla tehdään: viestintää ei aina 

ymmärretä organisaatioissa, ja joskus sen arvoa tai panosta organisaation toimin-

taan ei tunnisteta. Strategisen viestinnän käsite näkee viestinnän olennaisena or-

ganisaation menestyksen kannalta, ja tulevana viestinnän ammattilaisena toivoisin 

näkeväni viestinnän merkityksen myös työelämässä. 

Analyysin ajattelun taustalla toimii juuri strategisen viestinnän nä-

kemys viestinnän olennaisesta asemasta organisaatioiden menestyksekkäässä toi-

minnassa – ideaalissa tilanteessa viestinnän tavoitteena on organisaation tavoittei-

den saavuttaminen. Tällä tavoin viestinnän arvoa ja tärkeyttä myös voidaan perus-

tella muulle organisaatiolle. Tämä idea viestinnän strategisuudesta ohjaa aineiston 

tarkastelua ja analyysiä ja toimii kaiken pohjana. Erityisesti strategisuus näkyy 

analyysin ensimmäisessä luvussa 5.1, jossa käsittelen viestinnän suunnitelmalli-

suutta sekä spesifisti viestinnän yhteyttä organisaation tavoitteisiin ja katkosta 

tavoitteiden ja viestinnän välillä. 

Tärkeänä kytköksenä strategisen viestinnän ja viestijöiden roolien 

välillä toimii Verhoevenin ja muiden (2020, 62) ajatus: viestinnän strateginen to-

teuttaminen tarkoittaa, että viestijän on otettava roolikseen teknisen toteuttajan 

sijasta strateginen rooli tai johtamisrooli. Viestijöiden rooliteoriaa hyödynnän 

viestijöiden tehtäviä ja rooleja tarkastellessa. Peilaan kaikkia alaluvussa 3.2 käsi-

teltyjä rooleja aineistosta esille nouseviin rooleihin niiltä osin kuin ne täsmäävät 

löydettyjen tehtävien ja roolien kanssa. Käsittelen viestijöille löydettyjä rooleja 

analyysin alaluvussa 5.2.  



 

21 
 

4 Aineisto ja menetelmä 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan viestinnän strategisuutta organisaatioissa. Tut-

kielma edustaa laadullista tutkimusta. Laadullinen tutkimus pyrkii kuvaamaan 

jotakin tapahtumaa tai antamaan tulkinnan jostakin ilmiöstä (Eskola & Suoranta, 

2014, 61). Viestinnän strategisuutta pyritään hahmottamaan kuuden organisaation 

toimintasuunnitelmien sekä viestijöiden haastatteluiden avulla. Aineisto koostuu 

siis kahdesta osasta: kirjallisista toimintasuunnitelmista sekä etäyhteyksin pide-

tyistä videohaastatteluista. 

Laadullinen tutkimus voidaan määritellä yksinkertaisimmillaan ai-

neiston kautta: aineisto on muodoltaan laadullista eli ei-numeraalista, toisin sano-

en se on siis tekstiä (Eskola & Suoranta, 2014, 13). Laadulliselle tutkimukselle on 

ominaista keskittyminen pieneen, harkinnanvaraiseen näytteeseen, jota pyritään 

analysoimaan mahdollisimman perusteellisesti (mts., 18). Näin on myös tässä 

tutkielmassa, jossa aineisto on rajattu kuuteen toimintasuunnitelmaan ja kuuteen 

haastatteluun. Aineisto on siis verrattain suppea, mutta sitä analysoidaan mahdol-

lisimman tarkasti. Esittelen aineiston tarkemmin alaluvussa 4.1. 

Menetelmänä toimintasuunnitelmien tarkasteluun toimii laadullinen 

sisällönanalyysi, jonka avulla aineistosta on pyritty tekemään ryhmittelyjä ja luo-

kitteluja. Toinen osa aineistoa on kerätty teemahaastatteluilla ja analysoitu sitten 

teemoittelun keinoin. Esittelen käytettyjä menetelmiä tarkemmin alaluvussa 4.2. 

 

4.1 Aineistona toimintasuunnitelmat ja haastattelut 

 

Tutkimuskohteena on media-alan edunvalvontajärjestö sekä sen viisi jäsenjärjes-

töä. Aineiston rajaukseen on vaikuttanut tapaustutkimuksen taustalla olevat aja-

tukset siitä, kuinka tapausten kautta voidaan saada kuvaus yksittäisestä ilmiöstä 

(Eskola & Suoranta, 2014, 61). Tapaustutkimuksessa aineiston avulla voidaan 

tutkia ilmiötä sen todellisessa ympäristössä (mts., 65), niin kuin tässä tutkielmassa 

teen. Toisin kuin tilastollisessa tutkimuksessa, ei tapaustutkimuksen kautta varsi-

naisesti voida tehdä yleistäviä päätelmiä tutkittavasta aiheesta, mutta tapauksen 

mahdollisimman monipuolisella erittelyllä saadaan joitakin aineksia yleistyksiin. 
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Eskolan ja Suorannan näkemyksen mukaan oikeastaan kaikki laadulliset tutki-

mukset voisi nähdä tapaustutkimuksina. (Mts., 65–66.) Tässä tutkielmassa tarkas-

telu on rajattu media-alan työmarkkinajärjestöihin, jotta tutkielman ulkopuolelle 

on voitu sulkea toisten alojen erilaisuudesta johtuva vaihtelu viestinnässä. Siten 

viestintää on voitu tarkastella tarkemmin. Samalla valintaan on vaikuttanut oletus 

siitä, että media- ja viestintäalalla organisaatioviestintään voisi kuvitella kiinnitet-

tävän erityistä huomiota. Siten valitussa aineistossa voisi nähdä toteutuvan myös 

viitekehyksen yhteydessä esiteltyjen tutkimusten tulosten ja teorian oletukset. 

Tutkielman aineisto koostuu kahdesta osasta: organisaatioiden toi-

mintasuunnitelmista sekä viestijöiden haastatteluista. Ensimmäisen osan aineistos-

ta muodostavat kuuden asiantuntijaorganisaation toimintasuunnitelmat vuodelle 

2021. Aineisto on pyydetty marras–joulukuussa 2020. Aineistona toimivat toimin-

tasuunnitelmat on valmisteltu ja luotu syksyllä 2020 ohjaamaan seuraavaa vuotta, 

lukuun ottamatta yhtä suunnitelmaa, joka on tehty keväällä 2020 ja ulottuu ke-

väälle 2021. Toimintasuunnitelma tehdään tyypillisesti vuodeksi kerrallaan oh-

jaamaan yhdistyksen tai säätiön toimintaa seuraavalle vuodelle. Se on useimmiten 

sisäinen dokumentti. Aineistona olevia toimintasuunnitelmia on pyritty käsittele-

mään siten, että viittaukset tiettyyn organisaatioon tai jäsenryhmään on poistettu 

tai anonymisoitu. Tällä on varmistettu, ettei toimintasuunnitelmien tietoja voida 

suoraan yhdistää tiettyyn organisaatioon. 

Toimintasuunnitelmat ovat muodoltaan keskenään hieman erilaisia. 

Kaikista toimintasuunnitelmista löytyy osio, jossa kerrotaan organisaation yleiset 

tavoitteet. Osio on nimetty eri tavoin päämääristä tavoitteisiin ja tehtäviin, mutta 

sisältö on sama: se kertoo siitä, mitä organisaatio haluaa toiminnallaan saavuttaa. 

Sen lisäksi useassa toimintasuunnitelmassa viitataan organisaation johdon perus-

sanastosta missioon, visioon, arvoihin ja/tai strategiaan. Ainoastaan yhdessä kuu-

desta toimintasuunnitelmassa ei näitä termejä käytetty. Tämä nostaa esille aiem-

massa luvussa 3 mainitsemani yhteyden strategian ja toimintasuunnitelmien välil-

lä: strategiaa voidaan toteuttaa käytännössä esimerkiksi toimintasuunnitelman 

kautta (Mintzberg & Waters, 1985, 257). Kaikissa toimintasuunnitelmissa vahvas-

ti esille nousee edunvalvonta, jonka voisi nähdä olevan tutkimuksen kohteina ole-

vien organisaatioiden ydintehtävää – ovathan ne edunvalvontajärjestöjä. Toinen 
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kaikissa toimintasuunnitelmissa toistuva osa on jäsenpalvelu. Jäsenpalvelua toteu-

tetaan toimintasuunnitelmien sanoin esimerkiksi tarjoamalla neuvontaa sekä jäse-

nille tarkoitettuja koulutuksia. 

Toimintasuunnitelmista tarkasteltiin osuuksia, joissa puhuttiin vies-

tinnästä. Suunnitelmissa oli useimmiten erikseen nimetty osuus viestinnästä, min-

kä lisäksi viestinnästä ja sen tehtävistä puhuttiin ohimennen muiden osuuksien 

yhteydessä. Näistä osuuksista koottiin viestijöiden rooleja kertovia ryhmiä. Näitä 

viestinnän tehtävistä kertovia osuuksia ja pätkiä myös vertailtiin organisaation 

yleisiin tavoitteisiin, jolloin saatiin luotua kuva viestinnän strategisuudesta. Tar-

kemmin toimintasuunnitelman sisältöjä käsiteltiin laadullisen sisällönanalyysin 

keinoin, josta kerrotaan tarkemmin seuraavassa alaluvussa. 

 Toisen osan aineistosta muodostavat kuusi haastattelua. Haastattelut 

toteutettiin helmi–maaliskuussa 2021. Toimintasuunnitelmien analysointi on vai-

kuttanut haastatteluihin, sillä suunnitelmista saadun tiedon pohjalta haastattelu-

runkoa on täsmennetty. Toimintasuunnitelmien viestinnästä kertovaa sisältöä on 

niin ikään hyödynnetty haastattelujen analysoinnissa. Samalla aineiston osat tar-

joavat toisiaan täydentävää tietoa viestinnän strategisuudesta ja rooleista. 

Haastateltaviksi valittiin jokaisesta organisaatiosta yksi viestijä tai 

viestinnästä vastaava henkilö. Haastattelut tehtiin etäyhteydellä Teams-ohjelman 

välityksellä tutkielman teon aikana vallitsevan koronatilanteen vuoksi ja toteutet-

tiin puolistrukturoituina teemahaastatteluina. Haastateltavina oli viisi viestijää ja 

yksi organisaation viestinnästä vastaava henkilö, joka ei kuitenkaan tehtävänimik-

keeltään ollut viestijä. Tehtävänimikkeinä haastateltavilla oli viestintäasiantuntija, 

viestintäpäällikkö sekä järjestöpäällikkö. Haastateltavien viestintäkokemus vaihte-

li muutamasta vuodesta noin 40 vuoteen. Nykyisessä työssään he olivat olleet 1–

15 vuotta. Haastateltaville luvattiin haastattelutilanteessa anonymiteetti: nimiä ei 

listata maisterintutkielmaan ja vastauksia on pyritty käsittelemään mahdollisim-

man anonyymisti, poistaen viittaukset organisaatioihin nimeltä. Tätä kautta on 

voitu varmistaa, ettei vastauksia voida yhdistää tiettyyn henkilöön tai organisaa-

tioon. 

Haastatteluaineistosta tarkasteltiin niin viestinnän strategisuutta ja 

suunnitelmallisuutta kuin viestijöiden rooleja. Näitä asioita vertailtiin teoriaan 
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sekä toimintasuunnitelmissa esiin nouseviin asioihin ja ryhmiin. Haastatteluiden 

sisältö analysoitiin teemoittelemalla. Teemahaastattelua sekä teemoittelua esitel-

lään seuraavassa alaluvussa. 

 

4.2 Menetelmänä sisällönanalyysi ja teemahaastattelu 

 

Tämän tutkielman aineiston ensimmäinen puoli, toimintasuunnitelmien analysoin-

ti, on toteutettu pääsääntöisesti aineistolähtöisen analysoinnin keinoin. Aineistosta 

on pyritty tekemään havaintoja ja niistä johdettu ryhmiä sen sijaan, että havaintoja 

yritettäisiin asettaa teoriasta jo löytyviin ryhmiin (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 133). 

Tähän on yhdistetty teoriaohjaavaa analyysiä, eli analyysia on yhdistetty teoriaan 

ja teoria on toiminut analyysin apuna Analyysi ei kuitenkaan suoraan pohjaudu 

teoriaan. Aikaisempi tutkimus ja teoria ohjaavat analyysiä ja toimivat sen tukena, 

mutta antavat tilaa myös aineistosta nouseville havainnoille. Tavoitteena on ollut 

yhdistellä aineistosta tehtyjä havaintoja ja teoriaa toisiinsa. (Mts., 109.) Teoria, 

jota analyysiin on yhdistelty ja heijasteltu, on luvussa 3 esitelty teoria viestinnän 

asemasta organisaatiossa ja viestijöiden rooleista. Erityisesti analyysin taustalla on 

ollut teoriassa alaluvussa 3.1.1 esitelty näkemys strategisesta viestinnästä – siis 

siitä, kuinka viestinnän tulisi pyrkiä toteuttamaan organisaation yleisiä tavoitteita 

ja kuinka sitä kautta viestintä näyttäytyy tärkeänä osana organisaation toimintaa 

sen sijaan, että se olisi puhtaasti vain tukitoiminto. Tämän lisäksi viestijöiden roo-

leista löydettyjä ryhmiä analysoitaessa on hyödynnetty alaluvussa 3.2 esiteltyjä 

aiemmassa tutkimuksessa löydettyjä viestijöiden rooleja. Tarkemmin analyysi on 

toteutettu laadullisen sisällönanalyysin keinoin. 

 Sisällönanalyysi itsessään on tekstianalyysiä, joka auttaa järjestele-

mään aineistoa johtopäätöksiä varten (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 117). Tarkoituk-

sena on luoda kuvaus tutkittavasta ilmiöstä, jota puolestaan itse aineisto kuvaa 

(mts., 122). Sisällönanalyysi on valittu analyysitavaksi, sillä toimintasuunnitelmat 

ovat muodoltaan tekstiä, jonka analysoimiseen sisällönanalyysi sopii erityisen 

hyvin. Samalla menetelmän valinnan taustalla on ollut juuri halu luoda kuvaus 

tutkittavista ilmiöistä eli viestinnän strategisuudesta ja viestijöiden rooleista. 
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Analyysissä on hyödynnetty aineistolähtöisen sisällön analyysin 

prosessia, jonka voi nähdä koostuvan kolmesta toisiaan seuraavasta vaiheesta. 

Aineiston analyysi aloitetaan redusoinnilla eli pelkistämisellä, jolloin analysoita-

vasta aineistosta karsitaan pois tutkimukselle epäolennaiset osat. Tarkemmin sa-

nottuna aineistosta etsitään teemaa kuvaavia ja tutkimusongelmaan vastaavia ai-

heita, jotka sitten pelkistetään alkuperäisestä muodostaan yksinkertaisemmaksi. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 123.) 

Toiseksi sisällönanalyysissä on jatkettu aineiston klusteroinnilla eli 

ryhmittelyllä. Ryhmittelyssä aineistosta poimitut alkuperäiset ilmaisut ryhmitel-

lään ja yhdistetään luokiksi eroavaisuuksia ja samankaltaisuuksia etsimällä. Nämä 

muodostuneet luokat muodostavat alaluokkia. Luokittelua jatketaan muodosta-

malla alaluokista yläluokkia ja yläluokista eteenpäin pääluokkia. Sisällönanalyy-

sin viimeisenä vaiheena on abstrahointi eli käsitteellistäminen, jonka osaksi myös 

ryhmittely voidaan laskea. Käsitteellistämisessä aineistosta löydetyistä havain-

noista päädytään teoreettisiin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. Näiden havaintojen ja 

niistä johdettujen käsitteiden kautta saadaan aikaiseksi kuvaus tutkimuskohteesta. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018, 124–125.) 

Haastattelu toimii tutkimuksessa syventämässä saatuja tietoja (Hirs-

järvi & Hurme, 2008, 35; Hirsjärvi ym., 2009, 200) – tässä tapauksessa toiminta-

suunnitelmista saatuja tietoja viestinnän asemasta ja viestijöiden rooleista. Haas-

tattelu on myös tuonut uutta tietoa toimintasuunnitelmista saatujen tietojen rinnal-

le. Haastattelun etuja ovat sen joustavuus esimerkiksi siten, että kysymykset voi-

daan esittää juuri halutussa järjestyksessä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85). Etuna 

on myös se, että vastauksista saadaan mahdollisesti laajempaa tietoa ja saatavia 

tietoja voidaan syventää kysymällä tarkentavia kysymyksiä (Hirsjärvi ym., 2009, 

200; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 85). 

Haastattelulajiksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu ja sen mene-

telmistä juuri teemahaastattelu. Puolistrukturoidussa haastattelussa olennaista on, 

että kysymykset ovat ennalta määrättyjä ja samoja kaikille haastateltaville, mutta 

kysymysten järjestystä voidaan vaihdella. Toinen olennainen asia on, että vas-

tausmuoto on haastateltavalle vapaa: haastateltavat voivat vastata kysymyksiin 

omin sanoin. Puolistrukturoidulle haastattelulle on siis luonteenomaista, että osa 
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haastattelusta on lyöty lukkoon ja osa on vapaata muutoksille. (Hirsjärvi & Hur-

me, 2008, 47.) 

 Teemahaastattelulla on puolistrukturoidun haastattelun menetelmänä 

sen piirteitä: haastattelussa jotakin on lyöty lukkoon, ja jotakin ei. Lukkoon on 

lyöty teema tai teemat, joita käsitellään. Ominaista on tietty teema, jota haastattelu 

käsittelee. Yksityiskohtaisten kysymysten sijasta haastattelu eteneekin pikemmin-

kin keskeisten teemojen käsittelyn kautta. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 47–48; 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, 87.) Teemahaastattelu valittiin haastattelumuodoksi 

juuri sen joustavuuden takia, jotta haastattelutilanteissa kysymyksiä voitaisiin 

mukauttaa haastateltavan mukaan ja saada näin mahdollisimman paljon irti haas-

tateltavista. Tämä oli tärkeää siksikin, että jokainen haastateltava puhui asioista 

omalla tavallaan ja samoin heidän organisaatioidensa toimintasuunnitelmissa pu-

huttiin viestinnästä hieman eri tavoin. Tähän nähden teemahaastattelu oli osuva 

valinta haastattelumuodoksi. 

Teemahaastattelussa kysymysten muoto tai järjestys voidaan maun 

mukaan pitää samana haastattelusta toiseen tai sitten niitä voidaan vaihdella haas-

tattelun mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 88). Tässä tutkielmassa valitsin pitää 

teemarungon samana haastattelusta toiseen, sillä teemarunko osoittautui pilotti-

haastattelun perusteella toimivaksi enkä kokenut tarvetta muuttaa sitä muissa 

haastatteluissa. Sen sijaan kysymyksiä muotoiltiin eri tavalla haastattelusta ja toi-

mintasuunnitelmissa puhutuista asioista riippuen. 

Teemahaastattelussa kysymyksiä voidaan myös tarkentaa ja syven-

tää haastateltavan vastausten perusteella (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 88). Sen si-

jaan muoto on vapaa ja jättää tilaa haastateltavan vastauksille. Teemahaastattelun 

keskiössä on yksilön kokemukset ja ajatukset. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 47–48.) 

Menetelmänä se korostaakin ihmisten tulkintoja asioista (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 88). Haastattelutilanteissa kysyin tarkentavia kysymyksiä tarvittaessa ja olin 

kiinnostunut juuri viestijöiden omista kokemuksista ja ajatuksista. 

Koska haastattelussa olennaista on saada mahdollisimman paljon tie-

toa aiheesta (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 73), lähetin jokaiselle haastateltavalle ky-

symykset muutamaa päivää ennen haastattelua. Tällä tavoin varmistin, että heidän 

oli mahdollista valmistautua haastatteluun etukäteen ja että heillä oli runsaasti 
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sanottavaa teemoista itse haastattelutilanteessa. Kysyin myös kysymyksiä varsi-

naisten tutkimuskysymysten ulkopuolelta saadakseni kattavamman kuvan organi-

saatioiden viestinnästä. 

Tässä tutkielmassa haastatteluiden teemana toimi viestinnän asema 

ja viestijöiden rooli organisaatioissa. Haastattelua varten laadittiin etukäteen haas-

tattelurunko (liite 1). Runkoon oli eritelty kysymyksiä alateemoista, joita haastat-

telussa haluttiin käsitellä. Teemat sekä kysymykset kumpusivat sekä luvussa 3 

käsitellystä teoriasta että aineiston ensimmäisestä osasta, toimintasuunnitelmista, 

heräävistä kysymyksistä, joihin haluttiin etsiä vastauksia haastatteluista. 

Haastatteluaineisto ensin litteroitiin, jonka jälkeen sitä lähdettiin 

purkamaan teemoittelemalla. Hirsjärven ja Hurmeen sanoin teemoitellessa tarkas-

tellaan aineistosta esiin nousevia piirteitä, jotka toistuvat useassa haastattelussa. 

Teemat voivat olla joko teemahaastattelun teemoja tai sitten aineistosta itsestään 

esille nousevia uusia teemoja. (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 173.) Teemoittelun 

avulla vertaillaan eri teemojen esiintymistä ja ilmenemistä aineistossa (Eskola & 

Suoranta, 2014, 175–176). Teemoittelu toimii poimittaessa tutkimusongelmalle 

olennaista tietoa (mts., 175). Koska haastateltavat harvoin ilmaisevat asioita täs-

mälleen yhteneväisellä tavalla (Hirsjärvi & Hurme, 2008, 173), pohjautuu osa 

teemoittelusta omiin tulkintoihini aineistosta. Tässä tutkielmassa osa esiin nouse-

vista teemoista yhdistyi haastattelun teemoihin ja osa teemoista nousi yksittäisistä 

kysymyksistä. 

Teemoittelun lisäksi haastatteluaineistosta esiin nousevista teemoista 

on pyritty löytämään yhteyksiä tyypittelemällä. Tyypittely vie analyysiä teemoit-

telua pidemmälle (Eskola & Suoranta, 2014, 182). Tyypittelyssä aineistosta nou-

sevia teemoja on pyritty ryhmittelemään yhteisten piirteiden perusteella (Hirsjärvi 

& Hurme, 2008, 174), jolloin on saatu luotua ryhmiä. Aiemmin teemoittelemalla 

löydetyt teemat muodostuvat siis ryhmiksi samankaltaisia tarinoita (Eskola & 

Suoranta, 2014, 182), yleistyksiksi teemojen ominaisuuksista (Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 107). Aineistosta esiin nousevia teemoja on heijasteltu toimintasuunnitel-

missa esiin nouseviin ryhmittelyihin. Lisäksi niitä on peilattu toimintasuunnitel-

mien tavoin sekä strategisen viestinnän käsitteeseen – joka on toiminut ajattelun 
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taustalla erityisesti suunnitelmallisuutta ja strategisuutta analysoitaessa – että 

aiempaan viestinnän rooliteoriaan, jota esittelin luvussa 3.2. 

Tyyppien muodostamisen tapoja voidaan Eskolan ja Suorannan mu-

kaan erotella toisistaan ainakin kolme. Ensinnäkin tyyppi toimii esimerkkinä laa-

jemmasta aineiston osasta ja sisältää yhden vastauksen. Toiseksi tyyppi voi olla 

mahdollisimman yleinen, useista teemoista yhdistetty. Tällaisessa tyypissä on 

mukana vain asioita, jotka esiintyvät suuressa osassa aineistoa. Viimeinen tyyppi 

on mahdollisimman laaja ja osa siinä olevista asioista on saattanut esiintyä vaikka 

vain yhdessä vastauksessa. Tyyppiä kuvaa se, että se on mahdollinen, mutta ei 

välttämättä todennäköinen. (Eskola & Suoranta, 2014, 183.) 

 

4.3 Analyysin kulku 

 

Toimintasuunnitelmien analyysi aloitettiin koodaamalla suunnitelmat tunnisteilla 

TS1–TS6, lukemalla suunnitelmat läpi ja sen jälkeen silmäilemällä kohtia ja 

osuuksia, joissa puhuttiin suoraan viestinnästä. Tämän jälkeen suunnitelmista alet-

tiin poimia viestinnän mainintoja. Kun erikseen nimetyt viestintäosuudet oli käyty 

läpi, tarkasteltiin koko toimintasuunnitelmaa ja poimittiin sieltä viestintään ja 

viestintätehtäviin viittaavat kohdat. Niistä poistettiin vielä yhdistyksiä yksilöivät 

tiedot. Nämä poimitut kohdat muodostivat varsinaisen tarkasteltavan aineiston. 

Varsinainen aineisto ryhmiteltiin sen mukaan, millaisia tehtäviä 

viestinnälle annettiin. Näistä löydetyistä ryhmistä lähdettiin tekemään yleistyksiä 

sen mukaan, millaisia tehtäviä viestinnälle annettiin ryhmän sisällä. Näistä tehtä-

vistä johdettiin rooleja, joille kuului tietynlaisia tehtäviä. Ryhmittelyä heijasteltiin 

teoriaan ja pyrittiin löytämään niin yhteneväisyyksiä kuin eroavaisuuksia siinä, 

millaisia tehtäviä ja sitä kautta rooleja viestijöille nähtiin teoriassa. 

Tehtävien pääpiirteitä verrattiin organisaation yleisiin tavoitteisiin 

tai päämääriin. Vertailussa tarkasteltiin sitä, kuinka viestinnän tehtävät täsmäsivät 

yleisiin tavoitteisiin. Huomionarvoista oli myös se, kuinka viestinnälle annettiin 

tehtäviä, jotka eivät yhdistyneet tavoitteiden saavuttamiseen. 

 Tämän jälkeen toteutettiin haastattelut. Haastatteluista ensimmäinen 

tehtiin helmikuussa 2021 Teams-palvelun välityksellä videopuheluna. Ensimmäi-
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nen haastattelu toimi pilottihaastatteluna, jossa teemahaastattelun teemoja testat-

tiin käytännössä. Haastattelukysymyksiin tehtiin pieniä tarkennuksia ja selven-

nyksiä ensimmäisen haastattelun jälkeen, ja loput haastattelut toteutettiin helmi–

maaliskuussa 2021 videopuheluina. 

 Haastattelut koodattiin tunnisteilla H1–H6. Haastattelut litteroitiin, 

ja litteroituja haastatteluja alettiin käydä läpi ensin kokonaan lukemalla ja selaile-

malla. Tämän jälkeen aineistosta alettiin poimia esiin nousevia piirteitä eli teemo-

ja. Osa teemoista nousi esiin teemahaastattelun teemoista, osa yksittäisistä kysy-

myksistä, joita haastateltaville esitettiin. Osa teemoista liittyi jo aiemmin toimin-

tasuunnitelmista esiin nousseisiin ryhmiin. Toimintasuunnitelmien tavoin myös 

haastatteluaineistosta poistettiin yhdistyksiä ja ihmisiä yksilöivät tiedot. 

Esiin nousevista teemoista etsittiin yhteyksiä, mutta myös eroavai-

suuksia toisiinsa. Tämän perusteella teemoja ryhmiteltiin toisiinsa. Teemoja etsit-

tiin siitä, millaisia rooleja tai tehtäviä viestijät kokivat saavansa. Nämä ryhmitel-

tiin vielä omiin alaluokkiinsa. Ryhmät yhdistettiin toimintasuunnitelmista löyty-

neisiin ryhmiin viestijöiden rooleista, mutta myös uusia luokkia löydettiin. Tämän 

lisäksi haastatteluaineistosta etsittiin teemoja viestinnän suunnitelmallisuudesta ja 

strategisuudesta: Aineistosta etsittiin teemoja viestinnän suunnittelusta. Sen jäl-

keen etsittiin teemoja strategisuudesta ja viestinnän yhdistämisestä organisaation 

tavoitteisiin. Nämä löydetyt teemat yhdistettiin toimintasuunnitelmista löydettyi-

hin ryhmiin viestinnän ja tavoitteiden yhteydestä.  
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5 Analyysi 

 

Käsittelen tässä luvussa viestinnän strategisuutta aineistossa. Tarkastelen sitä, 

miten viestintää suunnitellaan ja miten se yhdistyy organisaatioiden yleisiin ta-

voitteisiin eli miten viestintä osallistuu strategisuuteen. Lisäksi analysoin, millai-

sia rooleja viestinnälle ja viestijöille annetaan. Aineistona toimivat tapausorgani-

saatioiden toimintasuunnitelmat sekä viestijöiden haastattelut. Heijastelen viestin-

nän ja viestijöiden asemaa suhteessa aiemmin esiteltyyn teoreettiseen viitekehyk-

seen siinä määrin, kun yhteneväisyyksiä aineiston ja teorian välillä löytyy. Taus-

talla toimii erityisesti ajatus strategisesta viestinnästä eli siitä, että viestinnän tulisi 

toiminnallaan pyrkiä toteuttamaan organisaation tavoitteita (Juholin & Rydenfelt, 

2020, 89). 

Aineistossa viestintä tai viestintään kuuluvat toimet limittyvät myös 

osaksi toimintasuunnitelman muita osioita sekä viestijöiden näkemyksissä tiiviisti 

osaksi muuta toimintaa. Tällainen tapa nähdä organisaatio yhtenäisenä toimijana 

ja viestintä osana organisaation kokonaisuutta heijastuu myös teoriassa esimerkik-

si Christensenin ja Cornelissenin (2011, 386–388) ajatuksissa. Tämä näkyy myös 

tarkemmin siinä, kuinka viestintä voidaan nähdä tukevan organisaation muita toi-

mia, joita käsittelen myöhemmin alaluvussa 5.2.3 tukijan roolin yhteydessä. 

Aloitan käsittelemällä viestinnän suunnitelmallisuutta ja strategi-

suutta alaluvussa 5.1. Tarkastelen aluksi viestinnän suunnittelua yleisellä tasolla 

viestijöiden haastatteluiden kautta. Tämän jälkeen käsittelen tarkemmin viestintää 

suhteessa organisaation yleisiin tavoitteisiin tai irrallaan tavoitteista siten, kun 

viestintää on käsitelty toimintasuunnitelmissa. Tässä yhteydessä tarkastelen myös 

viestijöiden käsityksiä viestinnän ja organisaation tavoitteiden välisestä yhteydes-

tä. Alaluvussa 5.2 pureudun viestijöiden saamiin rooleihin viiden esille nousseen 

roolin kautta. Aineistosta löydetyt roolit ovat tiedonvälittäjä, maineenrakentaja, 

tukija, luotaaja ja kehittäjä. Rooleihin liittyviä piirteitä käsittelen niin toiminta-

suunnitelmista kuin haastatteluistakin esille nousevien tehtävien avulla. Käsittelen 

analyysissä aineiston molempia osia rinnakkain esiin nousseiden teemojen ja 

ryhmien kautta siinä määrin kuin aineistoissa on noussut esille samoja piirteitä. 

Tämä luo teemoista kokonaisvaltaisemman kuvan. 



 

31 
 

5.1 Viestinnän suunnitelmallisuus ja strategisuus 

 

Kuten viitekehyksen yhteydessä käsiteltiin (ks. luku 3.1), on viestinnän nähty 

muuttuneen siten, että viestintä yhdistetään nykyisin organisaation strategisuu-

teen. Teoriassa ja aiemmassa tutkimuksessa tämä näkyy erityisesti siten, että vies-

tintä yhdistetään organisaation visioon tai strategiaan ja nähdään, että viestinnän 

tulisi palvella strategisia tavoitteita. Näin näkevät esimerkiksi Juholin ja Rydenfelt 

(2020, 89) sekä Volk ja muut (2017, 4). Siihen nähden, että tämä on nostettu tut-

kimuksissa viimeaikaiseksi kehitykseksi ja viestinnän tärkeän aseman perusteluk-

si, ei aineistossa viestinnän toimien ja viestintäosioiden kesken ole niin paljoa 

vuoropuhelua organisaation yleisten tavoitteiden kanssa kuin voisi olettaa. 

 Viestinnän strategisuuden kannalta olennaista on suunnittelu. Vies-

tinnän suunnitteluun suhtauduttiin monitahoisesti. Yleisesti ottaen haastatellut 

viestijät näkivät suunnittelun tärkeänä, ja siihen sanottiinkin olevan tarkoitus pa-

nostaa enemmän. Tästä paistoi käsitys siitä, että viestintää ei nykytilanteessa 

suunniteltu riittävästi. Useimmat viestijöistä sanoivat, että viestinnän isot linjat 

olivat selvillä, mutta tarkemmin toimenpiteiden kannalta viestintää ei suunniteltu. 

Käsittelen viestinnän suunnittelua alaluvussa 5.1.1. 

Strategisuuden osalta vain osassa toimintasuunnitelmia viestintä yh-

distettiin selkeästi organisaation tavoitteisiin. Toimintasuunnitelmissa organisaati-

on ydintehtäviä avatessa hyvin tavallista oli, ettei viestintä näkynyt niissä juuri-

kaan. Haastatteluissa viestijät kuitenkin näkivät tavoitteiden ohjaavan viestinnän 

toimintaa. Usein tavoitteet olivat toimintasuunnitelmissa viestinnästä irrallisia 

eikä viestinnälle nähty samoja tavoitteita kuin organisaatiolle yleisesti. Käsittelen 

näitä tapauksia alaluvuissa 5.1.2. ja 5.1.3. 

  

5.1.1 Viestinnän suunnittelu 

Viestinnän suunnittelu tulee esille viestijöiden haastatteluissa, joissa heiltä kysyt-

tiin, miten viestintää suunnitellaan ylipäänsä. Heiltä kysyttiin myös tarkemmin 

sitä, miten viestintää suunnitellaan suhteessa organisaatioin tavoitteisiin (ks. liite 

1). Kaiken kaikkiaan viestinnän suunnittelu tutkituissa organisaatioissa näyttäytyy 

monisävyisenä asiana, joka näyttäisi toteutuvan eri organisaatioissa hyvinkin eri 
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tavalla. Toisaalta viestintää sanotaan suunniteltavan, mutta toisaalta viestintää ei 

suunnitella ainakaan kovin käytännön tasolla. 

Viestijöiden puheissa tuli ilmi, että viestintää suunnitellaan hyvin 

suuripiirteisesti. Haastatteluissa mainittiin viestinnän suunnittelemisen yhdistämi-

nen toiminnan yleiseen suunnitteluun vuosisuunnittelun yhteydessä:  

 

H2: -- vuosisuunnittelun yhteydessä istuttiin alas ja katsottiin, että miten 

paljon kirjotetaan mihinkin kohti budjettia -- 

H3: Kerran vuodessa on yks kokonainen päivä, jossa suunnitellaan toimin-

taa yleensäkin, niin viestintä on siinä mukana. 

 

Viestinnän suunnittelu yhdistyy siis toiminnan yleiseen suunnitteluun. Ensimmäi-

sessä esimerkissä tulee hyvin esille viestinnän suunnittelun suuripiirteisyys: vies-

tintää suunnitellaan budjetin suunnittelun yhdessä. Esimerkiksi Åbergin (1997, 

175) näkemyksen mukaan viestinnän suunnittelu yhdistyy strategiseen liikejohta-

miseen. Toisin sanoen organisaation toimintaa suunnitellessa yleisesti suunnitel-

laan samalla myös viestintää. Tämä näyttäisi toteutuvan ainakin ylempien esi-

merkkien organisaatioissa. 

Usein viestinnän suunnitteluun ei liity juurikaan käytännön suunnit-

telua, vaan suunnittelu tapahtuu edellä mainittujen suurien linjojen kautta. Suun-

nittelun niin sanottu jalkauttaminen eli toimeenpano jääkin uupumaan. Siinä, mis-

sä ylätason suuripiirteisiä linjoja suunnitellaan, ei suunnitelmia viedä alatasolle tai 

käytännön tasolle. Yhden haastateltavan mukaan se menee enemmän budjettive-

toisesti kuin niin, että lähdettäis kauheen tarkkaan suunnittelemaan, et miten tää 

toiminta etenee (H2) ja että viestinnän suunnittelussa kyse oli enemmän oman 

työn suunnittelusta (H2). Oli myös kokemuksia siitä, ettei viestintää juurikaan 

suunniteltu: 

 

H2: Käytännössä meillä ei tehdä erikseen mitään viestinnän vuosikelloa 

tai viestinnän suunnitteluprosessia. 

H5: Meil oli muutamii vuosii sit suunnitelma -- mut se on painunut taas 

pinnan alle. 
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Viestinnän suunnittelu näyttäytyykin puutteellisena. Suunnittelun näyttäytyi toi-

mena, joka voisi auttaa viestijöitä arkipäiväisessä käytännön työssä ja toimia työn 

toteuttamisen tukena. Suunnittelulle tuntuu myös olevan tarvetta. 

Viestinnän vähäiseen suunnitteluun liittyi viestintätoimen tekojen 

kumpuaminen ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Viestintä painottuu siis 

enemmän reagoimiseen kuin ennakointiin. Haastateltavien mukaan viestintää teh-

dään silloin, kun todetaan, että olis sen aika (H5) ja että viestintä on ollut aika 

lailla vaan tekemistä eikä hirveän suunnitelmallista (H4). Suunnitelmien puuttu-

minen näyttäytyykin siten, ettei viestintää tehdä kovinkaan ennakoiden vaan ikään 

kuin ”lennosta”. Reagoiminen on toki viestinnässä myös tärkeää, mutta suunni-

telmallisuus voi auttaa viestintää toimimaan tehokkaammin, kun jo etukäteen on 

selvillä, mitä suuripiirteisesti pitäisi tehdä ja milloin. 

Poikkeuksen vähäiseen suunnitelmallisuuteen teki yhden organisaa-

tion viestijä, joka kertoi hyvinkin suunnitelmallisesta tekemisestä: viestintää var-

ten oli laadittu viestintäsuunnitelma sekä viestinnän vuosikello, johon oli merkattu 

jokaiselle kuukaudelle, mitä tapahtuu viestinnän kannalta (H6). Viestintäsuunni-

telma laadittiin yhdistyksen strategian pohjalta. Viestijä nosti esiin myös yleisesti 

strategisuuden viestinnän tekemisessä. Hän näki, että viestijän tulisi miettiä työ-

tään organisaation strategian toteuttamisen kautta. Tämä näkemys toistuu myös 

teoriassa, jossa painotetaan viestinnän yhteyttä organisaation strategiaan – kuten 

esimerkiksi Åberg (1997, 87, 175) on käsitellyt organisaatioviestinnän teoriassa. 

Viestinnän suunnittelusta puhuttaessa tuli myös esille, kuinka vies-

tinnän suunnitteluun osallistuvat myös muut organisaation työntekijät. Toki tämä 

toteutuu oletettavasti jo silloin, kun viestinnän suunnittelu yhdistyy vuosisuunnit-

teluun, kuten edellä käsiteltiin, mutta myös muuten, kuten esimerkit osoittavat: 

 

H5: Vaikka konkreettinen toteuttaminen on ihan täysin mulla, niin muutoin 

se mikä suunnitellaan, suunnitellaan yhdessä (johtajan kanssa). 

H1: Jako on meillä niin, että se substanssi että mistä kannattaisi viestiä tu-

lee sieltä muista toiminnoista, koska he tietää sen parhaiten -- 

 

Yhden haastateltavan mukaan organisaation johtaja siis osallistuu viestinnän 

suunnitteluun (H5). Yhdessä organisaatiossa (H1) viestinnän suunnittelu oli eri 
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toimintojen johtajien harteilla oman toimintonsa osalta – josta sitten myös yhdessä 

keskusteltiin. Viestinnän tehtäväksi jäi miettiä, mitä asiaan liittyi viestintätoimin-

non kannalta ja suunnitella johtajien määrittämät viestintätoimet itse viestinnän 

kannalta. Toinen viestijä taas kertoi aktiivisesta pyrkimyksestä saada muita mu-

kaan kehittämään viestintää (H4). Puheissa toistui muissa yhteyksissä ajatus siitä, 

että organisaatiossa kaikki ovat viestijöitä, mikä on ollut myös havaittu näkemys 

esimerkiksi Zerfassin ja Sherzadan (2015, 304) tutkimuksessa. Tämän näkökul-

man kautta näyttäytyy toimivana, että myös muut osallistuvat viestinnän suunnit-

teluun: onhan viestintä yhteinen asia. Samalla muiden osallistuminen suunnitte-

luun näyttäytyy myös tärkeänä, jos mietitään viestinnän perustehtävää auttaa or-

ganisaatiota toteuttamaan tavoitteitaan, kuten esimerkiksi Åberg (1997, 87, 175) 

viestinnän tehtäväksi näkee. Suunnittelun kautta muiden toimien tavoitteet ja teh-

tävät saadaan linjattua yhdessä viestinnän kanssa. 

Yhden viestijän toive oli, että viestinnän työtehtävät olisivat enem-

män hallittavissa ja ennakoitavissa, ja että toiminta olisi yhdessä mietittyä ja 

suunnitelmallisempaa, että paremmin tulisi huomattua yhtymäkohtia eri toimien ja 

muiden töiden välillä (H4). Tämä tukee huomiota siitä, ettei viestintä ainakaan 

kaikilta osin ole tarpeeksi suunniteltua: suunnittelua tulisi tehdä enemmän. Tämä 

voisi tukea myös käytännön työssä sekä viestijöitä että muita työntekijöitä, jotka 

pääsevät työssään viestimään. 

 

5.1.2 Strateginen viestintä tukee organisaation tavoitteita 

Kun puhutaan viestinnän sitomisesta organisaation tavoitteisiin, siis viitekehyk-

sessä luvussa 3 käsitellystä strategisesta viestinnästä kuten vaikkapa Hallahan ja 

muut asian näkevät (2007), olennaista on se, kuka osallistuu tai ei osallistu toimin-

tasuunnitelman laatimiseen. Tämä on olennaista siksi, että toimintasuunnitelmassa 

asetetaan tavoitteet organisaation toiminnalle. Erityisesti tärkeäksi viestinnän kan-

nalta voisi nähdä viestijän osallistumisen, sillä juuri viestijä on oletettavasti par-

haiten perillä organisaation viestintätoimesta. Samalla viestintä voi osoittaa ar-

vonsa auttamalla ohjaamaan organisaatiota tavoitteitaan kohti, kuten teorian tasol-

la Åberg (1997, 227) asian näkee. 
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Viestijän osallistuminen toimintasuunnitelman laatimiseen tuleekin 

esille viestijöiden haastatteluissa.  

 

H2: Olen kommentoinut luonnosta ja saanut sinne toivomiani lisäyksiä 

mukaan -- 

H4: Se on mun käsialaa. Toimintasuunnitelmassa ei ollut aiemmin viestin-

nälle omaa sivua, sen mä oon tuonut siihen lisäks. 

 

Haastateltava kertoo, että hän on kommentoinut toimintasuunnitelman luonnosta 

ja saanut sinne toivomiaan lisäyksiä, joissa on keskittynyt erityisesti viestinnän 

näkökulmaan (H2). Toinen haastateltava kertoo kirjoittaneensa toimintasuunni-

telman osion viestinnästä (H4). Aiemmin osuutta ei ole ollut, mutta kyseinen 

haastateltava on osion toimintasuunnitelmaan tuonut. Myös toinen haastateltava 

kertoo laatineensa toimintasuunnitelmaan osion viestinnästä (H6). Tämä osoittaa 

sen, että viestinnän aktiivinen rooli toimintasuunnitelman laadinnassa myötävai-

kuttaa viestintätoimen näkymiseen suunnitelmassa. 

 Yleistä oli, että toimintasuunnitelmaa ja viestinnän osiota suunni-

telmassa tehtiin yhdessä. Toimintasuunnitelman tekoa kuvattiin yhteistoiminnaksi 

lähes kaikissa haastatteluissa (H1, H3, H4, H5, H6). 

 

H4: Joo oon mukana siinä (toimintasuunnitelman teossa), me tehdään yh-

dessä. 

H6: Oon ollut toimintasuunnitelmaa ihan meidän johtoryhmässä mietti-

mässä, että mitä tehdään. 

 

Viestinnän strategisessa toteuttamisessa olennaista onkin Argentin ja muiden 

(2005) mukaan se, että viestintä osallistuu strategian, tämän tutkielman tapaukses-

sa toimintasuunnitelman, laatimiseen. Kuten silloin, kun viestijät osallistuvat itse-

näisesti suunnitelmien tai osien tekoon, myös yhteistoiminnassa viestijät pääsevät 

tuomaan suunnitteluun viestinnän näkökulmaa. 

Edunvalvontajärjestössä näkyi myös organisaation eri alojen toimi-

joiden asiantuntijuus. Haastatteluissa tuli esille, että eri alojen asiantuntijat kirja-

sivat toimintasuunnitelmaan oman alueensa osuudet (H1, H4, H6). 

  



 

36 
 

H1: -- (sisällöt) tulee näiden toimintojen asiantuntijoilta. 

H4: Meidän asiantuntijat tekee omat (osuudet). 

 

Viestijöille taas oli ominaista hoitaa toimintasuunnitelman tekstien muotoilu (H1, 

H6) sekä itse dokumentin kasaaminen tai visuaalinen ulkoasu (H1, H4). 

 

H1: -- kävin sen (toimintasuunnitelman) läpi ja muotoilin sen yhtenäiseksi 

tekstityyliltään sekä toteutin sille visun. 

H6: Oon kirjottanut sitä puhtaaksi aina. 

H4: Mun rooli on siinä et mä kasaan sen, teen siitä sen koosteen -- 

 

Silloinkin, kun varsinainen teksti tuli asiantuntijoilta, osallistuivat viestijät oman 

ammattitaitonsa puitteissa muokkaamaan tuotettua tietoa ja suunnitelmia juuri 

viestintäkulmalla. 

 Viestinnän suunnittelua suhteessa organisaation päämääriin tai ta-

voitteisiin tehtiin jonkin verran haastattelujen perusteella. Tämä osoittaa erityisesti 

viestinnän strategisuuden, koska kuten todettu, viestinnän strategisuus tulee 

aiemman tutkimuksen mukaan ilmi juuri siinä, miten viestintää suunnitellaan ja 

toteutetaan suhteessa organisaation päämääriin. Näin asiaa käsittelevät teoriassa 

esimerkiksi Åberg (2012, 38), Volk ja kumppanit (2017, 4) sekä Falkheimer ja 

Heide (2014). Toisaalta esimerkiksi Falkheimerin ja muiden (2016, 148) tutki-

muksen mukaan viestijät pyrkivätkin itsekin yhdistämään viestinnän tavoitteita 

organisaation yleisiin tavoitteisiin. Tutkimuksissa Juholin ja Rydenfelt (2020, 86) 

ovat myös havainneet viestinnän asettavan tavoitteita juuri organisaation tavoitte-

lemien tulosten saavuttamiseksi. Viestintä nähtiinkin olennaisena tavoitteiden 

saavuttamisessa myös tämän tutkielman haastatteluaineistossa (H2, H4, H6). 

 

H2: Kun puhutaan vaikuttamistavoitteista niin onhan siinä väkisin kyse 

asioista, jotka pitää tietyille kohderyhmille sanoittaa ja välittää. 

H4: Mä nään et sillä (viestinnällä) on isokin anti, koska meijän päämäärät 

on semmosia, jotka ei toteutuisi ilman onnistunutta hyvää viestintää. 

 

Viestintä nähtiin yhdessä haastattelussa erityisesti tehokkuuden ja vaikuttavuuden 

kannalta tärkeäksi: Päämääriä kohti tehdään monesta eri toiminnosta toimenpitei-
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tä, niin viestinnällä pystytään sitomaan eri osa-alueita tehokkaammaksi ja vaikut-

tavammaksi kokonaisuudeksi (H4). Toinen haastateltava toi esille viestinnän olen-

naisuuden edunvalvonnan kannalta, sillä ilman viestintää viestiä ei saisi perille 

(H6). Nämä näkemykset tuovat ilmi sitä, kuinka viestinnän nähdään toteuttavan 

organisaation tavoitteita yleisellä tasolla. Viestijöiden näkökulmasta viestintä on 

siis olennainen osa organisaation menestystä. 

Viestinnän suunnittelun suhteessa tavoitteisiin nähtiin menevän pe-

rinteisillä pohjilla (H1): isoja linjoja suunnitellaan ja organisaation tavoitteet toi-

mivat kattoajatuksena (H3). Yleisten tavoitteiden nähtiin myös olevan taustalla 

ohjaamassa työtä ja viestinnän suunnitelmallisuuden olevan kevyttä suhteessa 

siihen, mitä järjestö tavoittelee (H2). Viestinnän suunnitelmallisuus saattoi tulla 

esille myös vain tietyn ydintehtävän kautta (H5). Viestinnän suunnitelmallisuuden 

kerrottiin myös kumpuavan vahvastikin toimintasuunnitelmissa laadituista tavoit-

teista – kaiken lähtökohtana nähtiin yhdistyksen strategia, jonka pohjalta myös 

viestinnän suunnitelmat tehtiin (H6). Niin kuin aiemminkin käsiteltiin, viestinnän 

suunnitelmallisuus kietoutuu teoriassa nähtynä osaksi organisaation suunnitelmia 

esimerkiksi Åbergin näkemyksen mukaan (1997, 87, 175). Tämä näkyy myös 

viestijöiden käsityksissä haastatteluissa. Yleisesti ottaen toimintasuunnitelmassa 

laaditut toiminnan tavoitteet olivat kaiken toiminnan, ja siten myös viestinnän, 

taustalla toimintaa ohjaavina periaatteina. Tavoitteet toimivat useimmiten yläta-

solla ja pikemminkin ajattelun taustalla kuin konkretian työssä. Poikkeuksena oli 

kuitenkin yksi organisaatio, jonka viestijä (H6) näki tavoitteiden ohjaavan suun-

nittelua vahvasti. Tärkeänä nähtiin myös se, että viestijä näkee oman toimintansa 

tukena strategian toteuttamisessa (H6).  

Tarkemmin siihen, miten viestintä yhdistyy organisaation tavoittei-

siin, päästään tarkastelemalla toimintasuunnitelmia. Toimintasuunnitelmissa vies-

tintää yhteydessä tavoitteisiin käsitellään hyvinkin käytännön toimenpiteiden ta-

solla. Toimintasuunnitelmien tavoitteissa mainittiin viestintä tai erinäiset viestin-

nän tehtävät. Tämä näkyi mainintana tiedottamisesta ydintehtävissä (TS2). Niin 

ikään toiseen toimintasuunnitelmaan yhdeksi päämääristä oli nostettu viestintä: 

 

TS6: Viestimme (alan) vahvuuksia ja merkitystä 
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Viestinnän ja sen toimenpiteiden nostaminen organisaation yleisiin päämääriin ja 

ydintehtäviin korostaa viestinnän asemaa tärkeänä toimenpiteenä koko organisaa-

tion toiminnan kannalta. Erityisesti tämä osoittaa viestinnän keskeisen arvon or-

ganisaation tavoitteiden saavuttamisessa. Huomionarvoista on kuitenkin se, että 

vain kahdessa kuudesta toimintasuunnitelmassa viestintä tai sen toimenpiteet oli 

listattu organisaation yleisiin tavoitteisiin. Yllä olevan esimerkin toimintasuunni-

telman tavoite itsessään pitää sisällään viestinnän, mutta sen lisäksi vahvuuksista 

ja merkityksistä viestimiseen viitataan toimintasuunnitelmassa pariin otteeseen: se 

on mainittu viestinnän painopisteenä sekä aktiivisen viestinnän sanomaksi. Tämä 

yhdistää viestinnän tavoitteisiin ja kytkee organisaation strategisuuden ja viestin-

nän keskeisesti toisiinsa. Se osoittaa todeksi esimerkiksi Åbergin (1997, 87) nä-

kemyksen siitä, kuinka organisaatiolla ei kuuluisi olla erillistä strategiaa ja vies-

tintästrategiaa, vaan viestinnän strategian tulisi olla yhdessä yleisen strategian 

kanssa. 

Yleisesti asetetut tavoitteet näkyivät toisinaan myös viestinnän toi-

menpiteitä tai asemaa käsitellessä muualla toimintasuunnitelmassa. Teoriassa Zer-

fass ja Volk (2018, 405–409) ovatkin nähneet tällaisen olevan yksi tapa osoittaa 

viestinnän vaikutus toimintaan muulle organisaatiolle, erityisesti johtajille. Tällai-

nen viestinnän tavoitteiden linjaaminen yleisten tavoitteiden kanssa (mp.) näkyi 

edellä mainitussa tiedottamisessa. Tiedottaminen oli nostettu sekä organisaation 

ydintehtäviin että mainittiin toistuvasti myös muualla toimintasuunnitelmassa. 

Yhdessä toimintasuunnitelmassa keskeiseksi tavoitteeksi oli nostettu 

luotettava mediasisällön sekä medialukutaidon edistämisen puolesta toimiminen. 

 

TS6: Toimimme medialukutaidon ja luotettavan mediasisällön puolesta. 

 

Tähän tavoitteiseen pyrittiin luontevasti viestinnän keinoin. Toimintasuunnitel-

massa tuotiin esille sosiaalinen media, vastuullisten mediasisältöjen ja kriittisen 

medialukutaidon esille tuominen sekä asioista aktiivisesti viestiminen (TS6). Tä-

män tavoitteen kohdalla viestintä nostettiin toistuvasti keskeiseksi keinoksi saa-
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vuttaa tavoite. Viestinnästä puhutaan tavoitteen saavuttamisen puitteissa toistuvas-

ti ja eri keinoin, mikä korostaa viestinnän merkitystä tavoitteen saavuttamiseksi.  

 Viestinnälle annetuista toimista juuri informointi korostuu tavoitteis-

sa ja niiden toteuttamisessa. Yhtä mainintaa lukuun ottamatta kaikki viestintään 

viittaavat kohdat, jotka näkyvät niin tavoitteissa kuin toimintasuunnitelmissa 

muutenkin, viittaavat juuri informointiin. Tiedottaminen ja tiedon jakaminen on 

nähty teoriassa viestinnän tärkeänä tehtävänä esimerkiksi Zerfassin ja Sherzadan 

(2015, 301) mukaan, ja tämä korostuu niin ikään tutkielman aineistossa toiminta-

suunnitelmissa. Informoinnin lisäksi yksi maininta viittasi maineen kasvattami-

seen profiilia kasvattamalla (TS5). Tämä tuo viestinnän asemalle hieman lisäulot-

tuvuutta, kun tavoitteista löytyy muitakin kytköksiä ja tehtäviä viestinnälle. Mai-

neen ja brändin rakentaminen onkin nähty teoriassa viestinnälle yleisenä tehtävä-

nä (mp.). 

 Organisaatioiden tavoitteissa mainittiin usein jäsenet, ja niiden pal-

veleminen näyttäytyikin sitä kautta keskeisenä työnantajajärjestöjen toiminnalle.  

 

TS3: Tavoitteemme: Palvelemme jäseniä luotettavasti ja tehokkaasti. 

TS5: Strategiset painopisteet: (organisaation) tehtävä on tukea jäseniään 

TS4: (organisaatio) pyrkii toiminnallaan suoraan tai välillisesti tukemaan 

jäsenien toimintaedellytyksiä 

 

Kun tavoitteissa mainittiin jäsenten palveleminen, puhuttiin viestinnän yhteydessä 

koulutuksen hyödyntämisen parantamisesta jäsenyrityksissä tuomalla niistä tietoa 

verkkosivuille (TS3). Samankaltainen näkemys toistui toisessakin toimintasuunni-

telmassa, jossa strategisissa painopisteissä päätehtäväksi mainittiin jäsenten tuke-

minen ja sen keinoksi seurata, hankkia ja jakaa alalle olennaista tietoa (TS5). 

Tiedon tuottaminen nostettiin myöhemminkin esille, jolloin viestinnän tehtäviksi 

nousi tiedottaminen ja nettisivujen jäsenille-sivu. Yhdessä toimintasuunnitelmassa 

tavoitteena oli tukea jäsenten toimintaedellytyksiä (TS4). Edunvalvonnan yhtey-

dessä viestintään viitattiin suoraan: organisaatio -- viestii aktiivisesti päättäjille ja 

sidosryhmille, jotta yritysten tarpeet tulevat huomioiduksi -- (TS4). Tässä viestintä 

yhdistetään suoraan edunvalvontaan, joka on työnantajajärjestöjen keskeisiä tapo-
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ja palvella jäseniään. Vaikka viestinnän keinoja ei erotella, näyttäytyy viestintä 

keskeisessä roolissa jäsenten palvelemisessa ja edunvalvonnassa. 

Edellä mainitut esimerkit nostavat keskiöön työnantajajärjestöjen 

toiminnan perimmäisen tarkoituksen, joka on palvella omaa jäsenistöään eli työn-

antajayrityksiä. Palveleminen tapahtuu toki myös poliittisen vaikuttamisen eli 

lobbaamisen kautta (Jaatinen, 2000), jonka senkin voi toteuttaa viestinnän keinoin 

tai tunnistamalla viestinnän merkityksen siinä. Tutkielman aineistossa toiminta-

suunnitelmissa myös viestintätoimet itsessään nousivat palvelemisen keinoksi. 

Erityisesti hyödyllisen tiedon tuottamisessa ja sen jakelussa viestintä nousi esiin. 

 Myös jäsenyritysten kasvun ja kehityksen tukeminen näyttäytyi toi-

mintasuunnitelmissa yleisenä tavoitteena, jota myös viestinnän keinoin tuettiin. 

Tämän osoittavat myös esimerkit alla. 

 

TS3: Tuotetaan tietoa alan kasvua tukevista tutkimuksista. 

TS6: Tuotamme ja jaamme tulevaisuutta ennakoivaa toimialatietoa. 

 

Useimmiten kasvun ja kehityksen tavoitteiden tukemiseen liittyi tiedon tuottami-

nen ja jakaminen (TS3, TS5, TS6). Tämä osoittaa viestinnän tärkeyden jäsenten 

palvelussa ja jäsenten kehityksen edistämisessä. Viestinnän asema näyttäytyy 

keskeisenä juuri jäsenten kannalta, sillä jäsenille saatetaan tietoa saataville nimen-

omaan viestimällä tuotetusta tiedosta. 

Osassa toimintasuunnitelmia tavoitteissa nousi esille yhteiskunnalli-

nen vaikuttavuus. Tähän tavoitteeseen kerrottiin pääsevän tuomalla esille tutki-

muksia (TS4) sekä kasvattamalla profiilia (TS5). Näissä ei toki suoraan puhuta 

viestinnästä, mutta voidaan tulkita, että juuri viestinnän keinoilla tällaista vaikut-

tavuutta voidaan vahvistaa. Tunnettuus ja maine vaativat aktiivista toimintaa kas-

vaakseen, ja tällaisena toimena voi olla viestintä. Viestinnän voidaan nähdä teori-

assa Zerfassin ja Sherzadan (2015, 301) mukaan toimivan muiden toimien lisäksi 

juuri maineen ja brändin rakentajana. 
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5.1.3 Viestintä irrallaan tavoitteista 

Haastatteluissa kävi ilmi, että viestijät eivät osallistuneet toimintasuunnitelmaan 

kovin paljoa. Kuten edellisen alaluvun 5.1.2 alussa käsiteltiin, viestijät kuvaavat 

osallistuvansa toimintasuunnitelman tekoon tekstejä muotoilemalla (H1) sekä 

toimintasuunnitelmadokumentin kasaamisella ja ulkoasun tekemisellä (H1, H4). 

Myös varsinaiseen kirjoittamiseen viestijät osallistuivat heikosti ja kahdessa haas-

tattelussa kerrottiin organisaation asiantuntijoiden laativan oman alueensa osuudet 

itsenäisesti (H1, H4). Koska viestinnän suunnittelun tulisi toteutua esimerkiksi 

Åbergin (1997, 175) näkemyksen mukaan yhdessä organisaation yleisen suunnit-

telun kanssa, voidaan viestintätoimelle haastavana tilanteena nähdä se, jos viestin-

tä ei juuri osallistu toimintasuunnitelman laatimiseen. Myös strategiakirjallisuu-

dessa Moss ja Warnaby (1998, 131) ovat todenneet, että viestinnän rooli on usein 

pinnallinen eikä viestintä osallistu strategian laatimiseen vaan toimii ainoastaan 

sen toteuttajana. Osa viestijöistä näkikin, että toimintasuunnitelmat olivat viestin-

nän osalta suppeita, kuten alla olevat katkelmat osoittavat: 

 

H2: Se on niin minimaalinen se meijän toimintasuunnitelma, et ei siinä do-

kumentissa kauheen suuresti viestintään oteta kantaa. 

H4: -- se (toimintasuunnitelma) ei oo hirveen konkreettinen vaan se on ai-

ka ylätasolla, että se siitä puuttuu. 

 

 Puhuttaessa viestinnän suunnittelusta organisaation tavoitteisiin 

nähden tuli myös esille suuripiirteisyys ja ylätason linjaukset, kuten edellisessä 

alaluvussa sivuttiin. Ylätaso nähtiin haastatteluissa olemassaolostaan huolimatta 

haastavana tekijänä, sillä suuripiirteisyyden ei nähty juurikaan auttavan käytännön 

työssä.  

 

H1: -- tällaset pienemmät (asiat) ei oo ehkä niin mietitty, että tästäkin voisi 

viestiä. 

H4: -- kun tehdään jotain viestintäsuunnitelmaa tai suunnitellaan jotain 

viestinnän toimenpiteitä niin ei me hirveesti niihin (tavoitteisiin) palata. 

 

Yksi haastateltava näki, että isoista linjoista poiketen pienempiä asioita, joista 

voitaisiin viestiä, ei ole mietitty (H1). Toinen viestijä sanoi, että viestintää suunni-
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tellessa tavoitteisiin ei juurikaan palattu (H4). Samankaltainen näkemys toistui 

toisessa haastattelussa (H5). Vaikka tavoitteet olisi siis ainakin jollain tavalla si-

säistetty ja ne olisivat takaraivossa, ei niitä hyödynnetä eikä niihin palata, kun 

olisi tarkoituksena suunnitella viestintää tai toteuttaa viestintää käytännössä. Tämä 

saattaa luoda katkoksen tavoitteiden ja viestinnän välille. Tämän huomion näytti-

vät tehneen myös viestijät (H1, H4), joiden mukaan tarkoituksena olikin kehittää 

viestinnän suunnittelua ja miettiä sitä nimenomaan tavoitteiden kautta. 

Minkälaisia tehtäviä viestinnälle sitten annetaan organisaation ta-

voitteiden ulkopuolelta? Kysymys on riippuvainen siitä, mitä organisaatio on ta-

voitteikseen asettanut, mutta vastaus kertoo silti jotakin siitä, millainen viestinnän 

asema strategisuuden kannalta organisaatioissa on. Se, etteivät viestinnälle annettu 

asema tai toimet vastaa organisaation tavoitteita, asettaa viestinnän hienoisen risti-

riitaiseen asemaan. Erityisesti tämä näyttäytyy ristiriidassa aiemmin mainitun 

Åbergin (1997, 175) ajatuksen kanssa strategian (eli toimintasuunnitelmien ta-

pauksessa päämäärien tai tavoitteiden) ja viestintästrategian ideaalista yhteydestä. 

 Informointi viestinnän toimena oli yleisin mainittu asia aineistona 

toimineista toimintasuunnitelmista, ja se näkyi myös yleisyytenä viestinnän mai-

ninnoista, jotka eivät kytkeytyneet yleisiin tavoitteisiin.  

 

TS5: Yhdistys huolehtii alaa koskevasta tiedottamisesta medialle 

TS3: Viestitään toimialan ympäristövaikutuksista -- 

 

Informoinnin yhteydessä puhuttiin esimerkiksi alaa koskevasta tiedottamisesta 

medialle (TS5), tiedon lisäämisestä alasta ja sen toimijoista (TS1) sekä toimialan 

ympäristövaikutuksista viestimisestä (TS3). Kiinnostavaa informoinnin ilmaantu-

mistiheyden huomioon ottaen on se, ettei informointia ole useassa toimintasuunni-

telmassa listattu tavoitteiden joukkoon. Informointi esiintyy niin usein viestinnän 

toimista mainittaessa, että se vaikuttaisi siten olevan tärkeä viestinnän toimi. In-

formoinnin voisi nähdä osoittavan viestinnän tärkeän aseman organisaatioiden 

tavoitteiden saavuttamisessa ja toiminnasta ulospäin kertomisessa. Informoinnin 

puuttuminen organisaation tavoitteista luo kuitenkin täysin vastakkaisen kuvan ja 

herättää kysymyksiä viestinnän arvostuksesta. On myös kiinnostavaa, ettei toi-
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mialan ympäristövaikutuksia ole listattu yleisiin tavoitteisiin, vaikka viestinnän 

yhteydessä ne mainitaan, sillä juuri kestävyys ja vastuullisuus ovat aiheita, joista 

on tutkimuksessa Steynin (2009, 517) mukaan tullut 2000-luvulla useiden organi-

saation strategian ja tavoitteiden kulmakiviä. Niistä kertomisesta viestinnällä on 

olennainen rooli, kuten aineistokin osoittaa. 

Tunnettuus ja näkyvyys nostettiin esille viestinnän yhteydessä usein, 

vaikka se ei näkynyt organisaation tavoitteissa. 

 

TS1: Tutkimusten tarkoituksena on -- nostaa yleisesti alan tunnettuutta. 

 

Tavoitteena oli nostaa alan tunnettuutta tai näkyvyyttä tutkimusten kautta (TS1) 

tai nostaa yksittäisen tapahtuman tunnettuutta (TS3). Tunnettuuteen ja näkyvyy-

teen läheisesti liittyvä maine näyttäytyi myös yhdessä toimintasuunnitelmassa 

viestinnän toimena, joka puuttuu tavoitteista. Toimintasuunnitelmassa puhuttiin 

brändäyksestä (TS2), joka tunnettuuden tavoin voidaan tulkita tapahtuvan juuri 

viestinnän avulla. Samankaltaisia toimia viestinnän tavoitteissa ovat käsitelleet 

Juholin ja Rydenfelt (2020, 86). Vaikkei tunnettuuden kohdalla suoraan viitata 

viestintään, voidaan nähdä juuri viestinnän toimenpiteiden toimivan tunnettuuden 

rakentajana. Viestinnän strateginen puoli olisi tällaisessa Steynin (2009, 517) tut-

kimuksen mukaan luonnollinen kumppani ja toteuttaja. 

Niin ikään muiden toimien tukemista ei mainita tavoitteissa, vaikka 

se mainitaan useissa toimintasuunnitelmissa. Viestinnän mainitaan tukevan toimi-

alamarkkinoinnin sekä mediakasvatuksen tavoitteita (TS1) ja sisäisen viestinnän 

palvelevan johtamista ja henkilöstön hyvinvointia (TS3). Lisäksi yhdessä toimin-

tasuunnitelmassa mainitaan, että viestintää tullaan integroimaan keskeisemmäksi 

osaksi kaikkea toimintaa (TS4). 

 

TS1: Viestinnän toimenpiteet tukevat -- toimialamarkkinoinnin sekä me-

diakasvatuksen tavoitteita. 

TS4: Viestintää tullaan entisestään integroimaan keskeisemmäksi osaksi 

kaikkea toimintaa. 
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Viestintä kietoutuu tätä kautta osaksi kaikkea organisaation toimintaa. Tässä va-

lossa onkin erikoista, ettei tällaisia tavoitteita ole listattu organisaation muiden 

päämäärien joukkoon. Esimerkkien kautta viestintä hahmottuu tärkeänä osana 

tukena muita organisaation toimia henkilöstön hyvinvoinnista markkinointiin. 

 Se, kuinka viestinnästä puhutaan yleisten tavoitteiden ulkopuolella, 

luo jonkinlaista kuvaa viestinnän asemasta organisaatiossa. Voisi nähdä, ettei 

viestintä ole niin keskeistä organisaatiolle, jos sitä ei mainita organisaation ylei-

sissä tavoitteissa. Toisaalta viestintä kuitenkin mainitaan toimintasuunnitelmissa 

muuten, jolloin viestintä selvästi on osa organisaation toimintaa. Huomionarvoista 

on se, että yhdessä toimintasuunnitelmassa kaikki viestinnän maininnat liittyivät 

jollain tapaa organisaation päämääriin. 

 Olennaista viestinnän ja tavoitteiden yhteydelle ovat myös roolit, 

joita viestijät saavat. Viestinnän strategisuudelle merkittävää onkin aiemman tut-

kimuksen, esimerkiksi Verhoevenin ja muiden (2020, 62) tutkimuksen, valossa 

viestijöiden rooli erityisesti strategisen toimijuuden kautta. Viestinnän aseman ja 

strategisuuden tutkimiseen kytkeytyvät vahvasti toimet ja roolit, joita käsittelen 

seuraavassa alaluvussa. 

 

5.2 Viestijöiden roolit 

 

Yleisesti ottaen haastateltujen viestijöiden voisi nähdä olevan viestinnän suhteen 

generalisteja, kuten Leichty ja Springston (1996, 472–473) sanovat: generalistit 

yhdistelevät työssään tasaisesti eri viestinnän elementtejä ja jakavat piirteitä useis-

ta eri rooleista. Haastateltavissa ei ollut viestijää, jonka rooli olisi ollut yksiselit-

teinen, vaan pikemminkin viestijän työtä määritti aineistossa sen monimuotoisuus 

ja moniulotteisuus. Erilaisten roolien yhdistelmien kautta viestijät hahmottuvat 

generalisteina niin toimintasuunnitelmissa kuin haastatteluissa. Tämä selittyy to-

dennäköisesti ainakin jossain määrin sillä, että viestijät työskentelevät pienissä 

organisaatioissa, joissa he ovat usein ainoa viestijä. Silloin myös työkenttä voi 

olla laajempi kuin suuressa viestintäyksikössä, jossa viestijöiden on sujuvampaa 

erikoistua tiettyyn tehtävään tai vaikkapa kanavaan. 
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Viestinnälle löytyy aineistosta viisi pääasiallista roolia, jotka kuvaa-

vat sitä, millaisia toimia viestinnällä nähdään olevan: tiedonvälittäjä, maineenra-

kentaja, tukija, luotaaja ja kehittäjä. Osa rooleista esiintyi vain haastatteluissa, 

mutta useampi toistui sekä toimintasuunnitelmissa että haastatteluissa. Tämä roo-

lien jakautuminen aineistoittain on esitetty alla kuviossa 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Käsittelen seuraavaksi omissa alaluvuissaan rooleja, joita aineistosta löytyi. Käsit-

telen rinnakkain sekä toimintasuunnitelmissa että haastatteluissa esille nousseita 

piirteitä siinä määrin, kun ne liittyvät samoihin tehtäviin. 

 

5.2.1 Tiedonvälittäjä 

Viestijä toimii usein viestinnän toteuttajana, eli toisin sanoen tiedonvälittäjänä. 

Tämä rooli nähdään ikään kuin kaiken taustalla ja perusoletuksena viestinnän 

työlle. 

 

H1: (Rooli viestijänä osana organisaatiota on) selkeästi viestintätoiminnan 

hoitaminen ja siihen liittyvien yksityiskohtien hoitaminen. 

H2: Mun mielestä viestintä loppujen lopuksi on aika paljon ihan raakaa 

työtä, kirjoittamista, kuvaamista, editoimista, kädet savessa tekemistä. 

 

Haastatteluissa toistuikin ajatus perinteisen viestintätoiminnon hoitamisesta tai 

toteuttamisesta (H1). Tällä voisi nähdä olevan yhteistä van Rulerin ja muiden 

(2004) toiminnallisella roolilla, jolle olennaista on viestinnän toteuttaminen. Yh-

dessä haastattelussa sivuttiin käytännön työtä, kädet savessa tekemistä, johon lis-

Kuvio 1. Viestijöiden roolien sijoittuminen aineistoon 
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tattiin kuuluvaksi muun muassa kirjoittaminen, kuvaaminen ja editoiminen (H2). 

Myös toisessa haastattelussa viitattiin kirjoittamiseen (H6). Tällaiset viestinnän 

toimet yhdistyvät vahvasti Broomin ja Smithin (1979) sekä Dozierin (1984) vies-

tintäteknikon rooliin: viestintäteknikko tarjoaa erikoistunutta palvelua ja rooliin 

liittyy vahvasti viestintätuotteiden tuottaminen esimerkiksi juuri kirjoittamalla. 

Jokaisessa toimintasuunnitelmassa esiintyi viestinnän hahmottami-

nen informointina tai informointi viestinnän tavoitteeksi asetettuna. 

 

TS1: Viestinnän toimenpiteet tukevat jäsenten informoinnin ohella -- 

 

Informointi nousikin viestinnän yleisimmin mainituksi tehtäväksi juuri toiminta-

suunnitelmissa, kuten yllä oleva esimerkki osoittaa. Viestinnän asema organisaa-

tiossa näyttäytyy tiedon välittämisen kautta. Tiedon välittäminen nousi esille 

myös haastatteluissa, joissa puhuttiin muilta tulevista viesteistä, jotka viestijä lait-

taa eteenpäin. Välittäminen yhdistyy Mykkäsen (2016) tutkimuksen välittäjän 

rooliin, jossa olennaista on viestiminen ja tiedon välittäminen. 

 Myös viestiminen nousi esille toimintasuunnitelmissa, niin kuin alla 

olevista esimerkeistä voi huomata. 

 

TS4: Toimintakauden aikana tullaan viestimään aktiivisesti tarpeista päät-

täjille -- 

TS4: (organisaatio) osallistuu päätöksentekoa koskevaan keskusteluun ja 

viestii aktiivisesti päättäjille ja sidosryhmille -- 

 

Viestiminen toteuttaa edunvalvonnan tavoitteita välittämällä tietoa. Tällöin vies-

timinen kytkeytyy osaksi organisaation muita toimia ja tavoitteita. Niin ikään pu-

huttiin viestimisestä, kun viitattiin sidosryhmien informoimiseen. Haastatteluissa 

viestinnän keskeiseksi rooliksi nähtiin myös esimerkiksi tutkimuksista viestimi-

nen, ja erityisesti jäsenistölle viestiminen toistui useassa haastattelussa.  

 

H2: Viestimme niistä asioista, mitä meidän yhdistys tekee -- 
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Viestimisestä puhuminen kytkeytyykin viestinnän perustehtävään, tiedon välittä-

miseen. Sidosryhmien kanssa viestiminen kytkeytyy niin ikään edellä mainittuun 

Broomin ja Smithin (1979) teknikon rooliin. Samoin Leichtyn ja Springstonin 

(1996) ulkoisen viestijän roolissa korostuu yleisöjen kanssa kommunikoiminen. 

Zerfass ja Viertmann (2017) näkevät viestimisen mahdollistavana tekijänä organi-

saation toiminnalle, sekä viestinnän takaavan joustavuuden organisaatiolle sidos-

ryhmien viestimisen kautta. Tällä tavalla nähtynä voidaan perustella viestinnän 

arvoa. (Mts., 72–76.) Tähän peilattuna viestintä hahmottuu tutkituissa organisaa-

tioissa tärkeäksi toimeksi. 

Viestiminen yhdistyy toiminnaltaan läheisesti tiedottamiseen. Toi-

mintasuunnitelmissa viitattiin tiedottamiseen, joka viittaa selvästi viestinnän teh-

täviin organisaatiossa. Yhdessä toimintasuunnitelmista viestinnästä eroteltiin 

omaksi osiokseen ”Media”, jossa toimeksi eriteltiin alaa koskeva tiedottaminen 

medialle (TS5). Toisessa toimintasuunnitelmassa tiedottaminen koronaan liittyen 

oli nostettu vuoden 2021 painopisteeksi. 

 

TS5: Yhdistys huolehtii alaa koskevasta tiedottamisesta medialle 

TS2: Toiminnan painopisteet vuodelle 2021: Koronaan liittyvä tiedottami-

nen 

 

Toimintasuunnitelmissa tiedottaminen on selkeä viestinnän tehtävä, joka osoittaa 

viestinnän arvon organisaatioissa. Viestintä toimii tiedonvälittäjänä sekä medialle 

että oletettavasti organisaation omalle jäsenistölle. Mediaviestintä nostettiin esille 

niin ikään haastatteluissa viestijän tehtävänä. 

 

H4: (Viestintään kuuluu) -- mediaviestintä. Meillä hyvinkin paljon tehdään 

edunvalvontaa -- et (sieltä) tiedoksi tulee jotain, et tästä pitää viestiä me-

dialle. 

 

Myös organisaatioviestinnän teorian tasolla Zerfass ja Volk (2018, 397) näkevät, 

että viestintä käsitetään useimmiten palvelevana toimintona, joka kirjoittaa tiedot-

teita ja Zerfassin ja Sherzadan (2015, 292) mukaan välittää tietoa median kautta 

sidosryhmille. Tällä tavalla viestinnän hahmottavat Zerfassin ja Sherzadan tutki-



 

48 
 

muksessa myös johtajat (mts., 300). Tämä saattaa heijastua myös aineiston toi-

mintasuunnitelmissa, joka useimmiten laaditaan juuri johdossa. 

Toimintasuunnitelmissa mainittiin tiedon tuottaminen, joka kytkey-

tyy tiedonvälittäjän rooliin. 

 

TS5: Tiedon tuottaminen jäsenistölle: Tiedotteet alan tapahtumista ja kou-

lutuksista. 

TS1: Viestintätoimenpiteiden tavoitteena on lisätä tietoa – 

 

Tiedon tuottaminen yhdistettiin viestintään puhumalla tiedotteista (TS5). Kiteyte-

tysti puhuttiin myös tiedon lisäämisestä (TS1). Tiedon tuottaminen yhdistettiin 

samaisen tiedon jakamiseen (TS6). Osassa toimintasuunnitelmista puhuttiin tuot-

tamisesta poiketen ainoastaan tiedon jakamisesta: esimerkiksi materiaalin levit-

tämisestä kouluille (TS2). Viestintä yhdistyy siis sekä tiedon tuottamiseen että 

tiedon jakamiseen. Viestinnän asema onkin toimia tehdyn työn levittäjänä ja jaka-

jana, jolloin tehty työ saatetaan näkyväksi sidosryhmille. Viestintä näyttäytyy tätä 

kautta välineenä tuoda organisaation toimet esille. Haastatteluissa puhuttiinkin 

painopistealueista, joita halutaan viestinnän avulla tuoda esiin (H3). Tiedon jaka-

minen näkyy Mykkäsen (2016, 151–155) välittäjän roolissa, kuten jo aiemmin 

käsiteltiin, ja yhdistää tiedonvälittäjän roolin tältä osin välittäjän rooliin. 

 Leichtyn ja Springstonin (1996) rooleista sisäinen viestijä keskittyy 

nimensä mukaisesti sisäiseen viestintään eikä ole tekemisissä ulkoisten yleisöjen 

kanssa. Yhdessä haastattelussa viitattiin myös sisäiseen viestintään, mutta kuten 

aiemmin todettiin, liitoissa viestijät toimivat ennen kaikkea useilla viestinnän osa-

alueilla, eivätkä sisäisen viestinnän tehtävät poissulje myös ulkoisten sidosryh-

mien huomioimista. 

 

H4: (Viestintään kuuluu) Sisäistä viestintää. Sillä tavalla, että tiimi tietää 

missä mennään -- 

 

Sisäisen viestinnän tarkoitukseksi mainittiin haastattelussa olevan se, että tiimi 

tietää, missä mennään (H4), kuten edellä on nähtävissä. Sisäisen viestinnän osalta 

tiedonvälittäjän tehtävissä on samankaltaisuutta Leichtyn ja Springstonin aiemmin 
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määrittämään sisäisen viestijän rooliin. Alla olevaan taulukkoon 2 on kiteytetty 

tiedonvälittäjän roolin kuvaus. 

 

Taulukko 2. Tiedonvälittäjän rooli 

  

Tiedonvälittäjän roolin sisälle mahtuu monia rooleja aiemmasta roo-

litutkimuksesta. Erityisesti Mykkäsen (2016) välittäjän rooli sekä Broomin ja 

Smithin (1979) viestintäteknikon rooli nousevat esille. Roolit yhdistävät kaksi 

tiedonvälittäjän rooliin olennaisena kuuluvaa tehtävää: tiedon tuottamisen sekä 

välittämisen. Tämä tuo esille sen, kuinka aineistossa mainitut viestinnän tehtävät 

kytkeytyvät myös aiempaan roolitutkimukseen joidenkin piirteidensä osalta. 

 

5.2.2 Maineenrakentaja 

Viestinnän asema tutkituissa organisaatioissa näyttäytyy useasti toimintasuunni-

telmissa maineen kautta. Viestintä yhdistetään maineen vahvistamiseen tai paran-

tamiseen. Toimintasuunnitelmissa puhuttiin myös yksinkertaisesti viestinnän pai-

nopisteistä maineen suhteen. Maineella tarkoitetaan organisaation aineetonta pää-

omaa, joka muodostuu sidosryhmien kokemuksesta ja uskomuksista organisaation 

toiminnasta, mutta myös mediajulkisuudesta sekä organisaation ja muiden tuotta-

mista kertomuksista (Juholin & Kuutti, 2004, 65). Maineen rakentaminen on toi-

mi, jonka kautta viestintä voi Zerfassin ja Viertmannin (2017, 72–76) näkemyksen 

mukaan tuottaa organisaatiolle arvoa ja sitä kautta osoittaa arvonsa organisaation 

kokonaisuudessa. Maine on siis olennainen osa organisaation arvon tuottamista, 

jossa viestintä toimii keskeisenä toteuttajana. 

Viestinnän asema nähdään aineistossa olevan maineen parantaja. 

Tämä näkyi yhdessä toimintasuunnitelmassa osiossa, jossa yhdistettiin maine ja 

viestintä toisiinsa. 

 

TS4: Toimikaudella jatketaan edelleen (jäsenyritysten) mielikuvan paran-

tamista ja (jäsenyritysten) roolin korostamista mainostajan strategisena 

kumppanina. 

Rooli Kuvaus 

Tiedonvälittäjä Viestinnän toteuttaja, joka tuottaa ja välittää tietoa kirjoittamisen ja sisällön 

julkaisemisen kautta 
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Tavoitteeksi oli asetettu mielikuvan parantaminen ja roolin korostaminen mainos-

tajan strategisena kumppanina (TS4). Koska osio oli nimetty ”Maineeksi” ja sii-

hen oli yhdistetty myös viestintä, voidaan tulkita, että tällainen tavoite saavutetaan 

juuri viestinnän keinoin. Viestinnän asemaan liittyy siis maineen parantaminen. 

Niin ikään toisessa toimintasuunnitelmassa mainittiin profiilin kasvattaminen yh-

teiskunnallisena keskustelijana (TS5). 

 

TS5: (Organisaation) profiilia yhteiskunnallisena keskustelijana kasvate-

taan 

 

Tämä mainittiin omassa viestintäosiossaan, jolloin tehtävä liitetään suoraan vies-

tintätoimiin. Siten viestinnän asemaan kytkeytyy maineen kasvattaminen. 

 Toimintasuunnitelmissa mainittiin myös imagon tai roolin vahvis-

taminen, mikä voidaan niin ikään yhdistää juuri maineeseen. 

 

TS1: Viestintätoimenpiteiden tavoitteena on -- vahvistaa (alan) imagoa -- 

TS4: (Organisaation) roolia alan mielipidevaikuttajana ja suunnannäyttä-

jänä tullaan vahvistamaan -- 

 

Viestintä- sekä markkinointitoimenpiteiden tavoitteeksi asetettiin alan imagon 

parantaminen sekä vahvistaminen puhuttelevana ja erikoistuneena edelläkävijä-

mediana sekä moniarvoisena ja laadukkaana osana Suomen mediakenttää (TS1). 

Sisäisen ja ulkoisen viestinnän painopisteeksi asetettiin toisessa toimintasuunni-

telmassa alan mielipidevaikuttajan ja suunnannäyttäjän roolin vahvistaminen 

(TS4). Molemmat esimerkit kuvaavat viestinnän asemaa maineen vahvistajana. 

Ne osoittavat, kuinka viestintätoimenpiteille asetetaan konkreettisia tavoitteita 

maineen kannalta. 

 Yhdessä toimintasuunnitelmassa viestintä asemoitiin maineen kan-

nalta siten, että sen painopisteeksi nähtiin tutkimustulokset median luotettavuudes-

ta, laadusta ja ainutlaatuisuudesta, sekä merkityksestä ihmisille ja yhteiskunnalle 

(TS6). Samanlaiset tavoitteet nähtiin kuluttajamarkkinoinnilla (TS6). Tämän voisi 

nähdä kuvaavan viestinnän asemaa organisaatiossa maineen ylläpitäjänä ja välittä-



 

51 
 

jänä. Erityisesti viestinnällä halutaan korostaa median luotettavuutta sekä luotet-

tavan median merkitystä ihmisille. Maineen kannalta pyritään siis vahvistamaan 

erityisesti yleisesti media-alan mainetta. Maineesta puhuttiin myös brändäyksenä 

(TS2), kun pyritään luomaan alalle mainetta tietynlaisena edelläkävijänä. Brändis-

sä on kyse vaikutelmista ja niiden hallinnasta (Juholin & Kuutti, 2004, 61). Vaik-

ka tähän ei varsinaisesti yhdistetä viestintää tai mainita viestintätoimenpiteitä, 

voidaan ajatella, että juuri viestinnän keinon tällainen maine voidaan saavuttaa. 

 Sen sijaan haastatteluissa maine tuotiin esille nimenomaan suoraan 

viestinnän tavoitteena:  

 

H2: Meillä viestinnän tavoitteena on -- (alan kuvan) vahvistaminen ja kir-

kastaminen, että tiedettäisiin mikä on (työnantajan) rooli ja mitä se tekee. 

 

Maine nähdään Steynin (2009, 517) tutkimuksessa yhtenä hallitsevana tekijänä 

strategisen viestinnän keskustelussa, jossa juuri viestintä voi olla toimijana ja to-

teuttajana. Tämänkaltainen näkemys heijastuu myös haastattelussa, jossa viestintä 

nähdään olennaisena tekijänä maineen kannalta. 

Siinä missä maine kuvaa sitä, millaisena vaikkapa tutkittu organisaa-

tio tai sen edustama ala nähdään ja liitetäänkö siihen positiivisia tai negatiivisia 

asioita, kertoo tunnettuus ja näkyvyys siitä, kuinka laajalti ja hyvin organisaatio 

on tuttu sidosryhmille ja yleisölle. Viestinnän asema tutkituissa organisaatioissa 

voidaankin nähdä tunnettuuden avittajana. Tunnettuus yhdistettiin toimintasuunni-

telmissa joko organisaation itsensä tunnettuuteen tai sitten yleisesti media-alan 

tunnettuuteen. Puolessa tutkituista toimintasuunnitelmissa tunnettuutta haluttiin 

nostaa erityisesti alalle yleisesti. Vaikka tunnettuudesta ja näkyvyydestä ei puhuta 

kaikissa suunnitelmissa varsinaisesti viestinnän yhteydessä, voidaan niiden nähdä 

kytkeytyvän viestintään, sillä viestinnän keinoin voidaan tunnettuutta ja näkyvyyt-

tä lisätä. Alan näkyvyydestä puhuttiin yhdessä toimintasuunnitelmassa juuri vies-

tintäosiossa, jossa mainittiin, kuinka aktiivisen viestinnän avulla pidetään huolta 

siitä, että viestimme median vahvuuksista näkyy ja kuuluu (TS6). Viestintä ase-

moituu siis suoraan näkyvyyden kannalta olennaiseksi tekijäksi ja toimeksi. Vies-

tinnän tehtävä näyttäytyy näkyvyyden ylläpitäjänä. Niin ikään yhdessä haastatte-
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lussa viestinnän vaikutus toimintaan nähtiin tätä kautta. Tämä näkyy alla olevassa 

katkelmassa. 

 

H2: (viestintä) Tuo sitä (toimintaa) näkyväksi. 

 

Viestinnän vaikutus toimintaan nähtiin nimenomaan siten, että viestintä tuo toi-

mintaa näkyväksi. Tämä korostaa viestinnän tehtävää näkyvyyden osalta. 

 Tunnettuutta tavoiteltiin myös suoraan organisaation tapahtumalle. 

Yhdessä toimintasuunnitelmassa toimenpiteisiin oli listattu tapahtuman tunnettuu-

den lisääminen (TS3). Vaikka tässäkään ei suoranaisesti viitata viestintään, voi-

daan tunnettuuden nähdä lisääntyvän juuri viestintätoimenpiteillä, kuten edellä 

pohdittiin maineen osalta. Tunnettuus ei voi lisääntyä irrallaan muista toimista, 

vaan vaatii aktiivista toimintaa kasvaakseen. Tällainen toimi on viestintä. Mai-

neenrakentajan roolin kuvaus on tiivistetty alle taulukossa 3. 

 

Taulukko 3. Maineenrakentajan rooli 

Rooli Kuvaus 

Maineenrakentaja Viestijä parantaa tai kasvattaa mainetta ja tunnettuutta sekä korostaa haluttua 

mielikuvaa tai roolia 

 

Edellisistä ja seuraavista esitellyistä rooleista poiketen mainetta tai 

tunnettuutta ei nosteta esille aiemmassa roolitutkimuksessa, mikä tekee maineen-

rakentajan roolista täysin uudenlaisen roolin viestijöille. Tämä herättää kysymyk-

siä siitä, kuinka olennaista maine ja tunnettuus on organisaatiolle, jos sitä ei noste-

ta selkeästi viestinnän tehtäväksi edes aiemmassa roolitutkimuksessa, puhumatta-

kaan tämän tutkielman aineistossa haastatteluissa. Pohdin tämän merkityksiä tar-

kemmin johtopäätöksissä luvussa 6. 

 

5.2.3 Tukija 

Viestintä asetettiin tukijaksi tarkoituksenaan tukea organisaation muita toimia. 

Käytännön tasolla viestintä nostettiin yhdessä toimintasuunnitelmassa tukitoimen-

piteeksi henkilöstön kehittämisen yhteydessä. Henkilöstön kehittämisen toimenpi-

teissä mainittiin sisäisen viestinnän kehittäminen palvelemaan johtamista ja edis-
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tämään henkilöstön hyvinvointia (TS3). Tämä asettaa viestinnän tukemaan henki-

löstöjohtamista. 

Viestintä nähtiin toimintasuunnitelmissa muiden toimien tukena 

myös kokonaisvaltaisesti. Viestintää mainittiin kehitettävän siten, että viestintää 

tullaan integroimaan keskeisemmäksi osaksi kaikkea toimintaa (TS4). Tämä mai-

nittiin maineen ja viestinnän yhteydessä. Argentin ja muiden (2005) näkemyksen 

mukaan yksi tapa kehittää viestinnän osallistumista organisaation strategisuuteen 

onkin juuri viestinnän integroiminen osaksi kaikkea muuta toimintaa. 

Haastatteluissa esille nousi näkemys viestinnästä nimenomaan tuki-

toimintona (H1, H4, H6). 

 

H4: Siinä on aina semmonen tietty, että viestintä ois vaan joku tukitoimin-

to, että mä istun jossain nurkassa ja odottelen -- 

H6: Ehkä yleisesti näkisin sen, että kun viestintä voidaan nähdä tällasena 

tukitoimintona -- 

 

Haastateltavat eivät puhuneet viestinnästä tukitoimintona omana näkemyksenään, 

vaan pikemminkin puhuivat siitä, kuinka viestintä nähdään tai voidaan nähdä or-

ganisaatioissa yleisesti tukitoimintona. Tukitoimintona toimimiseen liittyi muiden 

avustaminen ja valmius palvella mahdollisissa tarpeissa, kun sellaisia ilmenee. 

Viestijä nähtiin haastatteluissa myös laajemmin tukijana tukemassa 

muita työntekijöitä viestintätoimissa (H1) sekä auttamassa saavuttamaan muiden 

omia tavoitteita (H2, H4). 

 

H1: Viestijä on -- tukija perinteisissä viestinnän tehtävissä -- 

H4: Kun on asiantuntijoita jotka viestii, niin he tarvii tukee siinä työssään. 

 

Niin ikään viestijän rooliksi nähtiin muiden työntekijöiden tukeminen sparraamal-

la eli valmentamalla (KS s.v. sparrata) tai ohjeistamalla viestinnässä. 

 

H2: Kyl mä ajattelen, et viestijä ammattilaisena on aina substanssityönte-

kijän kaveri ja tuki ja sparraa sisällöllisissä asioissa -- 

H4: -- viestijä siinä auttaa, että voi esimerkiksi kohderyhmälähtöisesti jee-

siä siinä, että miten kannattaa sanoa ja kenelle 

H1: Voisin olla enemmän mukana pyytämässä, että tuottakaa ja tehkää -- 
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Sparrailua sanottiin esimerkiksi tehtävän sisällön tasolla asiantuntijatehtävissä 

(H2). Samalla tavalla toimi ohjeistaminen – viestijä toimi neuvojana, joka auttoi 

miettimään asiantuntijan työstä viestinnällisesti kiinnostavat ja tarpeelliset asiat. 

Viestijöiden toimeksi nähtiin myös muiden patistelu eli muilta materiaalien pyy-

täminen tai kehottaminen viestimään omasta työkentästään (H1, H4, H6). Tähän 

liittyi sekä sisällön pyytäminen muilta että se, että muita saisi rohkaistua ja autet-

tua tuottamaan tekstiä itse. 

Tällainen tapa nähdä viestijän rooli vaikuttaisi resonoivan juuri aja-

tuksesta nähdä viestintä ”tukitoimintona” – olennainen osa roolia on toimia mui-

den tukena viestinnällisissä asioissa. Se yhdistyy useaan aiempaan roolimääritel-

mään. Broomin ja Smithin (1979) asiantuntijan rooli leikkaa osittain tällaisia vies-

tinnälle annettuja tehtäviä, sillä asiantuntijat tarjoavat ratkaisuja ongelmiin – kuten 

haastatellut viestijät, kun he tarjoavat neuvojaan viestinnän suhteen. Myös Myk-

käsen (2016) asiantuntijaksi nimeämä rooli pitää sisällään samankaltaisia piirteitä, 

sillä asiantuntijat vahvistavat organisaation muiden toimijoiden viestintää. Leich-

tyn ja Springstonin (1996) päällikön rooliin taas kuuluu olennaisesti konsultointi, 

joka näkyy myös haastateltavien näkemyksissä. Viestinnän koulutuksellinen rooli, 

jota van Ruler kumppaneineen (2004, 54) ovat hahmotelleet, taas kirjaimellisesti 

pitää sisällään sen, kuinka viestijä opettaa muita organisaation jäseniä viestimään. 

Näille rooleille ominaiset piirteet toistuvat myös aineistossa viestijöiden näke-

myksissä siitä, kuinka he neuvovat ja ohjaavat muita viestinnällisissä asioissa. 

Steyn (2009, 518) on tutkimuksessaan todennut, että viestijät toimivat lähinnä 

neuvonantajina organisaation muille johtajille. Tämä toteutuu myös aineistossa, 

vaikkakin viestijät saavat myös muita rooleja. Samankaltaisen havainnon neuvon-

antamisesta ovat tehneet Zerfass ja Volk (2018, 405–409), joiden mukaan viestin-

tä antaa strategiseen panoksensa organisaation toimintaan juuri muun henkilökun-

nan ohjaamisella ammattimaiseen viestintään. Tämän kautta voisikin nähdä, että 

myös tukijan rooli neuvomisen kautta on tärkeää organisaation tavoitteiden saa-

vuttamiseksi ja tuo esille myös viestinnän strategista puolta. Taulukossa 4 on ku-

vattu tukijan roolin piirteet tiivistettynä. 
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Taulukko 4. Tukijan rooli 

Rooli Kuvaus 

Tukija Viestintä toimii tukitoimintona ja viestijä on organisaation asiantuntijoiden tukija 

ja sparraaja viestinnällisissä asioissa 

 

Esimerkit osoittavat käytännössä, kuinka viestintä voidaan hahmot-

taa organisaatioissa hyvinkin kokonaisvaltaisesti, kuten teoriassakin Christensen 

ja Cornelissen (2011, 386–388) näkevät. Viestinnän nähdään tukevan organisaati-

on muita toimia, joko organisaation toimintaa kokonaisuudessaan tai sitten muita 

toimintoja spesifisti. Viestintä voidaan hahmottaa muutenkin kietoutuvan osaksi 

organisaation muita toimia ja yleistä toimintaa silloin, kun viestinnästä puhutaan 

toimintasuunnitelmissa muualla kuin erikseen nimetyssä viestintäosiossa. 

 

5.2.4 Luotaaja 

Viestijä voidaan nähdä luotaajana, joka tarkkailee toimintaympäristössä sekä or-

ganisaatiossa tapahtuvia muutoksia. Tällainen rooli nähdään viestijälle teoriassa 

tärkeänä strategisen päätöksenteon tukena, kuten Åberg (1997, 227) asiaa käsitte-

lee. Aineistossa luotaajan rooli nousee esille ainoastaan haastatteluissa. 

 

H1: Varsinkin tässä omassa työssä koko ajan pitää pysyä perillä, et mitä 

tapahtuu, mitä uusii välineitä, miten joku muuttuu. 

H6: -- että pysyy kärryillä, et mitä kokonaisuudessaan siinä organisaatios-

sa tai toimialalla tapahtuu, ja sit viestii sitä. 

 

Haastateltavat kertovat siitä, kuinka viestijänä pitää pysyä perillä siitä, mitä ta-

pahtuu (H1) ja pysyä kärryillä siitä, mitä organisaatiossa tai toimialalla tapahtuu 

(H6). Tällaiset piirteet yhdistyvät Leichtyn ja Springstonin (1996) johtajan rooliin, 

johon kuuluu tiedon hankkiminen sekä Broomin ja Smithin (1979) asiantuntijaan, 

joka opiskelee ja tutkii tilannetta. Samanlaisia piirteitä on Mykkäsen (2016) fasili-

taattorissa, joka tarkkailee organisaation ympäristöä päätöksentekoon vaikuttavien 

asioiden varalta. Viestijän rooliin kuuluu siis jatkuva ympäristön tarkkaileminen 

muutosten varalta. Yksi haastateltava kiteyttääkin roolinsa olevan olennaisen 

hahmottaja (H6).  
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 Luotaajan rooliin kuuluu myös se, että tarkkaillusta tiedosta suodate-

taan olennainen, josta viestitään eteenpäin vaikkapa jäsenistölle. 

 

H3: Perusviestien kautta tulee tietoa, sitten poimitaan (olennainen) -- 

H5: Meidän (organisaation) rooli on sitä, että me katsotaan maailmaa ja 

suodatetaan meidän jäsenistölle asioita jotka niiden ois syytä tietää. 

 

Muilta tulevista viesteistä poimitaan olennaista tietoa, joka välitetään eteenpäin 

(H3) ja viestijä etsii ja suodattaa asioita jäsenistölle (H5). Ympäristön ja organi-

saation tarkkailun lisäksi luotaajan rooli yhdistyy kiinteästi alaluvussa 5.2.1 käsi-

teltyyn tiedonvälittäjän rooliin juuri tiedon välittämisen kautta. 

 Viestintä näyttäytyy luotauksen suhteen nopeana toimijana. Luotaa-

jan rooliin yhdistettiin valmiudet toimia nopeastikin tilanteen niin vaatiessa. 

 

H1: Viestintä on valmiina toimimaan, kun tapahtuu -- 

H3: Aina tapahtuu ja tulee yllättäviä (tilanteita), täytyy olla valmiuksia 

myös nopeasti reagoida eri juttuihin. 

H6: (Roolina) tällanen et kattoo että asiat hoituu ja kaikki tulee kerrottua 

ja pysyy homma hyppysissä. 

 

Viestijöiden kuvattiin haastatteluissa olevan valmiina toimimaan, kun tapahtuu 

(H1, H4) ja olevan kuulolla kaikesta, mitä organisaatio tekee, jotta pystyy nosta-

maan esille asioita (H2). Viestijällä täytyy olla valmiuksia reagoida nopeasti eri 

juttuihin (H3). Viestijä myös katsoo, että viestintään liittyvät asiat organisaatiossa 

hoituvat ja että tarvittavista asioista kerrotaan eteenpäin (H6). Luotaajan rooliin 

liittyykin jatkuva valppaus nopeasti muuttuvien tai esille nousevien tilanteiden 

varalta, sekä olennaisesti myös muutoksiin ja esille nouseviin asioihin reagoimi-

nen. 

Luotaajan rooli on monitahoinen. Se yhdistää toisiinsa ympäristön 

tarkkailun, löydetyn tiedon suodattamisen ja siitä eteenpäin viestimisen sekä mah-

dollisen reagoinnin muutoksiin ympäristössä. Viestijän työ kytkeytyy roolin kaut-

ta olennaisena osaksi organisaation koko toimintaa – tarkkaileehan viestijä sekä 

organisaation toimintaa että koko toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. 

Roolin kuvaus on kiteytetty alle taulukkoon 5. 



 

57 
 

Taulukko 5. Luotaajan rooli 

Rooli Kuvaus 

Luotaaja Viestijä tarkkailee toimintaympäristöä ja organisaatiota muutosten varalta sekä 

poimii sidosryhmille relevanttia tietoa, jota voidaan välittää eteenpäin 

 

5.2.5 Kehittäjä 

Kehittäjän rooli tuli edellisessä alaluvussa esitellyn luotaajan roolin tavoin esille 

ainoastaan viestijöiden haastatteluissa. Viestintä toimii Åbergin mukaan välinee-

nä, kun muutetaan asioita (Åberg, 1997, 227). Tällaiseen heijastellen voidaan 

nähdä myös viestijän rooli kehittäjänä, joka kehittää niin viestintätoimea itsessään 

kuin koko organisaatiotakin. 

 

H1: Viestinnälle kuuluu se perinteinen viestinnän toiminto. -- Sen hoitami-

nen ja kehittäminen. 

H4: Mä näkisin, että keskeisin tehtävä on kokonaiskuvan hallitseminen ja 

kehittäminen. 

 

Haastatteluissa nousi esille näkemys siitä, kuinka viestijä on se, joka kehittää vies-

tintätoimintoa ja siten pitää sen ajan tasalla (H1, H4). Tällainen rooli tuntuu sopi-

van pienissä organisaatioissa luonnollisestikin juuri viestijälle, sillä hän on se, 

joka viestintää toteuttaa ja tietää parhaiten, mitä viestintätoimessa kaivataan. 

Erityisesti rooli kehittäjänä kytkee viestijän työn strategisuuteen. 

Viestinnän strateginen toteuttaminen vaatii Verhoevenin ja muiden (2020, 62) 

mukaan, että viestijät ottavat teknisen toteuttajan sijasta roolikseen strategisen tai 

johtamisroolin.  

 

H6: -- että näkis alusta asti, että on strateginen ote siihen hommaan ja nä-

kee sieltä yrityksen strategian kautta sen oman toimintansa, eikä toisesta 

suunnasta, että viestintä on se tärkeä asia. Vaan miettis, että tää on tää yh-

tiön strategia, miten mä voisin tällä mun omalla viestintäosaamisella tukea 

tän strategian totetumista. 

 

Kehittäjä ei olekaan enää tekninen tai mekaaninen viestinnän toteuttaja, vaan asi-

antuntijan tavoin tarkastelee viestintää yleisemmällä tasolla ja erityisesti suhteessa 

organisaation tavoitteisiin ja strategiaan. Eräs haastateltava puhuikin siitä, kuinka 

viestijöiden tulisi miettiä työtään organisaation strategian kautta ja miettiä, miten 
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voisi osaamisellaan tukea strategian toteutumista (H6). Tämä osoittaa juuri sen 

strategisen roolin, jonka viestijät voivat saada. 

Kehittäjän roolin voi nähdä kytkeytyvän van Rulerin ja muiden 

(2004, 54) reflektiiviseen rooliin, jossa keskeistä on analysoida muuttuvia tapoja 

ja arvoja sekä muodostaa uusia tapoja ja arvoja. Niin ikään toiminnallisessa roo-

lissa (mp.) kehitetään viestinnän tapoja. Tällaiset piirteet tuovat viestijän roolin 

kehittäjänä analyyttisemmälle ja strategisemmalle tasolle ja kytkevät sen osaksi 

organisaation strategisuutta laajemmin. Alla olevaan taulukkoon 6 on tiivistetty 

kehittäjän roolin tehtävät. 

 

Taulukko 6. Kehittäjän rooli 

 

  

Rooli Kuvaus 

Kehittäjä Viestijä kehittää omaa työtään ja organisaationsa toimintaa strategisella otteella 
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6 Johtopäätökset 

 

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, millaista on viestinnän suunnitelmallisuus 

ja strategisuus toimintasuunnitelmissa ja viestijöiden käsityksissä, haettiin vas-

tauksia analyysin alaluvussa 5.1. Analyysin perusteella viestinnän suunnitelmalli-

suus on tutkituissa organisaatioissa viestijöiden käsitysten mukaan jossain määrin 

puutteellista. Viestintää suunnitellaan toiminnan suunnittelun yhteydessä, mutta 

harvemmin erillään. Viestinnän suunnittelussa korostuu suuripiirteisyys, joka 

näyttäytyy esimerkiksi budjettisuunnitteluna. Suunnittelu ei kanna jokapäiväiseen 

työhön asti, eikä suunnittelua tehty siten, että olisi mietitty, miten viestintää toteu-

tetaan käytännössä. 

 Usea viestijä kokikin, että viestintä oli hektistä ja huonosti ennakoi-

tavaa – suunnitelmallisuutta ei aina ollut, vaan työtehtävät ilmaantuivat tehtäväksi 

ja viestintää tehtiin silloin, kun jotakin tuli eteen. Tähän liittyen yksi viestijä toi-

voikin, että työ olisi enemmän ennakoitavissa. Yhdessä organisaatiossa poikettiin 

tästä: heillä laadittiin viestintäsuunnitelma sekä viestinnän vuosikello. Haastatte-

lussa ei tullut ilmi kokemusta töiden yhtäkkisyydestä tai ennakoimattomuudesta. 

Tästä ei toki voida vetää suoria johtopäätöksiä, mutta voidaan pohtia, auttavatko 

suunnitelmat työn kuormittavuuden kanssa. Suunnitelmat voivat auttaa kokemuk-

sessa siitä, että työ on ennalta-arvaamatonta, ja vahvistaa viestijän kokemusta työn 

hallittavuudesta. 

Kiinnostavaa oli, että viestijä ei ollut ainoa, joka viestintää suunnit-

teli. Tarpeet nousivat usein organisaation muiden toimintojen johtajilta ja asian-

tuntijoilta, jotka miettivät viestintää oman tonttinsa kannalta. Viestintää suunnitel-

tiin myös yhdessä, esimerkiksi juuri edellä mainitun toiminnan suunnittelun yh-

teydessä. 

Viestinnän strategisuus näyttäytyi aineistossa kahtiajakoisena. Vies-

tijät osallistuivat usein toimintasuunnitelmien laatimiseen tekstien muotoilun 

kautta, mutta laativat myös viestinnän omat osiot suunnitelmissa, joissa niitä oli. 

Viestijän osuus toimintasuunnitelmien tekemisessä jäi kuitenkin usein irralliseksi 

itse sisällöstä. Kuten suunnitelmallisuudessa, myös viestinnän yhdistämisessä 

toimintasuunnitelmaan toimittiin yhdessä muiden kanssa. Viestijät näkivät vies-
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tinnän olevan hyvin olennaista organisaation yleisten tavoitteiden saavuttamises-

sa, mutta oli myös kokemuksia siitä, ettei tavoitteita juurikaan mietitty viestintää 

suunnitellessa. Suunnittelu suhteessa tavoitteisiin oli samankaltaista kuin suunnit-

telu yleisesti: suunnitelmia tehtiin hyvin yleisellä tasolla. 

Joissain tutkimuksissa on viestijöiden havaittu näkevän viestinnän ja 

organisaatioiden tavoitteiden välinen suhde (Juholin & Rydenfelt, 2020, 89; Volk 

ym., 2017, 18) ja pyrkivän siihen toiminnassaan (Falkheimer ym., 2016, 148). 

Tämän tutkielman aineistossa viestintä sekä näkyi että ei näkynyt organisaation 

yleisissä tavoitteissa. Toimintasuunnitelmissa tiedottaminen oli nostettu itse ta-

voitteisiin useammassa suunnitelmassa. Muualla suunnitelmissa viestinnän toi-

menpiteet ja tavoitteet yhdistyivät yleisiin tavoitteisiin – erityisesti eri tavoitteisiin 

yhdistettiin tiedottaminen ja viestiminen, mutta myös yhdessä tapauksessa mai-

neen rakentaminen, joka toteutuu juuri viestinnän keinoin. Myös tavoitteissa usein 

näkynyt jäsenten palveleminen mainittiin suunnitelmissa usein juuri viestinnän 

avulla toteutettavaksi. 

Viestinnälle annettiin suunnitelmissa myös tehtäviä, jotka eivät nä-

kyneet tavoitteissa. Tämä on ristiriitaista teoriaan nojaten – strategisen viestinnän 

käsite korostaa esimerkiksi Juholinin ja Rydenfeltin (2020, 89) sekä Volkin ja 

muiden (2017, 4) mukaan nimenomaan sitä, kuinka viestintä palvelee organisaati-

on tavoitteita. Tämä yhteys nähdään teoriassa ikään kuin annettuna, mutta aineis-

tossa viestinnän ja tavoitteiden välinen yhteys ei ollut lainkaan itsestään selvä. 

Tämä luo vaikutelman siitä, kuinka viestintä ikään kuin itsestään, omalla painol-

laan, vie organisaatioita kohti tavoitteitaan ilman, että sitä pitää sen kummemmin 

suunnitella. Yleinen strategisuuden puute – eli sen, että viestinnän tehtäväksi ase-

tetaan juuri organisaation tavoitteiden toteuttaminen – on kiinnostava havainto 

siltäkin kannalta, että viestintä- ja media-alalla voisi hyvinkin kuvitella, että stra-

tegisuus toteutuu ja että se otetaan huomioon viestinnän toiminnassa. Tämän tut-

kielman tulokset osoittavat kuitenkin ainakin osittain muuta. 

Voidaan pohtia myös sitä, toteutetaanko viestintää suhteessa tavoit-

teisiin, vaikkei sitä varsinaisesti suunniteltaisi tavoitteiden kautta toimintasuunni-

telman tasolla. Sekä viestijöiden kokemus siitä, ettei tavoitteita juuri otettu huo-

mioon tekemisessä, että se, ettei suunnitelmissa viestintää aina yhdistetty tavoit-
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teisiin, herättävät kysymyksiä. Voisiko viestintää suunnitella ja toteuttaa vieläkin 

strategisemmin, pitäen tavoitteet suunnitelmien keskiössä? Tämä voisi auttaa or-

ganisaatioita ottamaan viestinnästä irti kaiken mahdollisen hyödyn ja voisi edistää 

organisaatioiden menestystä olennaisella tavalla. 

Toinen tutkimuskysymys, millaisia rooleja viestintä saa työnantaja-

järjestöjen toimintasuunnitelmissa ja viestijöiden puheissa, sai vastauksensa ana-

lyysiluvussa 5.2. Viestintä saa tutkituissa toimintasuunnitelmissa monenlaisia 

tehtäviä ja se voidaan asemoida eri tavoin. Samoin haastatteluissa nousee esille 

hyvinkin erilaisia tehtäviä eri rooleista. Kuten Van Ruler, Vercic, Bütschi ja Flo-

din (2004) havainnoivat tutkimuksessaan, eivät viestijöiden saamat roolit ole yksi-

selitteisiä, vaan useimmiten viestijöiden työhön liittyy piirteitä useista rooleista. 

Tämä näkemys kiteytyy Leichtyn ja Springstonin (1996, 472–473) löytämään 

generalistin rooliin, johon yhdistyy useiden roolien piirteitä. Juuri pienen organi-

saation viestijöillä, kuten tapaustutkimukseni kohteena, tuntuu korostuvan se, että 

rooleja on useita ja ne ovat olemassa samaan aikaan eivätkä sulje toisiaan pois. 

Tutkielman tulokset eivät poissulje sitä, etteikö näin voisi olla myös suuremmissa 

organisaatioissa, joissa viestintäresurssit ovat isommat. 

Aineistosta löydettiin viisi erilaista roolia: tiedonvälittäjä, maineen-

rakentaja, tukija, luotaaja ja kehittäjä. Roolit ja niiden nimet ovat itse keksimiäni 

ja kumpuavat suoraan aineistosta, vaikkakin niillä on yhtä lukuun ottamatta yhtä-

läisyyksiä joidenkin aiempien roolitutkimusten roolien kanssa. Roolien piirteet on 

koottu alle taulukkoon 7. 

 

Taulukko 7. Löydetyt roolit koottuna 

Rooli Kuvaus 

Tiedonvälittäjä Viestinnän toteuttaja, joka tuottaa ja välittää tietoa sekä informoi ja viestii asiois-

ta kirjoittamisen ja sisällön julkaisemisen kautta 

Maineenrakentaja Viestijä parantaa tai kasvattaa mainetta ja tunnettuutta sekä korostaa haluttua 

mielikuvaa tai roolia 

Tukija Viestintä toimii tukitoimintona ja viestijä on organisaation asiantuntijoiden tukija 

ja sparraaja viestinnällisissä asioissa 

Luotaaja Viestijä tarkkailee toimintaympäristöä ja organisaatiota muutosten varalta sekä 

poimii sidosryhmille relevanttia tietoa, jota voidaan välittää eteenpäin 

Kehittäjä Viestijä kehittää omaa työtään ja organisaationsa toimintaa strategisella otteella 
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Tiedonvälittäjän rooli näyttäytyi hyvin perinteisenä viestinnän rooli-

na – rooliin yhdistyy perinteisen viestintätoimen hoitaminen ja siihen kuuluu tie-

dottamista, tiedon välittämistä ja viestimistä. Tiedonvälittäjän roolilla oli myös 

monia samanlaisia piirteitä kuin aiemmassa roolitutkimuksessa ja se yhdistyi eri-

tyisesti Broomin ja Smithin (1979) sekä Dozierin (1984) teknikon rooleihin, mutta 

myös Mykkäsen (2016) välittäjän rooliin. Tiedonvälittäjän rooli korostui sekä 

haastatteluissa että toimintasuunnitelmissa ja edustaa perinteistä tapaa nähdä or-

ganisaatioviestintä viestien välittämisenä – tiedottamisena. Tutkimuskirjallisuu-

dessa viestintä nähdäänkin nykyään laajemmin, mistä myös muut roolit niin 

aiemmassa tutkimuksessa kuin tässäkin tutkielmassa ovat osoitus. 

Viestijöiden rooleista maineenrakentaja nousi aineistossa esiin täy-

sin uudenlaisena roolina verrattuna aiempaan roolitutkimukseen – maineen tai 

tunnettuuden rakentamista ei käsitelty viitekehyksen yhteydessä käsitellyissä roo-

litutkimuksissa. Maineenrakentaja on rooli, joka näkyy ainoastaan toimintasuun-

nitelmissa eikä tullut esille viestijöiden haastatteluissa yhtä mainintaa lukuun ot-

tamatta. Toimintasuunnitelmissa viestinnän tehtäviksi nostettiin laajaltikin mai-

neen sekä tunnettuuden rakentaminen. Maineenrakentajan rooli jäikin ikään kuin 

katveeseen viestijöiden käsitysten sekä rooliteorioiden kannalta, vaikka nousikin 

toimintasuunnitelmissa yleisesti mainituksi tehtäväksi. Kuitenkin organisaa-

tioviestinnän teoriassa Zerfass ja Viertmann (2017) ovat nostaneet viestinnän juuri 

maineen rakentamisen kannalta olennaiseksi. Tämän tutkielman aineistossa maine 

nousi viestijöiden tehtäväksi juuri toimintasuunnitelmissa, ja voikin pohtia, liit-

tyykö maineen yhdistäminen viestintään nimenomaan organisaation johdon nä-

kemyksiin. Maineenrakentajan puuttuminen rooliteoriasta ja viestijöiden käsityk-

sistä nostaa pohdittavaksi sen, voisiko viestintää hyödyntää tietoisesti vielä pa-

remmin maineen ja tunnettuuden kannalta – vai osoittaako sen puuttuminen niin 

rooliteoriasta kuin viestijöiden käsityksistä sen, ettei maineen kuuluisi olla tehtävä 

viestijän tontilla? 

Tukijan rooli näkyi niin toimintasuunnitelmissa kuin viestijöiden 

puheissa monelta eri kantilta. Toimintasuunnitelmissa viestinnän tuki tuotiin 

konkreettiselle tasolle esimerkiksi johtamisen tueksi. Yleisenä tukena toimivana 

viestintä näkyi toimintasuunnitelmassa, jossa viestintää haluttiin kehittää integ-
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roidummaksi osaksi kaikkea toimintaa. Samankaltainen näkemys näkyi haastatte-

luissa, joissa viestijät viittasivat viestintään yleisesti tukitoimintona. Viestintä 

näyttäytyi siis toimivan apuna taustalla. Tämä yhdisti sen Broomin ja Smithin 

(1979) asiantuntijan rooliin ongelmanratkaisun osalta. Viestijät myös näkivät teh-

tävänsä tukemassa muiden työntekijöiden työtä viestintätoimissa. He näkivät it-

sensä neuvonantajina ja kouluttajina viestintään liittyvissä tehtävissä. Tämänkal-

tainen rooli näkyi myös aiemmassa tutkimuksessa rooleissa, joihin liittyi konsul-

tointi sekä ongelmien ratkaisu. Muiden organisaation työntekijöiden tukemisessa 

viestinnässä löydetyllä tukijan roolilla oli samoja piirteitä Mykkäsen (2016) asian-

tuntijan roolin kanssa. Van Rulerin ja muiden (2004, 54) viestinnän koulutukselli-

nen rooli yhdistyy niin ikään muiden neuvomiseen viestinnässä. Leichtyn ja 

Springstonin (1996) päällikön roolissa näkyi konsultointi, joka sekin yhdistyy 

muiden neuvomiseen. 

Luotaajana viestijän rooliin kuului sekä toimintaympäristön että or-

ganisaation tarkkailu. Tämä nousi esiin ainoastaan viestijöiden haastatteluissa, 

jossa he puhuivat tehtävästään pysyä kärryillä siitä, mitä tapahtuu. Tarkkailuun 

liittyi myös ympäristöstä olennaisten asioiden poimiminen esimerkiksi jäsenistölle 

viestittäväksi. Luotaajan rooliin liittyi nopea reagoiminen muutoksiin ja esille 

nouseviin asioihin. Rooli yhdistyykin aiemmassa rooliteoriassa tiedon hankkimi-

seen ja ympäristön tarkkailuun: Leichtyn ja Springstonin (1996) johtajan rooliin, 

johon kuuluu tiedon hankkiminen; Broomin ja Smithin (1979) asiantuntijan roo-

liin, jossa viestijä opiskelee ja tutkii tilannetta sekä Mykkäsen (2016) fasilitaatto-

riin, joka tarkkailee organisaation ympäristöä päätöksentekoon vaikuttavien asioi-

den varalta. 

Kehittäjän rooli oli luotaajan tavoin rooli, joka nousi esiin vain haas-

tatteluissa. Roolin osuus oli pieni, mutta se toistui puolessa haastatteluita. Viesti-

jän tehtäväksi nähtiin erityisesti viestintätoimen kehittäminen, mutta myös ylei-

sesti organisaation kehittäminen. Yhdessä haastattelussa nousi myös esiin, kuinka 

viestijöiden tulisi miettiä tehtäväänsä sitä kautta, miten he voisivat tukea organi-

saation strategian toteutumista. Kehittäjän roolissa oli löyhästi yhtymäkohtia van 

Rulerin ja muiden (2004, 54) reflektiiviseen rooliin, jolle ominaista on muuttuvien 

tapojen ja arvojen analysoiminen sekä uusien muodostaminen. Myös van Rulerin 
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ja muiden (mp.) toiminnallinen rooli on jossain määrin samankaltainen, sillä roo-

liin kuuluu viestinnän tapojen kehittäminen. Tällainen rooli yhdistääkin viestijän 

tehtävät olennaisesti juuri strategisuuteen, jonka esimerkiksi Verhoeven ja muut 

(2020, 62) näkevät tärkeäksi viestinnän strategisen toteuttamisen kannalta. 

Haastattelutilanteiden aikana moni haastateltavista viittasi muiden 

viestijöiden vastauksiin ja tuleviin tutkimustuloksiin kiinnostavina. Tämä tuo esil-

le sen, ettei liitoissa ole yhtenäistä tapaa tehdä viestintää, vaan liitot toimivat itse-

näisesti – ja siksi muiden käsitykset viestinnästä ja tavat toimia viestinnän suhteen 

myös kiinnostivat, sillä niistä ei ollut täyttä tietoa. Siksi myös tutkielman kohde-

organisaatioiden valinnan voidaan ajatella olevan perusteltua, sillä vaikka kysees-

sä on yläliitto ja sen alaliitot, on liittojen toiminta kuitenkin itsenäistä eikä voida 

ajatella kyseessä olevan ikään kuin saman organisaation toimintaa. 

Tulokset tarjoavat heijastamispintaa organisaatioviestinnän strategi-

suuden tarkastelulle, erityisesti (edunvalvonta)järjestöjen kannalta sekä pienille 

organisaatioille. Ne osoittavat, että organisaatioiden tavoitteiden ja viestinnän 

välillä on jonkinlainen kuilu eikä viestintää tehdä tutkituissa organisaatioissa niin 

strategisesti kuin sitä voitaisiin tehdä. Jos viestintää halutaan todella hyödyntää 

organisaatioissa, tulisi miettiä, miten se voi palvella organisaation yleisiä tavoit-

teita. Yhtä lailla viestintä tulisi myös ottaa huomioon tavoitteissa. Viestinnän 

suunnitelmallisuuden osittainen puute sekä erityisesti viestijöiden kaipuu tarkem-

mille suunnitelmille poikkeaa strategisen viestinnän ajatuksesta siitä, että viestin-

tää ei tarvitse erikseen suunnitella, koska viestinnän suunnittelu on esimerkiksi 

Åbergin (1997, 87) mukaan organisaation yleistä suunnittelua. Kaipuu tarkempiin 

suunnitelmiin korostaakin tarvetta myös viestinnän omille suunnitelmille toisin 

kuin teoriassa on nähty. Organisaation menestyksen kannalta juuri organisaation 

tavoitteiden tulisi toki toimia viestinnän toiminnan taustalla, mutta se ei aineiston 

perusteella vie pois tarvetta viestinnän ja sen toimenpiteiden omalle suunnittelulle. 

Pienessä organisaatiossa korostuu viestijöiden moninainen työnkuva 

– viestijöiden työ on hajanaista ja vaatii laajoja taitoja. Analyysissa löydettyjen 

roolien perusteella ainakin maineen rakentaminen vaatii tarkempaa huomiota, sillä 

rooli korostui toimintasuunnitelmissa, muttei näkynyt viestijöiden puheissa eikä 

myöskään teorian tasolla. Voikin olla, että organisaation tasolla viestinnälle näh-
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dään erilaisia toimia kuin mitä viestijöille todellisuudessa annetaan tehtäväksi. 

Viestijöiden roolien tarkastelu tuo myös esille viestinnän työn strategisen mahdol-

lisuuden: kehittäjän rooli korostaa sitä, kuinka viestijöiden työssä teknisen toteu-

tuksen lisäksi olennaista ja tärkeää on myös strateginen ja analyyttinen ajattelu. 

Kuten tavoitteiden ja viestinnän välistä suhdetta, myös löydettyjä rooleja voidaan 

hyödyntää pohtiessa strategisuutta. Olisi tärkeää, että viestintä saisi teknisten teh-

tävien lisäksi rooleja, joihin liittyy strategisuutta, analyyttisyyttä sekä suunnitel-

mallisuutta. Viestijän työn taustalla tulisi olla edellä mainittu suunnitelmallisuus 

sekä strateginen näkemys asioista, pelkän toteuttamisen ja reagoimisen lisäksi. 

Viestinnän yhdistäminen organisaation tavoitteisiin ruokkii organisaation menes-

tystä, ja tällöin viestintä käyttää kaiken potentiaalinsa juuri siihen tarkoitukseen, 

johon sen pitäisikin. Tässä viestijän tehtävillä ja sitä kautta rooleilla on olennainen 

merkitys. 

On huomionarvoista, että tulokset olisivat todennäköisesti erilaiset, 

jos olisi tarkasteltu vaikkapa yksityisen sektorin isoa yritystä. Tarkastellut organi-

saatiot ovat pieniä, joten voi olla, että viestinnällä on suurempia vaikuttamismah-

dollisuuksia ja toisaalta viestijöiden roolit ovat moninaisempia kuin organisaatios-

sa, jossa viestijöitä on useita. Media-alan työnantajajärjestöjen viestinnän tutkimi-

nen tarjoaa kuitenkin näkökulman juuri edunvalvontajärjestöjen toimintaan vies-

tinnän saralla, mitä ei juurikaan ole tutkittu. Samalla se osoittaa, että viestintä- ja 

media-alalla toimiva organisaatiokaan ei ole täysin koskematon oman alansa vir-

heille – pikemminkin jokaista organisaatiota tulisi ainakin viestinnän osalta tar-

kastella samalta viivalta ja unohtaa ideaalit odotukset organisaatioviestinnän toi-

minnasta. 
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7 Pohdinta 

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein validiteetin ja reliabiliteetin käsittei-

den avulla, mutta laadullisessa tutkimuksessa käsitteitä on kritisoitu. Käsitteet on 

luotu kuvaamaan määrällistä tutkimusta eivätkä siten täysin sovellu laadullisen 

tutkimuksen arviointiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018, 160.) Pohdin tässä yhteydessä 

tutkielmani validiteettia ja reliabiliteettia siinä määrin kuin niitä voi laadullisessa 

tutkimuksessa pohtia. 

Laadullisen tutkimuksen lähtökohta on Eskolan ja Suorannan (2014, 

211) mukaan tutkijan avoin subjektiviteetti, ja sen olen pyrkinyt tuomaan tässä 

tutkielmassa avoimesti esille. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan pa-

rantaa tarkalla kuvauksella tutkimuksen toteutuksesta (Hirsjärvi ym., 2009, 227; 

Tuomi & Sarajärvi, 2018, 165). Olen pyrkinyt tähän erityisesti alaluvussa 4.3, 

jossa olen kuvannut aineiston käsittelyn ja analyysin kulkua mahdollisimman 

avoimesti ja selvästi. Analyysin osalta olen pyrkinyt lisäämään luotettavuutta tar-

joamalla analyysissä suoria lainauksia niin toimintasuunnitelmista kuin haastatte-

luista, jotta lukija näkee, mihin tulkintani perustan. 

Tutkimuksen validiutta eli pätevyyttä voidaan tarkentaa käyttämällä 

tutkimuksessa useita menetelmiä, eli niin kutsuttua triangulaatiota hyödyntämällä 

(Hirsjärvi ym., 2009, 228; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 168). Teoreettisen triangu-

laation osalta (Hirsjärvi ym., 2009, 228; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 168; Eskola & 

Suoranta, 2014, 70) olen pyrkinyt yhdistelemään teoriassa useiden eri tutkijoiden 

teorioita, ajatuksia ja tutkimuksia. Olen hyödyntänyt triangulaation käsitettä me-

netelmän tasolla valitsemalla tutkielmaani useita menetelmiä aineiston analysoin-

tiin (Hirsjärvi ym., 2009, 228; Tuomi & Sarajärvi, 2018, 168; Eskola & Suoranta, 

2014, 70): olen analysoinut aineistoani niin sisällönanalyysin kuin teemoittelun 

kautta. Sisällönanalyysissä olen yhdistellyt sekä aineistolähtöistä analyysiä että 

teorialähtöistä analyysiä löytääkseni aineistosta oleellisen ja toisaalta löytääkseni 

aineiston havainnoista yhteyksiä aiempaan tutkimukseen. Teemoittelua on käytet-

ty teemahaastattelun analysointiin, ja havaintoja on sitten yhdistetty toiminta-

suunnitelmien analysointiin.  
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Aineistotriangulaatio (Hirsjärvi ym., 2009, 228; Tuomi & Sarajärvi, 

2018, 168; Eskola & Suoranta, 2014, 69) toteutuu tutkielmassani, sillä aineistoni 

koostuu sekä organisaatioiden kirjallisista dokumenteista että teemahaastatteluis-

ta. Aineisto oli verrattain suppea, sillä tutkielma on tapaustutkimus, jossa tutkittiin 

kuuden työnantajajärjestön viestintää. Tapaustutkimuksen perusteella ei voida-

kaan tehdä sen suurempia johtopäätöksiä ison kuvan kannalta, mutta se hahmottaa 

osuvasti, miten viestintä toteutuu juuri tutkituissa organisaatioissa. 

 Aineistosta juuri toimintasuunnitelmat tarjosivat aiempaan tutki-

mukseen verrattuna uudenlaista tietoa, sillä sisäisiä dokumentteja on tutkittu stra-

tegisen viestinnän näkökulmasta suhteellisen vähän. Toimintasuunnitelmat tarjo-

sivat näköalan organisaatioiden sisäiseen suunnitteluun ja siihen, miten viestintä 

siihen yhdistetään. Strategisen viestinnän käsitteen kautta toimintasuunnitelmat 

tarjosivat kirjaimellista tietoa siitä, miten viestintää yhdistetään organisaation ta-

voitteisiin. 

Haastattelua tehdessä on hyvä pohtia, kuinka luotettavaa haastatte-

lussa saatu tieto on, sillä haastattelussa on taipumus antaa sosiaalisesti suotavia 

vastauksia (Hirsjärvi ym., 2009, 201). Tämä mielessä toin ennen varsinaista haas-

tattelua aloittaessa selvästi esille sen, että tilanteessa voidaan puhua luottamuksel-

la ja pyrin anonymisoimaan vastaukset, jottei niitä voida yhdistää tiettyyn liittoon 

tai henkilöön. Kokemukseni haastattelutilanteissa oli, että suurin osa haastatelta-

vista puhuikin avoimesti ja luottamuksella, eikä haastattelumenetelmän luotetta-

vuutta siis haitannut se, että suurin osa haastateltavista oli henkilökohtaisesti jol-

lakin tapaa tuttuja. Osassa haastatteluissa vastausten lomassa puhuttiin asioita 

myös ”off the record”, eli siten, ettei vastauksia saanut käyttää tutkielman aineis-

tona. Tästä tulkitsin, että haastateltavat kokivat voivansa puhua avoimesti asioista. 

Tulkintaa tuki myös se, että haastateltavat toivat myös esille kehityskohteita, huo-

noja puolia sekä ristiriitoja työssään – tällaisia tuskin tuotaisiin ilmi, ellei luotta-

musta haastateltavan ja haastattelijan välillä olisi. 

Tällainen teorioiden, menetelmien ja aineistojen yhdistely lisää tut-

kimuksen pätevyyttä ja tekee siitä moninaisempaa. 

Tutkielman tuloksia ei sellaisenaan voida yleistää muihin organisaa-

tioihin tutkielman muodon vuoksi: koko tutkielman luonne tapaustutkimuksena 



 

68 
 

pitää taustallaan ajatuksen siitä, ettei tapauksesta tehtyjä havaintoja voida tilastol-

lisesti yleistää, vaikkakin tapauksen yksityiskohtainen erittely tarjoaakin jotakin 

aineksia yleistyksiin (Eskola & Suoranta, 2014). Samalla yleistäminen törmää 

juuri aineiston rajallisuuteen, sillä tutkittavia organisaatioita ja siten niiden toimin-

tasuunnitelmia sekä haastateltuja viestijöitä on suhteellisen pieni määrä – vain 

kuusi kappaletta kumpaakin. Yleistyksen kannalta myös spesifimmin on otettava 

huomioon, että haastatteluaineisto on aina kontekstisidonnaista (Hirsjärvi ym., 

2009, 201) eikä sen vuoksi yleistettävissä. Sen sijaan voidaan mahdollisesti tar-

kastella tulkintojen vahvistuvuutta eli sitä, kuinka tehdyt tulkinnat saavat tukea 

toisista tutkimuksista (Eskola & Suoranta, 2014, 213) – useat aineistosta tehdyt 

havainnot erityisesti viestijöiden roolien suhteen toistavat aiemmissa tutkimuksis-

sa tehtyjä löytöjä viestijöiden tehtävistä. On otettava myös huomioon tutkielman 

tulosten moninaisuus: strategisuus näyttäytyy kahtiajakoisena, ja roolit ovat ole-

massa yhtä aikaa organisaatioissa. Ei voida siis tehdä yleistäviä tai toistettavia 

päätelmiä organisaatioiden, tai edes media-alan organisaatioiden tai työnantajajär-

jestöjen, strategisuudesta sen enempää kuin siitä, mikä olisi spesifi rooli, jonka 

viestijä näissä organisaatioissa saisi. 

Tutkimuksen eettisyys on otettu huomioon aineistonkeruussa ja ai-

neiston käsittelyssä. Olen tuonut esille toimintasuunnitelmia ja haastatteluja pyy-

täessäni tutkielmani aiheen ja lisäksi ennen haastatteluja sen, mistä haastatteluissa 

keskustellaan. Olen tuonut esille ennen haastatteluiden alkamista, että käsittelen 

vastauksia luottamuksella ja pyrin poistamaan niistä suorat viittaukset organisaa-

tioihin. Lisäksi olen varmistanut sen, että haastateltaville sopii haastattelun nau-

hoittaminen tutkielman käyttötarkoituksiin. Olen pyrkinyt käsittelemään erityises-

ti haastatteluaineistoa siten, ettei haastattelukatkelmista voida päätellä, kenestä 

henkilöstä tai mistä organisaatiosta on kyse. Tämä on ollut tärkeää erityisesti 

haastateltavien luottamuksen kannalta, jotta he ovat voineet perustellusti puhua 

vapaasti. Siksi olen haastatteluaineistoa käsitellessäni anonymisoinut vastaukset ja 

poistanut viittaukset henkilöihin tai organisaatioihin sekä jäsenyritysten toimialoi-

hin. Samankaltainen anonymisointi on toiminut myös toimintasuunnitelmissa. 

Toimintasuunnitelmat ovat olleet jokaisessa organisaatiossa sisäisiä dokumentteja, 
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minkä takia olen käsitellyt niissä olevia tietoja luottamuksella ja poistanut viit-

taukset organisaatioihin tai jäsenyritysten toimialoihin. 

Tutkimuseettiseltä kannalta erityistä huomiota on kiinnitetty myös 

aineiston käsittelyn objektiivisuuteen. Aineiston hankintaa ovat hyödyttäneet ver-

kostoni tapaustutkimuksen kohteena oleviin organisaatioihin, joten olen pyrkinyt 

tiedostamaan tämän yhteyden tutkimuksen jokaisessa vaiheessa. Olen kiinnittänyt 

erityistä huomiota siihen, että tulkintani kumpuavat tutkielman aineistosta ja että 

käsittelen aineistoa objektiivisesti. 

 Haastattelukysymyksissä kysyttiin laajemmin viestintätoiminnon 

asemasta ja viestijöiden rooleista kuin mitä lopulta päädyin tutkielmassa käsitte-

lemään. Tämä tarjosi tarpeellista taustatietoa viestintätoiminnosta ja sen asemasta 

organisaatiosta, ja tarjoaakin monenlaisia jatkotutkimusaiheita. Kiinnostavaksi 

seikaksi nousi se, miten viestijöiden lisäksi muut organisaation toimijat toteuttavat 

viestintää, sillä kuten teoriassa ja aiemmassa tutkimuksessakin Zerfass ja Sher-

zada (2015, 304) ovat osittain todenneet, viestintä koetaan ikään kuin kaikkien 

tehtäväksi. Näin on siitäkin huolimatta, että viestinnälle on nimetty oma asiantun-

tijansa. 

 Toinen kiinnostava jatkotutkimusaihe kumpusi muutoksesta – ky-

syin haastatteluissa suoraan viestijöiden roolien ja tehtävien sekä itsessään viestin-

tätoiminnon muutoksesta, mutta muutos tuli ilmi myös laajemmassa kuvassa. Pu-

hutaan usein mediakentän murroksesta, johon on vaikuttanut muun muassa digita-

lisaatio sekä globalisaatio, ja nämä trendit tuntuvat olevan ajureita myös viestintä-

työn muutoksessa. Voisikin olla hedelmällistä tutkia viestijöiden työn muutosta 

laajemmin ja kytkeä sitä myös mediakentän sekä maailmanlaajuiseen työn muu-

tokseen. 

 Aineistossa löydetyistä viestijöiden rooleista maineenrakentaja nousi 

esiin uutena roolina, jota ei aiemmassa roolitutkimuksessa ollut otettu huomioon. 

Aiemmassa tutkimuksessa mainetta ja tunnettuutta ei ollut nostettu viestijöiden 

roolien tehtäviksi, vaikkakin muussa organisaatioviestinnän tutkimuskirjallisuu-

dessa ne mainittiin juuri viestinnän tehtäviksi. Tämä tarjoaa kiinnostavan jatkotut-

kimusaiheen: olisi kiinnostavaa tutkia, nouseeko maineen ja tunnettuuden raken-
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taminen viestijän tehtäväksi muissa organisaatioissa ja onko maineenrakentajan 

rooli yleinen rooli viestijöillä.  
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Liite 1. Haastattelurunko 
 

Viestijän rooli 

Mitkä tehtävät ovat keskeisiä työssäsi? 

Mikä on roolisi viestijänä yhdistyksessä? 

Miten työsi liittyy yhdistyksen toimintaan kokonaisuutena? 

Miten muut yhdistyksessä osallistuvat viestintään? 

Miten muut yhdistyksessä suhtautuvat viestintään? 

Koetko, että roolisi/tehtäväsi on muuttuneet jotenkin? Miten? 

Uskotko niiden muuttuvan tulevaisuudessa? 

 

Viestinnän asema 

Mitä viestintään kuuluu yhdistyksessänne? 

Miten viestintää suunnitellaan yhdistyksessä? 

Oletko osallistunut toimintasuunnitelman tekoon? Miten? 

Miten viestintää suunnitellaan suhteessa yhdistyksen yleisiin tavoitteisiin? 

Mikä on mielestäsi viestinnän panos yhdistyksen tavoitteisiin? 

Miten koet viestinnän yleisesti vaikuttavan yhdistyksen toimintaan? 

Miten viestinnän asema on muuttunut yhdistyksen sisällä? 

Miten viestinnän arvostus näkyy tai ei näy yhdistyksessä ja sen toiminnassa? 

 

Ohjeita 

Millaisia rooleja viestijöillä tulisi mielestäsi olla? 

Miten mielestäsi viestinnän asema tulisi nähdä organisaatioissa? 

Onko sinulla ohjeita, miten asemaa ja rooleja voitaisiin kehittää? 


