
19

Metsätieteen
aikakauskirja

t  u  t  k  i  m  u  s  a  r  t  i  k  k  e  l  i

Mari Toivonen, Teijo Palander ja Pertti Harstela

Eräiden tiimiorganisaation 
rakenteiden vaikutus työnjohtajien 
yhteydenpitotapoihin

Toivonen, M., Palander, T. & Harstela, P. 2001. Eräiden tiimiorganisaation rakenteiden vaikutus 
työnjohtajien yhteydenpitotapoihin. Metsätieteen aikakauskirja 1/2001: 19–28.

Tässä tutkimuksessa selvitettiin kirjallisella kyselyllä erään metsäteollisuusyrityksen työnjohtajien 
päätöksentekoon liittyvää yhteydenpitoa. Työnjohtajien vastauksista selvisi, että maantieteellis-
ten etäisyyksien takia neuvotteluun liittyvään matkustamiseen kului lähes yhtä paljon aikaa kuin 
itse neuvotteluun. Työnjohtajien yhteydenpidossa ei ollut merkittäviä eroja eri ikäisten ja eri 
etäisyydellä esimiehestään toimivien työnjohtajien välillä. Organisaatiotasolla yhteydenpidossa 
käytettiin puhelinta ja sähköpostia, mutta tiimin sisäinen yhteydenpito oli pääasiassa kasvokkain 
tapaamista. Työnjohtajien mielestä sähköiset neuvottelujärjestelmät heikentäisivät ihmissuhteita, 
vuorovaikutusta ja yhteishenkeä, joiden tärkeyttä he korostivat. Sähköisillä yhteydenpitovälineillä 
voisi työnjohtajien mielestä kuitenkin olla käyttömahdollisuuksia kaikissa puunhankinnan toimin-
noissa, mikäli ne saadaan teknisesti toimiviksi. Useimmin mainittiin kaukokuljetus, puunhankinnan 
suunnittelu, korjuu sekä tiedonvälitys.

Asiasanat: puunhankinta, ikärakenne, etäisyysrakenne, sähköiset neuvottelujärjestelmät, yhteyden-
pito
Yhteystiedot: Toivonen ja Palander, Joensuun yliopisto, metsätieteellinen tiedekunta, PL 111, 80101 
Joensuu. Harstela, Metla, Suonenjoen tutkimusasema, 77600 Suonenjoki. 
Sähköposti mari.toivonen@forest.joensuu.fi 
Hyväksytty 27.2.2001

Mari Toivonen

Teijo Palander

Pertti Harstela



20

Metsätieteen aikakauskirja 1/2001 Tutkimusartikkeli

1 Johdanto

Puunhankinnan tiimityötä tehdään maantieteelli-
sesti hajautetussa organisaatiossa, jossa henki-

löstö toimii paikallisissa toimistoissa. Ne sijaitsevat 
hankinta-alueella sopivissa kuntakeskuksissa lähes 
kattavasti ja tasaisesti. Lisäksi osa tiimihenkilöstöstä 
voi työskennellä eri toimistoissa. Tiimiorganisaatiot 
ovat keventyneet ja madaltuneet kahden vuosikym-
menen aikana (Kärhä 1998). Samalla työnjohtajat 
ovat ikääntyneet ja maantieteelliset etäisyydet ovat 
kasvaneet niin tiimien välillä kuin sisälläkin. Tii-
miorganisaatioiden perustamista on siis seurannut 
rakenteellisia muutoksia, joiden vaikutuksia työn-
johtajien yhteydenpitoon tunnetaan huonosti. Koska 
organisaation ikärakenteen ja etäisyysrakenteen 
muutoksia on odotettavissa myös lähitulevaisuu-
dessa, iän ja etäisyyden vaihtelun nykyisten vaiku-
tuksien selvittäminen on tarpeellista.

Puunhankinnassa esimiehen ja työnjohtajan väli-
nen yhteydenpito on edelleen ensiarvoisen tärkeää. 
Siksi etäisyyden vaihtelua tarkastellaan työnjohta-
jan ja hänen esimiehensä välisenä etäisyyden vaih-
teluna. Koska välimatkat saattavat olla pitkiä, erilai-
siin kokouksiin, palavereihin ja neuvotteluihin mat-
koineen kuluu runsaasti aikaa. Tällöin yhteydenpito 
voi olla tehotonta, jolloin tiimiorganisaatiot vastaa-
vat alueidensa puunhankinnasta ainoastaan sovel-
taen tiimityön periaatteita. Yhteydenpidon tärkeyttä 
korostaa myös äskettäin valmistunut tutkimus, jonka 
mukaan puunhankinnan tiimityö vaatii enemmän 
kommunikaatiota kuin perinteinen työ tehtäväja-
koon perustuneessa organisaatiossa (Leppänen ym. 
1999). Puunhankinnan suunnittelussa ja päätöksen-
teossa tulisikin käyttää enemmän tiimien välistä 
vuorovaikutusta ja yhteydenpitoa tukevia järjestel-
miä (Palander 1998). Tässä tutkimuksessa yhtey-
denpito käsitteenä sisältää kommunikaation ja sii-
hen liittyvän matkustamisen. Neuvottelut käsitteenä 
sisältävät myös kokoukset ja palaverit.

1990-luvulla työnjohtajien keski-ikä on noussut 
voimakkaasti. Nykyään yli puolet metsäteollisuu-
dessa työskentelevistä metsätoimihenkilöistä on yli 
44-vuotiaita ja suurin ikäryhmä ovat 49–53-vuo-
tiaat (Meto ry.). Kasvatuspsykologisten tutkimusten 
mukaan ikä yleensä heikentää ihmisen kykyä oppia 
uusia asioita. (Hervonen 1996, McCormick ja Press-
ley 1996). Koska tiimiorganisaatiolta edellytetään 

työssä oppimista, olisi edellä mainittujen tutkimus-
ten perusteella varauduttava iäkkäiden työnjohta-
jien heikentyneeseen oppimiskykyyn. Yhteydenpi-
don suhteen työn uudelleen oppimisen tarve näyttää 
ilmeiseltä, koska 1990-luvulla monenlaiset kommu-
nikointimahdollisuudet ovat lisääntyneet. Karinie-
men (1995) mukaan metsätoimihenkilöt pitivät vielä 
tuolloin yhteyttä sidosryhmiinsä lähinnä henkilö-
kohtaisilla tapaamisilla ja puhelimitse. Toistaiseksi 
on vielä selvittämättä, miten puunhankintaorgani-
saatioissa on pystytty omaksumaan uudet tekniset 
työskentelyvälineet ja millaiset eri ikäisten työnjoh-
tajien asenteet yhteydenpitovälineitä kohtaan ovat.

Päätöksenteko on yhä enenevässä määrin siirty-
mässä paikalliselle tasolle. Tämä yleinen muutos on 
osa organisaatioissa tapahtunutta kokonaisvastuun 
uudelleen jakoa. Vastuun kasvaessa myös käytet-
tävissä olevat keinot yleensä lisääntyvät. Puunhan-
kinnan päätöksenteossa tämä merkitsee sitä, että 
päätöksentekijöiden informaation määrää ja laatua 
tulisi lisätä. Varsinkin paikallisella tasolla päätök-
senteko on usein jäsentymätöntä valintaa laskennal-
lisesti samanarvoisten päätösvaihtoehtojen välillä 
(Leppänen ym. 1999, Palander ja Toivonen 1999). 
Siksi työnjohtajien neuvotteluissa tarvitaan suunnit-
telutietoihin perustuvien hankintatarpeiden lisäksi 
myös informaatiota paikallisista olosuhteista, jonka 
perusteella suunnitelmia voidaan joutua muutta-
maan nopeasti esimerkiksi puutavaran tarpeen muu-
tosten tai luonnonolosuhteiden takia. Tässä tarkoi-
tuksessa sähköiset neuvottelujärjestelmät voisivat 
olla hyödyllisiä yhteydenpitovälineitä etenkin sel-
laisissa päätöksentekotilanteissa, joissa päätöksen-
tekijät ovat eri tiimeistä. Merkittäviä käyttömahdol-
lisuuksia sähköisille neuvottelujärjestelmille voisi 
olla myös eri organisaatiotasojen välisessä yhtey-
denpidossa.

Sähköiset neuvottelujärjestelmät ovat yhteyden-
pitovälineistä kaikkein kehittyneimpiä. Ne voivat 
tarvittaessa sisältää kaikki viestintä- ja informaatio-
tekniikan välineet. Siksi ne tarvitsevat toimiakseen 
nopeita tietoverkkoja ja käyttäjiltä vaaditaan hyvää 
tietoteknistä osaamista. Usein sähköiset neuvotte-
lujärjestelmät sisältävät myös audio- ja videoyhtey-
det (äänen ja kuvan), mutta ne eivät ole välttämättö-
miä. Eräiden tutkimusten mukaan niitä käytettäessä 
ryhmätyön tulokset ovat olleet yhtä hyviä kuin kas-
vokkain aikaansaadut edellyttäen, että yhteydet ovat 
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toimineet teknisesti hyvin ja olleet riittävän korkea-
laatuisia (Fish ym. 1993, Isaacs ja Tang 1994, Olson 
ym. 1995).

Sähköisillä neuvottelujärjestelmillä voi olla myös 
useita harvinaisempia neuvottelun kulkuun ja loppu-
tulokseen vaikuttavia ominaisuuksia. Muun muassa 
osallistumisen tasapuolisuutta on edistetty erilaisilla 
ideoiden luonti- ja äänestysapuvälineillä, joiden on 
havaittu vähentävän dominoivien henkilöiden vai-
kutusta ja lisäävän innovatiivisuutta (Ellis ym. 1991, 
Mittleman ja Briggs 1999, Nunamaker ym. 1991, 
1997, Stefi k ym. 1987). Mahdollisia ominaisuuk-
sia ovat myös sisäänrakennetut neuvottelusäännöt 
ja päätöksentekoa ohjaavat prosessit, jotka jäsen-
tävät neuvottelun rakennetta. Puunhankintaorgani-
saatioissa tuskin on pystytty ottamaan kaikkia näitä 
ominaisuuksia huomioon, koska kokemuksia ja tut-
kimustietoa ei ole ollut juuri lainkaan käytettävissä. 
Tässä tutkimuksessa pyrimme esittämään tarvitta-
vat lähtökohdat sähköisten neuvottelujärjestelmien 
kehittämiselle.

Tämän tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena oli 
selvittää tiimiorganisaation ikärakenteen ja etäisyys-
rakenteen vaikutusta yhteydenpitotapoihin ja säh-
köisten yhteydenpitovälineiden käyttöön. Ensin sel-
vitettiin, kuinka yleisiä olivat eri yhteydenpitotavat 
ja erilaisten yhteydenpitovälineiden käyttö. Tutki-
musaineiston analyysissä oletettiin, ettei niissä olisi 
eroja puunhankinnan eri toiminnoissa sekä ikä- että 
etäisyysryhmien suhteen. Eroja tarkasteltiin sekä 
tiimien sisäisenä että yli tiimirajojen ulottuvana 
ilmiönä. Toissijaisena tavoitteena selvitettiin mieli-
pideväittämien avulla työnjohtajien käsityksiä vies-
tintä- ja informaatiotekniikasta. Tarkastelussa poh-
dittiin mielipiteiden ja organisaatiorakenteiden vai-
kutusta sekä nykyisiin yhteydenpitotapoihin että 
työnjohtajien odotuksiin ja näkemyksiin tulevaisuu-
dessa tapahtuvasta neuvottelujärjestelmien kehitty-
misestä ja sen seurauksista.

2 Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineisto kerättiin maalis-huhtikuussa 
1999 yhdestä suomalaisesta metsäteollisuusyrityk-
sestä, joka toimii Etelä-Suomen alueella maan-
tieteellisesti hajautettuna. Yrityksessä on siirrytty 

asteittain tiimiorganisaatioon kahden vuosikymme-
nen aikana. Lisäksi organisaatio on kasvanut voi-
makkaasti integroitumalla lähimenneisyydessä.

Tutkimusmenetelmäksi valittiin kyselytutkimus. 
Kysely lähetettiin sähköpostitse organisaation kai-
kille hankintaesimiehille, joista jatkossa käytetään 
yleisnimitystä työnjohtaja. Kyselylomake sisälsi 
neljä tutkimusosiota ja kysymykset laadittiin ja vii-
meisteltiin yhteistyössä työnjohtajien esimiesten 
kanssa. Organisaation edustajat myös tarkastivat ja 
toteuttivat kyselyn. Edellä mainituista syistä kat-
sottiin tarpeettomaksi erikseen testata kyselyloma-
ketta. Asianmukaisesti täytetyn vastauslomakkeen 
palautti 267 työnjohtajaa eli vastausprosentiksi tuli 
47. Tutkimuksessa käytettiin jokaista vastausloma-
ketta, mutta kaikki työnjohtajat eivät vastanneet 
kaikkiin osioihin. Siksi lopullinen vastausprosentti 
vaihteli osioittain.

Vastausten analysointia varten työnjohtajista muo-
dostettiin kolme ikäjakaumaltaan ja kolme etäisyys-
jakaumaltaan eroavaa ryhmää: ikäryhmä 1 (–39 v), 
ikäryhmä 2 (40–49 v) ja ikäryhmä 3 (50– v) sekä 
etäisyysryhmä 1 (–10 km esimiehestä), etäisyys-
ryhmä 2 (11–50 km) ja etäisyysryhmä 3 (51– km). 
Taulukossa 1 esitetään vastaajien jakautuminen iän 
ja etäisyyden suhteen. Ikäjakauma painottui van-
hempiin ikäluokkiin, mikä vastasi käsitystä työn-
johtajien ikääntymisestä. Etäisyysjakauman perus-
teella suurin osa työnjohtajista toimi maantieteelli-
sesti varsin etäällä esimiehestään, mikä vastasi käsi-
tyksiä siitä, että organisaatiot ovat keveitä ja matalia 
sekä niiden toiminta on maantieteellisesti hajautu-
nutta.

Ensimmäisessä tutkimusosiossa selvitettiin työn-
johtajien yhteydenpitotapoja organisaatiossa. Työn-
johtajia pyydettiin arvioimaan päätöksentekoon liit-
tyvän yhteydenpitonsa ajankäyttöä yhteydenpitota-

Taulukko 1. Vastaajien lukumäärät ryhmiteltynä iän ja 
lähimmästä esimiehestä lasketun etäisyyden mukaan.

Ikä Etäisyys esimiehestä

 –10 km 11–50 km 51– km Yhteensä

–39 vuotta 13 33 31 77
40–49 vuotta 18 35 37 90
50– vuotta 18 42 40 100
Yhteensä 49 110 108 267
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voittain ja puunhankinnan toiminnoittain viimeksi 
kuluneen kuukauden aikana. Vastaukset muunnet-
tiin prosenteiksi työnjohtajan yhteydenpitoon käyt-
tämästä ajasta. Käsiteltävien vastausten määrä tässä 
osiossa oli 245.

Toisessa osiossa selvitettiin tiimin sisäistä yhtey-
denpitoa. Työnjohtajia pyydettiin arvioimaan, mitä 
kommunikointitapoja ja kuinka paljon he käyttivät 
pitäessään yhteyttä tiimin muihin jäseniin. Tässä 
osiossa käytettiin kaikkia vastauksia.

Kolmannessa osiossa kysyttiin työnjohtajien mie-
lipiteitä viestintä- ja informaatiotekniikasta. Mieli-
pideväittämiä esitettiin 12 kpl ja vastaukset niihin 
pyydettiin 7-portaisella Likertin asteikolla (1 = täy-
sin eri mieltä… 7 = täysin samaa mieltä). Analyy-
sissä käytettiin niitä vastauksia (246), joissa oli vas-
tattu jokaiseen väittämään.

Neljäs osio sisälsi avoimia kysymyksiä sähköis-
ten neuvottelujärjestelmien tulevaisuudesta. Kysy-
mykseen siitä, mitä olennaisia tavoitteita sähköises-
sä etäpäätöksenteossa jäisi saavuttamatta, vastasi 
148 työnjohtajaa (55 %). Jotkut vastaajat luettelivat 
useam pia tavoitteita, joten vastauksia oli yhteensä 
154. Lisäksi kysyttiin, missä päätöksentekoproses-
seissa sähköisistä neuvottelujärjestelmistä olisi eni-
ten hyötyä. Tähän vastasi 142 työnjohtajaa (53 %) 
ja vastauksia oli kaikkiaan 174.

Kyseltyjä muuttujia analysoitiin käyttämällä 
keski- ja hajontalukuja. Eri ikä- ja etäisyysryhmien 
välisiä eroja ajankäytössä testattiin varianssianalyy-
sillä ja t-testillä, joiden oletuksena on, että testat-
tava muuttuja noudattaa normaalijakaumaa. Krus-
kall-Wallisin yksisuuntaista varianssianalyysiä ja 
Mann-Whitneyn U-testiä käytettiin Likertin astei-
kolla mitattujen mielipidekysymysten vastausten 
erojen testaamiseen.

3 Tulokset

3.1 Päätöksentekoon liittyvä yhteydenpito

Työnjohtajat arvioivat neuvottelujen ja niihin liit-
tyvän matkustamisen vievän 40 % yhteydenpitoon 
käytetystä ajasta. Matkustamiseen kului lähes yhtä 
paljon aikaa kuin itse neuvotteluihin (kuva 1). Käy-
tetyin kommunikaatiotapa oli puhelin ja myös säh-

köpostia käytettiin runsaasti. Muu kommunikointi 
tarkoittaa pääasiassa erilaisia kasvokkain tapahtuvia 
keskusteluja. 

Yhteydenpitoon käytetyn ajan keskimääräinen 
jakautuminen eri puunhankinnan toimintoihin esite-
tään kuvassa 2. Työnjohtajien tehtäviin kuului eri-
laisia toimintoja, joten tulokset kuvasivat paremmin-
kin organisaation tilaa kuin yksittäisen työnjoh-
tajan ajankäyttöä. Vastausten mukaan suurin osa 
yhteydenpitoon käytetystä ajasta kului korjuussa, 
ostossa, puunhankinnan suunnittelussa ja kauko-
kuljetuksessa. Puunhankinnan logistiikan kannalta 
keskeisimpien toimintojen, korjuun, varastoinnin ja 
kaukokuljetuksen, osuus oli yhteensä 46 %.

Puhelin
27 %

Sähköposti
14 %

Neuvottelut
21 %

Matkustaminen
19 %

Muu kommunikointi
19 %

Puunhankinnan suunnittelu
15 %

Osto
20 %

Leimikkovarannot
6 %Korjuu

23 %

Varastot
8 %

Kaukokuljetus
15 %

Omat metsät
5 %

Muut toiminnot
8 %

Kuva 2. Päätöksentekoon liittyvän kommunikoinnin ja-
kautuminen eri toimintoihin kaikkien vastaajien kesken.

Kuva 1. Työnjohtajien yhteydenpitotavat ja niihin käyte-
tyn kokonaisajan jakautuminen kommunikointitapoihin ja 
matkustamiseen.
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Yhteydenpidon vaihtelua työnjohtajien iän ja etäi-
syyden suhteen selvitettiin varianssianalyysillä ja 
t-testillä. Eri yhteydenpitotavoista toiminnoittain 
esitetään varianssianalyysin tuloksena saadut mer-
kitsevyystasot (taulukot 2 ja 3). Eri ikä- ja etäisyys-
ryhmien välillä oli joitakin tilastollisesti merkitseviä 
(p < 0,05) eroja.

Neuvotteluun liittyvän matkustamisen määrässä 
oli merkitseviä eroja eri ikäryhmien välillä. Mat-
kustamiseen kului sitä enemmän aikaa, mitä van-
hempaan ikäryhmään vastaaja kuului. Ikäryhmällä 
1 kului matkustamiseen keskimäärin 16,1 % yhtey-
denpitoon käytetystä ajasta, ikäryhmällä 2 19,2 % 
ja ikäryhmällä 3 22,0 %. Nuorimman ja vanhim-

man ikäryhmän välinen ero on erittäin merkitsevä 
(p = 0,001). Yksittäisissä toiminnoissa oli merkitse-
viä eroja (taulukko 2). Ikäryhmien väliset erot selit-
tyvät osittain sillä, että vanhimmat työnjohtajat asu-
vat keskimäärin kauempana lähimmästä esimiehes-
tään kuin nuoremmat (taulukko 1).

Etäisyys esimiehestä vaikuttaa matkustamistar-
peeseen. Etäisyysryhmän 1 työnjohtajat käyttivät 
keskimäärin 23 % yhteydenpitoajasta matkoihin, 
etäisyysryhmän 2 työnjohtajat 18,2 % ja etäisyys-
ryhmän 3 työnjohtajat 18,7 %. Etäisyysryhmän 1 
työnjohtajien ero ryhmän 2 työnjohtajiin oli vähän 
merkitsevä (p = 0,022). Muissa yhteydenpitotavoissa 
oli joitakin merkitseviä toimintokohtaisia eroja (tau-

Taulukko 2. Ikäryhmien väliset yhteydenpitotapojen erot toiminnoittain. Varianssianalyysissä 
käytetyt merkitsevyystasot: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

 Puhelin Sähköposti Neuvottelu  Matkustaminen Muu 
     kommunikointi

Suunnittelu     
Osto     
Leimikkovarannot    * ***
Korjuu     
Varastot *    *
Kaukokuljetus     
Omat metsät   *  
Muut toiminnot *    
Toiminnot yhteensä /     ** 
yhteydenpitotapa

Taulukko 3. Etäisyysryhmien väliset yhteydenpitotapojen erot toiminnoittain. Va rianssi-
analyysissä käytetyt merkitsevyystasot: * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001.

 Puhelin Sähköposti Neuvottelu  Matkustaminen Muu 
     kommunikointi

Suunnittelu  *   
Osto     
Leimikkovarannot  * *  
Korjuu     
Varastot     
Kaukokuljetus     
Omat metsät     
Muut toiminnot   * * 
Toiminnot yhteensä /    * 
yhteydenpitotapa
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lukko 3). Merkille pantavaa oli, ettei etäisyys esi-
miehestä vaikuttanut merkitsevästi oston, korjuun ja 
kuljetuksen yhteydenpitotapoihin.

 

3.2 Tiimin sisäinen yhteydenpito

Työnjohtajat arvioivat käyttävänsä tiimin sisäiseen 
yhteydenpitoon keskimäärin 32,7 tuntia kuukau-
dessa. Ylivoimaisesti suurin osa, 26,8 tuntia kuukau-
dessa, oli kasvokkain tapaamisia. Puhelimitse pidet-
tiin yhteyttä keskimäärin 4,6 tuntia kuukaudessa ja 
sähköpostitse tunnin verran. Kirjeiden ja faksien 
osuus oli hyvin pieni, kummallakin 0,1 tuntia kuu-
kaudessa.

Työnjohtajien vastauksia analysoitiin ikä- ja 
etäisyysryhmien avulla (taulukko 4). Tuloksista 
ilmeni, ettei eri ikäryhmien välillä ollut eroja tiimin 
sisäisen yhteydenpidon määrässä. Sekä yhteyden-
pidon kokonaismäärässä että kasvokkain tapaamis-
ten määrässä oli tilastollisesti merkitseviä eroja eri 
etäisyysryhmien välillä. Tiimin sisäisen yhteyden-
pidon kokonaismäärä oli etäisyysryhmällä 2 suu-

rempi kuin ryhmällä 1. Ero oli vähän merkitsevä. 
Sekä yhteydenpidon kokonaismäärä että kasvokkain 
tapaamisten määrä olivat etäisyysryhmällä 2 mer-
kitsevästi suurempia kuin ryhmällä 3.

3.3 Viestintä- ja informaatiotekniikka

Työnjohtajien käsitykset organisaation viestintä- ja 

Taulukko 4. Tiimin sisäisen yhteydenpidon määrät (tun-
tia / kk) etäisyysryhmittäin (* p < 0,05; ** p < 0,01; *** 
p < 0,001).

 Ryhmä 1  Ryhmä 2  Ryhmä 3  Tilastolliset erot 
 (–10 km) (11–50 km) (51– km) ryhmien 1…3 välillä

Kasvokkain 21,55 34,29 21,62 2–3 **
Puhelin 3,70 5,28 4,41 
Sähköposti 0,76 0,90 1,25 
Kirje 0,09 0,19 0,09 
Faksi 0,08 0,05 0,04 
Yhteensä 26,19 40,71 27,41 1–2 *, 2–3 **

12. Tarvitsen lisäkoulutusta viestintätekniikkaan

1. Tiedonkulusssa on parantamisen varaa

2. Tehdyistä päätöksistä tiedotetaan nopeasti

3. Tarvitsisin lisää tietoa tehdyistä päätöksistä

4. Ongelmat tiedonkulussa havaitaan nopeasti

5. Yrityksen sisäisen tiedonkulun ajanmukaisuutta
voisi tehostaa

6. Tiimissä osataan hyödyntää uusinta
informaatiotekniikkaa

7. Yhteydenpitoa voisi lisätä tietokoneiden välityksellä

8. Sähköiset viestintätekniikat voisivat lisätä tiimien
yhtenäisyyttä ja yhteishenkeä

9. Erilaisia päätöksentekopalavereita voisi järjestää
tietokoneiden avulla

10. Sähköisesti järjestetty palaveri lisäisi omia
mahdollisuuksiani vaikuttaa tehtäviin päätöksiin

11. Pystyn kehittämään omaa viestintätekniikan osaamistani

1 2 3 75 64

Kuva 3. Asenneväittämät ja kaikkien vastausten keskiarvot (1 = täysin eri mieltä…7 = täy-
sin samaa mieltä).
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informaatiotekniikasta olivat vaihtelevia (kuva 3). 
Vastausten hajonta oli suuri ja kaikissa väittämissä 
oli vastauksia myös molemmista ääripäistä.

Nykyisessä tilanteessa organisaation tiedonkulkua 
ja sen ajanmukaisuutta voitaisiin työnjohtajien mie-
lestä parantaa jossain määrin. He tarvitsivat enem-
män tietoa tehdyistä päätöksistä, vaikka päätök-
sistä tiedotettiin ja ongelmat tiedonkulussa havaittiin 
nopeasti. Kehittämismahdollisuutena tietotekniikan 
käytön lisäämiseen suhtauduttiin penseästi ja tieto-
koneiden välityksellä tapahtuvaan yhteydenpidon 
lisäämisen myönteisiin vaikutuksiin ei uskottu kovin 
laajalti. Työnjohtajat eivät uskoneet, että sähköiset 
viestintätekniikat voisivat lisätä tiimien yhtenäi-
syyttä ja yhteishenkeä tai että erilaisia päätöksen-
tekopalavereita voisi järjestää tietokoneiden avulla. 
He eivät myöskään uskoneet, että heidän vaiku-
tusmahdollisuutensa voisivat lisääntyä sähköisillä 
yhteydenpitovälineillä. Vastauksista selvisi, että tii-
meissä osattiin hyödyntää uusinta informaatiotek-
niikkaa. Työnjohtajat pystyivät itse kehittämään 
omaa viestintätekniikan osaamistaan, mutta katsoi-
vat myös tarvitsevansa lisäkoulutusta.

Mielipideväittämiä analysoitiin ikäryhmien suh-
teen Kruskall-Wallisin yksisuuntaisella varianssi-
analyysillä ja Mann-Whitneyn U-testillä. Eri ikäis-
ten työnjohtajien organisaation tilaan ja uusiin tek-
niikoihin liittyvät mielipiteet eivät eronneet toi-
sistaan. Ikäryhmät 1 ja 2 uskoivat pystyvänsä pa-
remmin kehittämään omaa viestintätekniikan osaa-
mistaan kuin ryhmä 3 (p = 0,001 ja p = 0,038). 
Ikäryhmän 3 työnjohtajat katsoivat tarvitsevansa 
enemmän lisäkoulutusta viestintätekniikkaan kuin 
ryhmän 1 työnjohtajat (p = 0,027). 

3.4 Sähköisten neuvottelujärjestelmien 
käyttömahdollisuudet työnjohtajien 
päätöksenteossa

Työnjohtajilta kysyttiin, mitä olennaisia tavoitteita 
päätöksenteossa jäisi saavuttamatta, jos he käyttäi-
sivät sähköisiä neuvottelujärjestelmiä. Vastaukset 
jaettiin kuuteen ryhmään (kuva 4). Ensimmäiseen 
ryhmään luokiteltiin ihmissuhteet, vuorovaikutus, 
henkilökohtaiset kontaktit, sosiaaliset suhteet, inhi-
millisyys ym. Toiseen ryhmään tulivat yhteishen-
keä, me-henkeä, yhteenkuuluvuutta jne. korostavat 

vastauk set. Kolmannessa ryhmässä olivat varsinais-
ta päätöksentekoprosessia koskevat vastaukset, ku-
ten päätöksenteon tasapuolisuus, perusteellisuus ja 
laatu, sitoutuminen päätöksiin, vastuukysymykset 
ja päätöksistä tiedottaminen. Neljännessä ryhmässä 
olivat varsinaisen työn suorittamista ja paikallisten 
olosuhteiden tuntemista koskevat vastaukset. Viides 
ryhmä koostui teknisistä kysymyksistä, kuten tie-
tojärjestelmän toimivuus ja käyttömahdollisuudet 
sekä tekninen osaaminen. Ryhmään ”muut” luoki-
teltiin esim. sellaiset vastaukset, joiden mukaan ta-
voitteita jäisi saavuttamatta, mutta niitä ei määritelty 
tarkemmin. Kaksi ensimmäistä ryhmää eli sosiaali-
set tekijät mainittiin useimmin (59 %). Ryhmiin 3–5 
(työhön liittyvät tekijät) kuului 31 % vastauksista.

Lisäksi työnjohtajilta kysyttiin, missä päätök-
sentekoprosesseissa sähköisistä neuvottelujärjestel-
mistä olisi eniten hyötyä. Useimmin mainittiin kau-
kokuljetus, korjuu ja puunhankinnan suunnittelu 
(kuva 5). Edellä mainittujen toimintojen lisäksi 
useissa vastauksissa tuotiin esiin tiedonkulun paran-
tamismahdollisuudet (nopea tiedottaminen tehdyistä 
päätöksistä ja muutoksista, ohjeiden ja määräysten 
välittäminen).

Tietoverkkojen, erityisesti yritysten sisäisten verk-
kojen, nopeuden lisääminen on sähköisten neuvot-
telujärjestelmien teknisen kehittymisen edellytys. 
Siksi oli tärkeää saada käsitys siitä, mitä tieto-
verkoista organisaatiossa ajatellaan. Tietoverkkojen 

Ihmissuhteet,
vuorovaikutus

49 %

Yhteishenki
10 %

Päätöksenteko,
tiedonkulku

23 %

Työ, ajankäyttö
6 %

Tekniset
kysymykset

2 %

Muut
näkökohdat

5 %
Ei

5 %

Kuva 4. Tavoitteet, jotka jäisivät työnjohtajien mielestä 
saavuttamatta sähköisessä neuvottelussa (% annetuista 
vastauksista).
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kehityksen suhteen lähes kaikki odottivat lisäänty-
mistä tai merkittävää lisääntymistä (kuva 6). Vain 
8 % vastaajista oletti niiden joko vähentyvän tai 
pysyvän samalla tasolla.

4 Tulosten tarkastelu

Tässä tutkimuksessa kysely tehtiin koko organisaa-
tiolle. Vastauksia saatiinkin peräti 267 työnjohta-
jalta ja vastausprosentti oli 47 %. Sitä voidaan pitää 
melko hyvänä vastausaktiivisuutena, kun sitä verra-
taan aiemmin tehtyyn kyselyyn, jossa sama organi-
saatio oli mukana tutkimusaineiston osana (Leppä-
nen ym. 1999). Silloin vastaajien valinnassa käytet-
tiin otantaa otoksen edustavuuden ollessa 21,7 %. 
Täten työnjohtajien vastauksiin perustuviin tuloksiin 
voidaan suhtautua luottamuksella ja tulokset ovat 
yleistettävissä kyseiseen organisaatioon. Mielipide-
kysymysten vastaukset eivät anna aihetta olettaa, että 
esimerkiksi tietyllä tavalla suhtautuvat työnjohtajat 
olisivat jättäneet vastaamatta. Varovaisia yleistyksiä 
voidaan tehdä myös muihinkin keskenään saman-
kaltaisiin puunhankintaorganisaatioihimme. Muiden 
puunhankintaorganisaatioiden osalta yleistykset ovat 
vain suuntaa antavia ja varsinkin toimenpidesuosi-
tusten varmistaminen vaatisi lisätutkimuksia.

Tutkimuksessa työnjohtajia pyydettiin ensin arvi-

oimaan päätöksentekoon tarvitsemansa yhteydenpi-
don ajankäyttöä. Tuloksia tarkasteltaessa on hyvä 
pitää mielessä, että käytetyn ajan määrä ei aivan suo-
raan kuvaa yhteydenpitotavan tärkeyttä. Vaikka esi-
merkiksi sähköpostin osuus on pieni, se voi korvata 
monissa rutiini- ja ilmoitusasioissa puhelut tai kas-
vokkain tapaamiset. Ajankäytön arvioiminen jälki-
käteen voi olla vaikeaa, mutta tulosten perusteella 
saatiin kuitenkin käyttökelpoiset organisaatiopro-
fi ilit, joiden avulla pohdittiin työnjohtajien iän ja 
etäisyyden vaikutuksia yhteydenpidossa havaittui-
hin eroihin. Tarkastelussa käytetään sähköisen neu-
vottelujärjestelmän käsitettä, koska se voi sisältää 
muutkin sähköiset yhteydenpitotavat ja -välineet.

Tulosten mukaan neuvottelut matkustamisineen 
veivät yhteydenpitoon käytetystä työajasta 40 %, 
josta matkustamisen osuus oli lähes puolet. Sähköis-
ten neuvottelujärjestelmien välitön etu olisi siten 
ajansäästö matkustamisen vähentyessä. Tässä tutki-
muksessa vastanneiden työnjohtajien mielestä säh-
köisille neuvottelujärjestelmille olisi eniten käyttöä 
puunhankinnan logistiikan kannalta tärkeissä toi-
minnoissa, joiden hoitamiseen tarvittiin vähintään 
puolet organisaation yhteydenpitoajasta. Kun säh-
köiset neuvottelujärjestelmät todennäköisesti kehit-
tyvät teknisesti hyvin toimiviksi ja käyttäjäystäväl-
lisiksi, niille on työaikaa säästäviä käyttömahdol-
lisuuksia ilmeisesti eniten logistiikan kannalta tär-
keissä ohjausjärjestelmissä.

Puunhankinnan suunnittelu
14 %

Osto
5 %

Leimikkovarannot
6 %

Korjuu
14 %

Varastot
9 %

Kaukokuljetus
31 %

Omat metsät
3 %

Muut toiminnot
2 %

Tiedonkulku
16 %

Pysyvät samalla
tasolla
6 %

Lisääntyvät
66 %

Lisääntyvät
merkittävästi

25 %

Ei
vastausta

1 %

Vähentyvät
2 %

Kuva 5. Puunhankinnan toiminnot, joissa työnjohtajien 
mielestä voitaisiin käyttää sähköisiä neuvottelujärjestelmiä 
(% annetuista vastauksista).

Kuva 6. Työnjohtajien odotukset tietoverkkojen kehityk-
sestä.
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Vaikka tietoverkkojen odotettiin kehittyvän, säh-
köisiin neuvottelujärjestelmiin suhtauduttiin edel-
leen varauksellisesti. Tässä tutkimuksessa työnjoh-
tajat olivat sitä mieltä, että ihmissuhteet, henkilö-
kohtainen vuorovaikutus ja yhteishenki heikkenisi-
vät. Henkilökohtaisten kontaktien vähetessä myös 
ryhmäpäätöksentekoprosessi ja tehtyjen päätösten 
laatu huononisivat. Eräiden kokeiden mukaan näin 
ei kuitenkaan tapahdu, vaan videokuvaa käytettä-
essä sähköiset neuvottelut näyttävät parhaimmillaan 
lisäävän vuorovaikutuksen ja ryhmätyöprosessin 
laatua (Isaacs ja Tang 1994, Olson ym. 1995). Näi-
den ristiriitaisten tulosten perusteella tuntuisi siltä, 
että työnjohtajien vastaukset saattavat olla ainakin 
jossain määrin asenteisiin perustuvia. 

Jos työnjohtajien kolmen ikäryhmän välillä olisi 
ollut mielipide-eroja, työnjohtajilla olisi voinut olla 
iästä riippuvia asenteita. Erot yhteydenpitotavoissa 
eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä, 
joten työnjohtajien vastauksien pitäisi riippua jos-
tain muusta ominaisuudesta kuin iästä. Onkin mah-
dollista, että työnjohtajien asenteet johtuvat tiedon 
ja taidon puutteesta. Tämän tutkimuksen mukaan 
työnjohtajat olivat haluttomia lisäämään tietoteknii-
kan käyttöä päätöksenteossa. Haluttomuus voi joh-
tua yksinkertaisesti tiedon puutteesta, jonka vuoksi 
tietotekniikan suomia mahdollisuuksia tunnetaan 
aika huonosti. Tähän suuntaan saattavat viitata myös 
työnjohtajien mielipiteet lisäkoulutustarpeesta. Lep-
päsen ym. (1999) tutkimuksen mukaan työnjoh-
tajat tarvitsevat lisäkoulutusta myös tietokoneiden 
ja -järjestelmien käytössä. Näin ollen demon-
strointi ja koulutus voisivat kehittää valmiuksia 
säh köisten neuvottelujärjestelmien käyttöönottoa 
varten. Lisäksi sähköisten neuvottelujärjestelmien 
kehittäminen siten, että niitä voidaan käyttää tarvit-
taessa jonkin ymmärrettävästi määritellyn päätök-
sentekoprosessin tukena, voisi tehdä niistä mielen-
kiintoisempia kiireiselle työnjohtajalle.

Tutkimuksessa selvitettiin tiimien yhteydenpidon 
määrää ja eroja. Työnjohtajien vastauksista selvisi, 
että tiimin sisällä oli paljon kasvokkain kommuni-
kaatiota. Tulosten mukaan ikäerolla ei ollut merki-
tystä tiimin kommunikaation määrään, mutta etäi-
syydellä oli. Nämä tulokset eivät ole oletuksen 
mukaisia. Etäisyyden suhteen matkustamisen mää-
rän olisi pitänyt lisääntyä, kun välimatka työnjohta-
jan ja esimiehen välillä piteni. Samalla muut yhtey-

denpitotavat olisivat saattaneet korvata kasvokkain 
tapaamisia. Toisin kuitenkin kävi. Todennäköisesti 
tiimeissä on jäljellä perinteistä tehtäväjakoa, minkä 
vuoksi yhteydenpito on vähäisempää kuin sen pitäisi 
olla tiimityöskentelyssä. Kolmannessa etäisyysryh-
mässä voi olla myös tiimien esimiehiä, joiden oma 
esimies on ylemmällä hierarkiatasolla. Nämä asiat 
vaatisivat tarkempia lisätutkimuksia. Kärhä (1998), 
Palander (1998) ja Leppänen ym. (1999) ovat tutki-
muksissaan selvittäneet, että organisaatioissa tavoi-
tellaan ryhmä- ja tiimityötapoja. Tässä suhteessa 
organisaatioissa näyttäisi edelleenkin olevan kehittä-
mistarpeita.

Tutkimuksen organisaatio oli erittäin hajautettu. 
Yli kolmannes työnjohtajista työskenteli yli 50 km:n 
päässä esimiehestään. Siksi nopea ja täsmällinen tie-
toliikenne toimistojen välillä oli työnjohtajille tär-
keää. Tässä kyselyssä monet työnjohtajat (11 %) 
arvioivat, että sähköisiä neuvottelujärjestelmiä voi-
taisiin soveltaa nopeassa tiedottamisessa ja tie-
donkulun parantamisessa. Tietoverkkojen odotet-
tiin lisääntyvän voimakkaasti tulevaisuudessa, mikä 
mahdollistaisi visuaaliseen muotoon pakatun tie-
don välittämisen. Tällöin lyhyessä ajassa voitaisiin 
esittää paljon asioita, eikä kaikkea tarvitsisi selit-
tää sanallisesti. Esimerkiksi tärkeimmät logistiset 
toiminnot voitaisiin pelkistää havainnolliseksi puu-
virran varantomalliksi toimintoihin liittyvää infor-
maatiota visualisoimalla. Puunhankinnassa olisikin 
runsaasti käyttömahdollisuuksia sähköisille neuvot-
telujärjestelmille ja samalla saavutettavissa välilli-
sesti etuja koko ryhmätyöprosessin laadun parantu-
essa.

Tutkimusten mukaan sähköisiä neuvottelujärjes-
telmiä voidaan käyttää lähinnä olemassa olevien 
ryhmien toiminnan tukemiseen (Bly ym. 1993). 
Samanlainen johtopäätös on tehtävissä tämän tut-
kimuksen perusteella. Todennäköisimmät käyttö-
kohteet olisivat ryhmätasolla tiimien välisessä sekä 
tiimin ja metsäosaston välisessä yhteydenpidossa. 
Yllättävää oli, että työnjohtajien mielestä ostossa 
oli vain vähän kehittämismahdollisuuksia. Syynä 
voi olla puunmyyjien vähäinen valmius sähköiseen 
kaupantekoon ja yhteydenottojen satunnaisuus, jol-
loin sähköisten neuvottelujärjestelmien käytön edel-
lytykset eivät toteudu. Kariniemen (1995) mukaan 
yhteydenpitoa sidosryhmiin, kuten metsänomista-
jiin, tulisi kehittää aktiivisemmaksi ja järjestelmälli-



28

Metsätieteen aikakauskirja 1/2001 Tutkimusartikkeli

semmäksi. Tämän jälkeen myös uusien yhteydenpi-
totekniikoiden käyttöönotto voisi olla mahdollista.

Tulevaisuuden tutkimustarpeet kohdistuvat neu-
vottelujärjestelmien ohella myös neuvottelumene-
telmien kehittämiseen. Tälle työlle tämän tutkimuk-
sen tulokset antavat pohjaa. Sähköisten yhteydenpi-
tovälineiden käytön kuvaamisella ja sen liittämisellä 
osaksi organisaatiorakenteita annetaan kehittäjille 
johtolankoja. Esimerkiksi huolellisempi valmistau-
tuminen neuvotteluun olisi mahdollista pienessä-
kin ajassa, jos siihen liittyvä ennakkoyhteydenpito 
olisi osa ennalta mietittyä etäpäätöksentekoproses-
sia. Kehitystyön yhteydessä pienikin ryhmäpäätök-
sentekoprosessin kokeilu voisi käynnistää positiivi-
sen itsensä kehittämisen ja työssä oppimisen kier-
teen.
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