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sisäinen viestintä
Pentti Paulasto

Henkilöstölehtien perustamista vauhditti 1940-luvulla osaltaan ns. Tammikuun  
kihlaus. Tammikuussa 1940 allekirjoitetussa julkilausumassa Suomen Työnantajain 
Keskusliitto STK ja työnantajat tunnustivat ammattiliitot ja keskus järjestö  
SAK:n neuvotteluosapuoliksi. Kuvassa ollaan Tammikuun kihlauksen 30-vuotis-
päivän johdosta järjestetyllä vastaanotolla Etelärannassa, Helsingissä 1970.  
Kuva: ammattiYhdistYsarKisto
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henkilöstölehdet ja yhteisöjen  
sisäisen viestinnän kehittyminen 
sotien aika 1940-luvulla antoi merkittävän kehityssysäyksen myös yhteisöjen sisäi-
selle viestinnälle, jota oli jo toki monissa yrityksissä harjoitettu aiemminkin. Yrityk-
siin oli muodostunut tarve pitää talouden rullat pyörimässä vaikeinakin aikoina ja 
luoda yhteishenkeä useilla paikkakunnilla työskentelevän väen kesken. alkuun 
viestinnän sisältö ja keinot riippuivat täysin työnantajan tahdosta kunnes henkilö-
kunnan oikeutta työpaikkaansa koskeviin tietoihin alettiin säädellä ensin työmark-
kinajärjestöjen keskinäisin sopimuksin ja sittemmin lainsäädäntöteitse. 

Pentti Paulasto toimii viestintäkonsulttina perustamassaan PP-Viestintä 
oy:ssä. hänellä on vankka ja monipuolinen kokemus viestintätyöstä niin 
yrityksissä, järjestöissä kuin mediankin palveluksessa. aikaisemmin hän 
työskenteli tiedotusjohtajana Wärtsilä marinella, tiedottajana ja yhteis-
kuntasuhteiden asiamiehenä suomen työnantajain Keskusliitossa, 
tiedotuspäällikkönä ahlströmin Karhulan tehtailla sekä radiotoimittajana 
Yleisradion eri toimituksissa. Paulasto on toiminut myös viestinnän 
kouluttajana.
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Henkilöstölehtiä  on  Suomessa  ilmes-

tynyt jo noin sata vuotta. Uranuurtajana 

pidetään Rautatiekirjakauppaa,  jonka 

henkilökunnalle ja eri paikkakunnilla 

toimineille asiamiehille tarkoitettu leh-

ti alkoi ilmestyä vuonna 1913. Lehti kor-

vasi  aiemmin  lähetetyt  kiertokirjeet, 

joissa kerrottiin uutuuskirjoista, annet-

tiin tietoja ja ohjeita yhtiön toiminnas-

ta  ja  työtavoista.  Lisäksi  lehti  tarjosi 

palstatilaa myös asiamiesten kirjoituk-

sille.

Suomi-vakuutusyhtiö  julkaisi  jo 

Suomen  suuriruhtinaskunnan  aikana 

Keskinäisyys-nimistä  lehteä.    Sen  en-

simmäinen numero ilmestyi lokakuus-

sa  1908.  Kalevan  asiamieslehti  syntyi 

pari kuukautta myöhemmin. Leimaus-

lehti alkoi ilmestyä 1913. Nämä lehdet 

Pohjola-yhtiöiden  Pasma-lehti  nimesi 

1978 monihaaraisiksi 70 vuoden takai-

siksi juurikseen.

Teollisuuden piirissä ryhdyttiin pe-

rustamaan lisää henkilöstölehtiä 1920- 

luvulla.  Virkeimmin  toimitettuja  hen-

kilöstölehtiä  1930-luvulla  julkaisivat 

Elan to, Enso-Gutzeit, Helsingin Sano-

mat,  Kymin  Oy,  Otava,  Outokumpu, 

Strömberg ja Yhtyneet Paperitehtaat. 

Lehtiä sotavuosien tarpeisiin 
Sotavuodet  saivat  aikaan  ”henkilöstö-

lehtirintamalla”  Suomessa  sellaisen 

kas vuvyöryn,  jota  ei  muissa  Euroopan 

maissa  koettu.  Suomessa  perustettiin 

nelisenkymmentä uutta henkilöstö- tai 

tehdaslehteä.  Niiden  yhtenä  tärkeänä 

tehtävänä oli pitää yhteyttä kodin ja rin-

taman,  poissaolevan  ja  läsnäolevan 

henkilöstön välillä. Tiedonvälityksessä 

ne olivat sanomalehtien ja radio-ohjel-

mien ohella tarpeellinen apuväline.

”Tiedonkulkua hoidettiin tietenkin 

kirjeenvaihdon  ja  tiedotusvälineiden 

kautta, mutta yhteisöviestinnän näkö-

kulmasta henkilöstölehdillä, erityisesti 

suurten yritysten tehdaslehdillä oli so-

tavuosina  hyvin  suuri  merkitys,  koska 

lehtiä oli jo sen verran paljon ja henki-

lökuntaa  useita  kymmeniä  tuhansia”, 

rauTakirja-lehTi suomen vanhin

Rautatiekirjakauppa-lehden ensimmäisessä 

numerossa kerrotaan uutisia-otsikolla yh-

tiön vuosikokouksesta, tampereen haara-

konttorin perustamisesta, yhtiökokouksessa 

päätetyistä lahjoituksista, helsingin kioskin 

myyjättären, neiti Linda Johanssonin saa-

masta hopeisesta sokerisirottimesta sekä  

junapoikien lakkiin tulevasta uudesta mer-

kistä. ensimmäisessä numerossa julkaistiin 

myös kuvasarja pääkonttorista.

Liiketoiminnan tuloksista lehdessä ker-

rottiin jatkuvasti erilaisten tilastojen ja tau-

lukoiden muodossa. avoin tuloksista kerto-

minen lienee lähinnä ollut syynä siihen, että 

vuodesta 1921 vuoteen 1945 luki lehden otsi-

kon alapuolella: Kielletty sivullisille näyttä-

misestä.

Leena Lahtinen
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arvioi Heikki Järvinen, Suomen Henki-

löstölehtien Yhdistyksen puheenjohta-

ja vuosina 1972–1975.

Hän sanoo, että lehtien perustamis-

ta 1940-luvulla edisti osaltaan ”Tammi-

kuun kihlaus” eli 23. tammikuuta 1940 

allekirjoitettu julkilausuma. Siinä Suo-

men Työnantajain Keskusliitto STK ja 

työnantajat tunnustivat ammattiliitot ja 

keskusjärjestö  SAK:n  neuvotteluosa-

puoliksi. ”Aloitteentekijänä sekä hank-

keen  edistäjänä  toimi  silloin  sosiaali-

ministeri K.-A. Fagerholm. Hänen mu-

kaansa  kansakunnan  eheytyminen  ja 

kansallinen yhtenäisyys sotaponnistuk-

sissa edellyttivät työntekijöiden oikeuk-

sien tunnustamista”, Järvinen sanoo. 

Esimerkiksi Kone Oy:n henkilöstö-

lehti  sai  alkunsa  tällä  tavalla.  Jouluna 

1942 siihen asti asiakaslehtenä ilmesty-

neestä Hissilehdestä  julkaistiin erityi-

nen kotinumero. 

Teollisuuslaitosten lehdet loivat lin-

jaa  myös  palveluyritysten,  kauppojen, 

pankkien  ja  vakuutuslaitosten  uusille 

lehtitulokkaille. Esimerkiksi Kansallis-

Osake-Pankin henkilökunnan lehti Ora-

va aloitti ilmestymisensä 1945. Tuolloin 

sen painosmäärä oli 2 200. Postisäästö-

pankin Penninki perustettiin 1949. 

1950-luvun  puolivälissä  Suomen 

Henkilöstölehtien Yhdistystä perustet-

taessa arvioitiin henkilöstölehtien luku-

määräksi lähes 90 ja niiden yhteislevi-

kiksi  noin  1,5  miljoonaa.  Suurimman 

lehden, VR:n Yhtä matkaa -lehden pai-

nosmäärä oli tuolloin 35 000 kappaletta. 

Lehtien määrä kasvaa
1950-luvulla yritykset alkoivat perustaa 

PR-  tai  suhdetoimintaosastoja  ja  -va-

kansseja,  joiden  tehtävät  painottuivat 

lähinnä  ulkoiseen  tiedottamiseen  ja 

suhdetoimintaan.  Henkilöstölle suun-

natuista sosiaalipalveluista, asuntoasi-

oista ja vapaa-ajan harrastusmahdolli-

suuksista tiedottivat tehtaiden sosiaali-

päälliköt ja -sihteerit, joille saattoi ker-

tyä myös muita tiedotustehtäviä, jos yh-

tiössä ei ollut päätoimista tiedottajaa. 

1950-  ja 1960-luvuilla henkilöstölehti-

kin alkoi monissa yrityksissä ilmestyä 

aluksi sosiaaliosaston toimittamana. 

Jo  1960-luvulla  alkaneiden  teolli-

suuden rakennemuutosten ja suhdan-

nevaihtelujen voimistuminen, lisäänty-

neet henkilöstömuutokset ja kasvanut 

lakkoliikehdintä loivat 1970-luvulla tar-

peita  henkilöstöhallinnon  tehostami-

seen ja sitä hoitavien ammattilaisten li-

sääntymiseen yrityksissä. 

Sisäinen tiedotus liitettiin monissa 

yrityksissä henkilöstöhallinnon vastuu-

alueisiin.  Henkilöstölehtiä  ryhdyttiin 

perustamaan  yhä  useammassa  yrityk-

sessä tyydyttämään kasvavaa tiedontar-

vetta  ja  vahvistamaan  henkilöstön  yh-

teenkuuluvuutta. Lehtiin koottiin pää-

asiassa eri yksiköiden esimiesten kirjoi-

tuksia  ja  tietoja  erilaisista  vapaa-ajan 

tapahtumista,  urheilu-  ja  pilkkikilpai-

luista  sekä  muista  ajankohtaisista 

asioista. Sivutoimisiksi toimittajiksi va-

likoitui  usein  ”näppäräsormisia”  sih-

teereitä tai harrastajakirjoittajia. 
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Tiedotuslehtiä nopeaan 
uutisointiin 
Yrityksissä  henkilökuntalehdet  ilmes-

tyivät  ja  ilmestyvät  yhä  harvakseltaan. 

Nopeampaa  tiedotusta  palvelemaan 

erityisesti  teollisuusyrityksissä  perus-

tettiin 1950-luvulta lähtien useammin 

ilmestyviä  tiedotuslehtiä  sekä  A4-mo-

nisteina levitettyjä pikatiedotteita. Mo-

nissa yrityksissä ne vakiinnuttivat pian 

paikkansa, ja ne koettiin jopa tärkeim-

pänä tiedotuskanavana. 

Kymiyhtiön Kuusankosken tehtaita 

palveleva Yhtiön Tiedotuslehti alkoi il-

mestyä  säännöllisesti  kerran  kuukau-

dessa vuonna 1952. Tiedotuslehti oli ni-

mensä mukaisesti yhtiön uutislehti, jo-

hon ei pyrittykään toimittamaan muun-

laista materiaalia. Yhtiön henkilökun-

nan  ja  laajahkon  muun  lukijakunnan 

piirissä lehti saavutti ”virallisen” uutis-

välineen aseman. Vuonna 1966 Tiedo-

tuslehden jakelu ulotettiin myös yhty-

män  muille  toimipaikoille.  Vuonna 

1973 tehdyssä sisäistä tiedotustoimin-

taa koskeneessa tutkimuksessa Tiedo-

tuslehden koettiin antavan eniten tie-

toa yhtiön toiminnasta. Leh tien toimi-

tustyöstä vastasi vuonna 1951 perustet-

tu  Kymiyhtiön  tiedotusosasto,  jossa 

työskenteli neljä henkilöä. Heillä oli toi-

mitustyön lisäksi myös muita tiedotus-

tehtäviä.

Ahlströmin Karhulan Tehtaiden tie-

Sotavuodet saivat aikaan henkilöstölehtien kasvuvyöryn, jota ei muissa Euroopan maissa koettu. 
Suomessa perustettiin nelisenkymmentä uutta henkilöstö- ja tehdaslehteä. Niiden yhtenä 
tärkeänä tehtävänä oli pitää yhteyttä kodin ja rintaman, poissa olevan ja läsnä olevan henkilöstön 
välillä. Näin syntyi esimerkiksi Koneen Hissilehti.
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1970-luvulla alettiin palkata yrityksiin henkilöstölehtien toimittajia. Ala oli hyvin naisvaltainen. 
Kuvassa hymyilevät Paras henkilöstölehti -kilpailun kärkikolmikko vuodelta 1968: Raija Karjalainen 
(Upolainen), Eila Dahlström (Yhdysrengas) ja Irja Erkkilä (Sähkösanoma). Kuva: mirjam saLomaa
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dotuslehden ensimmäinen numero il-

mestyi maaliskuussa 1958 koneella kir-

joitettuna  monisteena  ja  se  jaettiin 

vain  tehtaiden  toimihenkilöille.  Vuo-

den 1960 alusta lukien se alkoi ilmestyä 

painoasuisena A5-koossa. 

Tuotantokomiteat kankeita 
tietokanavia
Teollisuudessa jo 1940-lopulta lähtien 

perustetut  tuotantokomiteat  olivat 

edustuksellisia henkilöstön ja työnan-

tajan yhteistoimintaelimiä, joiden toi-

mintaa  määritti  laki  tuotantokomi-

teoista vuodelta 1946. Niiden tarkoituk-

sena oli toimia keskustelufoorumeina 

erityisesti  kunkin  tuotantolaitoksen 

tuottavuuden kohottamiseen liittyvissä 

asioissa.  Tuotantokomitealaki  oli  voi-

massa aina 1970-luvun lopulle saakka. 

Laki  kumottiin  vasta  1978,  kun  edus-

kunnassa  hyväksyttiin  laki  yhteistoi-

minnasta  yrityksissä.  Se  tuli  voimaan 

vuoden 1979 alusta lukien. 

Tietojen antaminen tuotantokomi-

teoille koko yhtiön taloudesta ei kuiten-

kaan ollut kovin avointa, menestyksestä 

kerrottiin  lähinnä  koko  yhtiön  liike-

vaihdon ja henkilöstömäärän muutok-

sina. Tehdaskohtaiset tulokset, jos niitä 

edes kerrottiin, olivat tiukasti liikesalai-

suuksia. Kokousten asialistat olivat ko-

kouksesta toiseen lähes identtiset. Tuo-

tantokatsauksien yhteydessä tarkastel-

tiin tehtaiden tilauskantaa ja työvoima-

tilannetta, kenties myös työtapaturma-

kehitystä. 

Tuotantokomiteoihin valitut henki-

löstön edustajat olivat useimmiten eri 

ammattiosastojen  luottamusmiehiä. 

karhulan anTTi

ahlströmin Karhulan tehtaiden tiedoitusleh-

den ensimmäisessä numerossa 14.3.1958 

johtaja Einar Albrecht perusteli lehden pe-

rustamisesta seuraavasti: ”Karhulan teh-

taitten monipuolinen toiminta, sen eri tuo-

tannonaloille erikoistuneet osastot ja laaja 

organisaatio tekevät henkilökohtaisen yh-

teydenpidon eri johtoportaitten ja eri osas-

tojen henkilökunnan välillä vaikeaksi. tästä 

johtuen ei henkilökunnallamme ole aina ol-

lut mahdollisuuksia saada riittävästi ajan-

kohtaisia tietoja eri osastojen toiminnasta 

sekä tehtaittemme yleisistä ja yhteisistä 

asioista. tämän puutteen poistamiseksi on 

tämä tiedoituslehti syntynyt.” 

tiedotuslehteä edelsi Karhulan tehtai-

den henkilökuntalehti mesikämmen. sitä jul-

kaistiin vuodesta 1945 vuoteen 1956, jolloin 

koko ahlström-yhtiön käsittävä henkilökun-

talehti me Kaikki alkoi ilmestyä. 

talvella 1974 valmisteltiin tiedotusleh-

den sekä sisällön että ulkoasun uudistamis-

ta. nimikilpailussa lehden nimeksi valittiin 

Karhulan antti. Lehti ilmestyi B5-kokoisena 

11 numeroa vuodessa 8-12-sivuisena. Lehden 

painosmäärä vuonna 1978 oli 4 300. Karhu-

lan seitsemällä tehtaalla työskenteli par-

haimmillaan noin 3  500 henkilöä. henkilö-

kunnan lisäksi lehteä jaettiin myös eläkeläis-

ten kerhossa ja postitettiin ahlströmin muil-

le toimipaikoille. 

Pentti Paulasto
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Muun  henkilöstön  piirissä  tuotanto-

komiteat  miellettiinkin  varsin  usein 

”salaseuroiksi”, sillä kokouksissa käsi-

tellyistä asioista ei juurikaan tiedotettu 

muulle  henkilöstölle.  Kokouksista  pi-

dettiin toki pöytäkirjaa, mutta sen jake-

lu rajoittui useimmiten vain kokouksen 

osanottajiin.  Joissakin toimipaikoissa 

pöytäkirja saattoi olla luettavana ilmoi-

tus taululla.

Ilmoitustaulut eri tehtaiden ja osas-

tojen seinillä olivatkin keskeinen väli-

ne,  jolla  henkilökunnalle  viestitettiin 

mitä erilaisimmista asioista. Vakiotava-

raa olivat muiden muassa vihkon muo-

toon painettu työehtosopimus, tapatur-

mien torjuntaa palvelevat julisteet, so-

siaaliosaston ilmoitukset asuntoasiois-

ta ja erilaisista harrastustoimintaa jär-

jestävistä  kerhoista.  Työnjohto  ja  esi-

miehet huolehtivat vaihtelevasti lähin-

nä  vain  tuotantoa  ja  työntekoa  koske-

vien tietojen välityksestä. 

Jos työpaikalla tiedonkulku tuotan-

tolaitoksen  tai  yhtiön  liiketoiminnan 

kehityksestä tai toimintaan suunnitel-

tavista muutoksista oli kovin sattuman-

varaista, sitä suuremman tilan tiedon-

välittäjänä sai tietenkin puskaradio, hu-

hut. Sen kautta saattoi kuulla mitä ih-

meellisimpiä tulkintoja, epäilyjä ja vah-

vasti  asenteellisia  mielipiteitä,  miten 

”kapitalistityönantajan metkuihin” tuli 

suhtautua.  Työnantajaan  kielteisesti 

suhtautuvassa asenneympäristössä ak-

tiivien  oli  helppo  kiihottaa  työtoverei-

taan erilaisiin työrauhahäiriöihin. 

Myönteisiä poikkeuksiakin toki oli. 

Esimerkiksi Iittalan lasitehtaalla johtaja 

Håkan Söderströmillä oli 1970-luvulla 

tapana kertoa hyvin avoimesti erilaisin 

tunnusluvuin tuotannon ja talouden ke-

hityksestä tehtaalla. Eräänä päivänä teh-

taalla  pitkään  pääluottamusmiehenä 

toiminut  Jaakko Laine  tuli  hänen  pu-

heilleen. Laine kertoi huomanneensa, 

että varastossa oli aika paljon tuotteita. 

Millähän mallilla mahtaa olla se varas-

ton  kiertonopeus  ja  pitäisiköhän  sille 

tehdä jotain, hän oli ihmetellyt.

Tiedotussopimus selkeytti 
velvoitteet 
Voimakkaan sysäyksen yritysten tiedo-

tustoiminnan  monin  tavoin  tapahtu-

vaan kehittämiseen antoi työmarkkina-

keskusjärjestöjen välillä solmittu ST-so-

pimus eli sopimus yritysten sisäisestä 

1960-luvulta lähtien yhä useammassa työ - 
yhteisössä alettiin perustaa henkilöstölehtiä 
tyydyttämään kasvavaa tiedontarvetta  
Kuva: proCom
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tiedotustoiminnasta.  Tiedotustoimin

nan  merkitys  yritysten  menestykseen 

vaikuttavana  tekijänä  nähtiin  entistä 

selkeämmin. Sen vaikutuksesta yritys

ten tiedotustehtäviin palkattiin lisää vä

keä tai siirrettiin henkilöitä muista teh

tävistä. 

Tiedotussopimus selkeytti sekä työn

antajan velvoitteita informoida henki

löstöä että henkilöstön velvoitteita tuo

da työnantajan tietoon merkityksellisiä 

asioita. Sopimus otti kantaa myös tie

dottamisen ajankohtaan ja tiedottami

sessa käytettäviin keinoihin ja kanaviin. 

Muuttuneet määräykset antoivat piris

tysruiskeen  tuotantokomiteoiden  työ

hön ja toivat siihen uutta mielekkyyttä 

sekä vaikuttivat merkittävästi tiedotus

toiminnan sisältöön.

Sopimus velvoitti antamaan henki

löstölle  riittävän  usein  tietoja  muun 

muassa yrityksen taloudellisesta tilasta, 

tuotannosta,  työllisyydestä,  kannatta

vuudesta, kustannusrakenteesta ja nii

den kehitysnäkymistä.  Samoin oli an

Kymiyhtiö julkaisi 1976–83 kansainvälistä 
asiakaslehteä nimeltä Kymi Kymmene 
International. Lehden päätoimittajana oli 
yhtiön tiedotuspäällikkö Eero Niinikoski (vas.) 
ja julkaisun ulkoisesta ilmeestä ja taitosta 
vastasi graafikko Erik Bruun. Kuvassa kaksikko 
lehden taittopuuhissa 1978 Frenckellin 
Kirjapainossa. Lehden ulkoasu tehtiin silloin 
vielä saksitaittona. Kuva: Kaius Hedenström
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nettava  tietoja  myös  koko  toimialan 

suhdanne- ym. tilanteista. Erityisen tär-

keää oli tiedottaa välittömästi työtehtä-

viin, niiden suorittamiseen ja muutok-

siin  samoin  kuin  työpaikkaan  ja  olo-

suhteisiin liittyvistä asioista. Myös yri-

tyksen noudattaman henkilöstöpolitii-

kan  sisältö  oli  saatettava  työpaikalla 

kaikkien tietoon.

Tiedotussopimuksessa  tunnustet-

tiin myös työpaikalla toimivan ammat-

tiyhdistyksen  tai  -osaston  oikeudet 

omaan tiedotustoimintaansa ja muun 

muassa työpaikan ilmoitustaulun käyt-

töön.  Uusissa  sopimusmääräyksissä 

myös  toimihenkilöt  ja  työntekijät  vel-

voitettiin saattamaan työnantajansa tie-

toon yrityksen toimintaan ja henkilös-

töä  itseään  kiinnostaviin  kysymyksiin 

liittyvät merkitykselliset asiat, joko yri-

tyksen tehtäväorganisaation puitteissa, 

luottamusmiehen  tai  yhdysmiehen 

kautta tuotantokomitean tietoon tai el-

lei asianomainen toimihenkilöstö ollut 

edustettuna tuotantokomiteassa, suo-

raan yrityksen johdon tietoon. 

Esimiehellä on ollut erityisen tärkeä rooli 
sisäisessä viestinnässä. Esimies oli ja on 
työntekijälle lähin henkilö kertomaan ja 
tulkitsemaan yhtiötä koskevia uutisia ja 
muutoksia. Kuvassa mestari eli työnohjaaja 
sekä alaisia Fazerin tehtaalla 1950-luvulla. 
Kuva: Fazer
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Sopimus korosti nopean tiedonväli-

tyksen tärkeyttä yrityksen kaikilla tasoil-

la. Toteutuneiden tapahtumien lisäksi 

oli  henkilöstöä  informoitava  riittävän 

ajoissa jo suunnitteluvaiheessa ja ennen 

päätösten tekoa erityisesti henkilöstöä 

itseään  ja  sen  työtehtäviä  koskevista 

muutoksista. Mikäli tietojen antaminen 

ennen päätöstä aiheuttaisi vahinkoa jol-

lekin osapuolelle, ei työnantaja ollut vel-

vollinen asiasta tiedottamaan.

Tiedotussopimuksessa sisäisen tie-

dotustoiminnan  välineiksi  listattiin 

muiden muassa tiedotuslehtiset, hen-

kilökuntalehdet, tiedotustaulut ja hen-

kilökohtaiset  yhteydenotot.  Tiedotta-

mistapoina  on  lisäksi  harkittava  mm. 

kyselytilaisuuksien, kiertokirjeiden, tie-

dotusten sekä sisäisen radion ja televi-

sion käyttöä ottamalla huomioon, että 

tiedottaminen työpaikalla työajan puit-

teissa  on  yleensä  tehokkainta,  sopi-

muksessa tähdennettiin.

Ammattikunta kasvuun
Yrityksiin  palkattiin  lisää  päätoimisia 

tiedottajia ja perustettiin tiedotusosas-

toja huolehtimaan sekä sisäisen että ul-

koisen, erityisesti lehdistölle suuntau-

tuvan tiedotustoiminnan kehittämises-

tä  ja  vastaamaan  henkilöstölehtien  ja 

muiden julkaisujen toimitustyöstä. 

Tiedottajien ammattikunnan mää-

rällistä kasvua kuvaa hyvin SHY:n jäsen-

määrän kehitys. 1960-luvun päättyessä 

yhdistyksen jäseniä oli noin 70 ja hei-

dän yhteisöissään henkilöstölehtiä 52, 

joista  32  ilmestyi  Helsingissä.  Kun  jä-

senmäärä oli vuonna 1971 noussut vain 

hieman yli sadan, määrä kolminkertais-

tui neljässä vuodessa.

Tiedotusalan  koulutus  1970-luvun 

alussa  oli  niukkaa.  Yrityksissä  monet 

tiedotustehtäviin siirtyneet tai ulkopuo-

lelta palkatut eivät olleet saaneet alan 

koulutusta.  Vuonna  1976  henkilöstö-

lehtien toimittajista tehdyn kartoituk-

sen mukaan vain kolmanneksella oli ta-

kanaan  tiedotusalan  koulutusta.  Ke-

väällä  1973  SHY:n  aloitteesta  yhdessä 

Insinöörijärjestöjen  koulutuskeskuk-

sen INSKOn kanssa aloitetut Henkilös-

tölehtien toimittaminen -kurssit ja Ta-

loudellisen Tiedotustoimiston vuonna 

1974 aloittamat ja vuosittain toteutta-

mat Teollisuuden Viestintäseminaarit 

olivat tulleet todelliseen tarpeeseen. 

Sisäisen tiedotustoiminnan kehittä-

misen  tueksi  yrityksissä  perustettiin 

1970-luvulla työnantajan ja eri henkilös-

töryhmien edustajista koostuneita tie-

dotustoimikuntia ja -neuvottelukuntia. 

Niiden tehtävänä oli toimia myös henki-

löstö- ja tiedotuslehtien toimitusneuvos-

toina, jotka osallistuivat ilmestyneiden 

lehtien arviointiin ja osallistuivat myös 

tulevien numeroiden ideointiin. Toimi-

kuntien ja neuvottelukuntien toimintaa 

ohjasivat päätoimiset tiedottajat.

Huomiota suunnitelmallisuuteen 
ja koulutukseen
Suurissa  yrityksissä  ryhdyttiin  pohti-

maan syvällisemmin tiedottamisen ta-

voitteita ja luomaan pidemmän aikavä-

lin periaateohjelmia viestinnän ohjeik-

si  eri  tuotantolaitoksille  ja  yksiköille. 

Periaatteet ja suuntaviivat antoivat hy-
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Yhtenä ensimmäisistä suurista yrityksistä 

ahlströmillä laadittiin vuonna 1971 tiedotus-

toiminnan suuntaviivat sekä sisäiselle että 

ulkoiselle tiedottamiselle. Johdon ja henki-

löstön edustajien yhteisessä kokouksessa 

Lahdessa 23.6.1971 perustettiin yhtiön tiedo-

tusneuvottelukunta, joka muodostui työn-

antajan, työntekijöiden sekä toimihenkilöi-

den edustajista ahlströmin eri toimipaikka-

kunnilla. tiedotusneuvottelukunnan tehtä-

vänä oli toimia myös me Kaikki -henkilökun-

talehden toimitusneuvostona.

helsingin sanomat julkaisi 24.6.1971 

näyttävän uutisen Lahden kokouksesta. uu-

tisen mukaan ahlströmin pääjohtaja, Bengt 

G. Rehbinder luonnehti tiedotustoiminnan 

suuntaviivojen ja neuvottelukunnan työn 

edistävän yritysdemokratian kehittymistä. 

otteita uutisesta:

... ”uusi ohjelmamme pyrkii siihen, että 

jokaisella on tilaisuus saada ja välittää tieto-

ja, että jokainen työntekijä on tietoinen pyr-

kimyksistämme ja tavoitteistamme. sen käy-

tännön toteuttaminen tapahtuu koko rinta-

malla kaikissa yrityksissämme. tiedon li-

sääntyessä yksilö, työntekijä, tuntee itsensä 

entistä arvostetummaksi ja näkee työsken-

telynsä merkittävänä renkaana yrityksessä 

ja koko talouselämässä. Jos sen lisäksi on-

nistumme yhä paremman viihtyvyyden ja 

keskinäisen luottamuksen luomisessa, ovat 

myös työntekijät valmiita lisäämään panos-

taan”, Rehbinder sanoi.

... Pääjohtaja Rehbinder totesi, että 

koko teollisuudessa pitäisi pyrkiä työn ar-

vostuksen lisäämiseen ja viihtyvyyden pa-

rantamiseen. ”sen kerrannaisvaikutukset 

ulottuvat työpanoksen kasvuun, kilpailuky-

vyn voimistumiseen ja yrityksen kuvaan ja 

mahdollisuuksiin koko työmarkkinoilla.”

työmarkkinajärjestöjen laatima tiedo-

tussopimus on hänen mukaansa vasta erään-

lainen suuntaa antava raamisopimus vailla 

konkreettista aineistoa. sen todellinen mer-

kitys koetaan vasta siinä, miten sitä eri yri-

tyksissä toteutetaan. siihen, miten asia käy-

tännössä järjestetään, sopimus antaa melko 

suuren vapauden. 

...tämä merkitsee vuosikymmenien pi-

meyden poistumista ja yksipuolisuuden esi-

ripun avaamista tiedon tieltä, totesivat tuo-

tantokomiteoiden edustajat. sopimus tuo 

kaivattua varmuutta elämään ja hälventää 

perinteisiä epäluuloja tutun asetelman, 

työntekijän ja herran välillä.  

tehtaiden tuotantokomiteat ovat useis-

sa tapauksissa miltei nukahtaneet. niiden 

toiminta on ollut pakollisten neljän lakisää-

teisen kokouksen varassa ilman sanotta-

vampaa merkitystä. nyt hyväksytty esitys 

asettaa tuotantokomiteat erääksi tiedottaja-

renkaaksi, mikä tehostaa niiden merkitystä 

ja vaikutusta aivan uudella tavalla ja lisää 

niiden aktiviteettia huomattavasti. ”

Pentti Paulasto

vän selkärangan päätoimisille tiedotta-

jille  selkeyttää  rooliaan  johdon  ja  esi-

mieskunnan työn tukemisessa huoleh-

timalla  esimerkiksi  henkilöstölehtien 

avulla yhteisen tietotaustan rakentami-

sessa koko henkilöstölle. 

Näiden  linjausten  toteuttamiseksi 

oli tarpeen luonnollisesti järjestää yri-

ahl sTrömin suunTaviivaT 
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tyksen sisäistä johdolle ja esimieskun-

nalle  suunnattua  viestintäkoulutusta. 

Koulutuksen yhtenä tavoitteena oli ak-

tivoida esimiehiä aktiiviseen vuorovai-

kutukseen alaistensa kanssa ja hyödyn-

tämään kokouksia ja palavereita ja päi-

vittäisen toiminnan yhteydessä tarjou-

tuvia tilaisuuksia.

Yhteistyöilmapiiri kärjistyi
Vuonna 1970 alkanutta metalliteollisuu-

den noususuhdannetta häiritsivät mo-

nilla työpaikoilla järjestetyt korpilakot, 

laittomat työtaistelut. Rasitteita työnan-

tajien ja työntekijöiden välisiin suhtei-

siin  lisäsi  seitsemän  viikkoa  kestänyt 

lakko seuraavana vuonna. Eniten lakko-

ja koettiin 1970-luvulla varsinkin Wärtsi-

län Turun telakoilla ja Ahlströmin kone-

pajateollisuudessa Karhu lassa.

Yhteistyöilmapiiri  työnantajien  ja 

henkilöstön välillä 1970-luvulla vaihteli 

suuresti  eri  yrityksissä.  Työpaikoilla, 

missä oli yhteistyösuhteissa ongelmia, 

niitä kärjistivät usein vasemmistopuo-

lueiden valtakilpailu ammattiosastojen 

johtopaikoista. Työpaikkojen ongelmia 

ja ”työnantajien häikäilemättömyyttä” 

nostettiin  kärkevästi  julkisuuteen 

alueen uutisvälineissä milloin minkin 

ammattiryhmän lakon tai ulosmarssin 

yhteydessä, vaikka niihin osallistuneet 

eivät  aina  tienneetkään  lakon  syytä. 

Oman lisänsä yhteistyöilmapiiriin työn-

tekijöiden ja työnantajien välillä toivat 

yritysvihamielisiksi koetut televisio-oh-

jelmat,  joissa  yritysten  edustajat  –  jos 

pääsivät  mukaan  –  pyrittiin  leimaa-

maan  työntekijöitä  epäinhimillisesti 

sortaviksi tai vähintäänkin johtajanteh-

täviinsä kykenemättömiksi. Erityisesti 

Yleisradion  TV1:  n  Työväen  iltamat  ja 

TV-teatterin ohjelmat saivat monen kat-

sojan ”näkemään punaista”. 

TehdaskohTaisTa e simie svalmennusTa

ahlströmin Karhulan tehtailla järjestettiin joh-

don tiedotuspäivä, jota varten tein videohaas-

tatteluja eri tehtailla työntekijöiden, toimi-

henkilöiden ja esimiesten viestintään liitty-

neistä kokemuksista. haastattelussa konepa-

jan levysepältä kysyin muun muassa, oliko hä-

nen mielestään työntekijöiden ja johdon välil-

lä suuri kuilu. ”Kyllähän me välillä on kyselty, 

kun nähdään herroja kulkevan käytävillä, että 

onkos tuo se meidän johtaja,” hän vastasi.

Videota johdon koulutuspäivässä kat-

seltaessa konepajan johtaja Folke Petters-

son valui tuolissaan alaspäin, nosti kätensä 

ylös ja sanoi: tunnustan!  Koulutustilaisuu-

den jälkeen hän ryhtyi säännöllisesti varaa-

maan aikaa uusien työntekijöiden tervetuloa 

taloon -tilaisuuksiin. hän kävi esittäytymäs-

sä tulokkaille ja kertomassa omasta työs-

tään, jonka keskeinen tavoite oli huolehtia 

toiminnan johtamisesta niin, että konepaja 

sai jatkuvasti uusia konetilauksia metsäteol-

lisuuden yrityksiltä eri puolilla maailmaa eli 

työtä konepajan henkilöstölle. 

Pentti Paulasto
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Yritysdemokratiaa sopimuksin 
ja kokeiluin
Ajatukset  teollisuuden  demokratisoi-

misesta ja yritysdemokratiasta rantau-

tuivat 1960-luvulla Suomeen Ruotsista. 

1970-luvulla yhteiskunnallisen keskus-

telun radikalisoituminen lisäsi paineita 

jo pitkään jatkuneisiin yritysdemokra-

tiaselvityksiin, jotka käynnistyivät pian 

pääministeri Rafael Paasion kuuluisan 

telakkapuheen  jälkeen  vuonna  1966. 

Keskustelujen  seurauksena valtioneu-

vosto  asetti  ns.  professorikomitean 

pohtimaan  asiaa.  Kolme  vuotta  istu-

neen komitean ehdotukset eivät kuiten-

kaan edenneet.  

Professorikomitean  rinnalla  työ-

markkinajärjestöt  tekivät  omaa  työ-

tään. 1960-luvun lopulla ja 1970-luvun 

alussa  valmistui  useita  sopimuksia, 

joilla  henkilöstön  vaikutusmahdolli-

suuksia työpaikoilla lisättiin. Näitä oli-

vat esimerkiksi sopimukset työajan ly-

hentämisestä (1967), rationalisoinnista 

(1968), työturvallisuudesta (1969), luot-

tamusmiehistä (1969) ja ulkopuolisen 

työvoiman käytöstä (1969). Tiedotusso-

pimus (1971) oli myös yksi niistä sopi-

muksista,  joilla työmarkkinoilla pyrit-

tiin vastaamaan työelämän demokrati-

soitumisvaateisiin ja turvaamaan myös 

työrauhaa. 

Näiden jatkoksi STK ja SAK perusti-

vat ns. yritysdemokratian sovellutusko-

mitean. STK pyrki kartuttamaan työnan-

tajien tietoja ja kokemuksia yritysdemo-

kratiasta. Se suositteli jäsenilleen kokei-

luja  järjestöjen  neuvotteleman  mallin 

pohjalta. Vuoden 1970 lopussa käynnis-

sä oli jo liki 500 erilaista kokeilua. 

Sovellutuskomiteankaan  ehdotuk-

set 1974 eivät lukuisten eriävien mieli-

piteiden  vuoksi  edenneet  lainsäädän-

töön  asti.  Lain  valmistelua  jatkoi  oi-

keusministeri Matti Louekosken yhden 

miehen työryhmä apunaan työmarkki-

najärjestöjen työryhmä, jonka perusta-

misesta oli sovittu jo 1972. 

Yritysdemokratiapohdintojen  rin-

nalla STK:ssa nähtiin yritysten sisäisen 

viestinnän  kehittäminen  sangen  tar-

peelliseksi. Sisäisen tiedotuksen sopi-

musta uudistettiin 1978 ja sen periaat-

teiden  soveltamisen  tueksi  laadittiin 

työmarkkinoiden keskusjärjestöjen yh-

teistyönä  koulutusaineisto.  Se  oli  laa-

dittu rakenteeltaan sellaiseksi, että sen 

avulla voitiin pohtia käytännönläheisiä 

keinoja oman yrityksen tai toimipaikan 

sisäisen tiedottamisen kehittämiseksi.  

Kehittämisideoiden tarkempi selvit-

täminen  ja  päätökset  niiden  toteutta-

misesta  voitiin  jättää  työnantajan  tai 

työnantajan  ja  henkilöstön  yhteisten 

kokousten  tai  yhteistyöelinten  tehtä-

väksi. Ohjeissa korostettiin ehdotusten 

käsittelyn tärkeyttä  ja sitä, että ratkai-

suista tiedotettaisiin henkilöstölle. 

Vuonna  1978  STK  ja  SAK  pääsivät 

vihdoin  sopimukseen  mallista,  jossa 

yhteistyötä  ohjattiin  edustuksellisen 

demokratian  sijaan  linjaorganisaa-

tioon ja työpaikkojen perinteiseen neu-

vottelukoneistoon.  Sopimus  sisälsi 

myös  ehdotuksen  laiksi  yhteistoimin-

nasta  yrityksissä.  YT-laki  hyväksyttiin 

eduskunnassa  ja  se  tuli  voimaan  vuo-

den 1979 alusta lukien niissä yrityksis-
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sä,  joiden  palveluksessa oli säännölli-

sesti vähintään 30 henkilöä.  

YT-laki tiukensi velvoitteita
YT-lain tarkoituksena oli tehostaa työn-

antajan ja henkilöstön välistä ja henki-

löstön keskinäistä  yhteistoimintaa,  li-

sätä työpaikan työntekijöiden ja toimi-

henkilöiden mahdollisuuksia vaikuttaa 

työtään  ja  työpaikkaansa  koskevien 

asioiden käsittelyyn sekä edistää yrityk-

sen  toiminnan  ja  työolosuhteiden  ke-

hittämistä.  Voimaan  tullessaan  laki 

koski  niitä  yrityksiä,  joissa  säännölli-

sesti työskenteli vähintään 30 henkilöä.

Laissa  määriteltiin  ne  asiat,  joista 

työnantajan tuli ennen päätöksentekoa 

neuvotella yhteistoimintamenettelyssä 

niiden työntekijöiden ja toimihenkilöi-

den  tai  heitä  edustavien  luottamus-

miesten  kanssa,  joiden  asemaan  tai 

tehtäviin päätettävät asiat olennaisesti 

vaikuttivat. Ennen yhteistoimintaneu-

vottelua työnantajan tuli antaa tarvitta-

vat  tiedot  aiotun  toimenpiteen  perus-

teista, vaikutuksista ja vaihtoehdoista.

Vaikutukset esiin vähitellen
Vuonna 1979 voimaan tulleen YT-lain 

myötä  monet  työnantajan  tiedotus-  ja 

neuvotteluvelvoitteet tiukentuivat, mut-

ta niiden täyttäminen tuli ajankohtai-

siksi  vasta  vähitellen.  Neuvotteluja 

käynnistettiin  yrityksissä  sitä  mukaa 

kuin  laissa  mainittuja  neuvoteltavia 

asioista tuli päätettäväksi. Esimiesten 

ja alaisten päivittäisessä kanssakäymi-

sessä neuvotteluja saatettiin käydä ju-

listamatta niitä lain tarkoittamiksi yh-

teistoimintamenettelyiksi.  Virallisem-

pana yhteistoimintana koettiin ne neu-

vottelut,  joihin  osallistuivat  useimmi-

ten vain eri henkilöstöryhmien viralli-

set edustajat eli luottamusmiehet. Mo-

yriTysdemokraTian pioneereja

Yksi yritysdemokratian kokeilijoista oli oy 

Kaukas ab, jonka johdon ja henkilöstön yh-

teistyöilmapiiriä, ns. Kaukas-henkeä pidet-

tiin esimerkillisen hyvänä. Yhtiö päätti laatia 

Louekosken ehdotuksen pohjalta omat 

säännöt yritysdemokratiasta. asiaa valmis-

telleen työryhmän esitys hyväksyttiin yksi-

mielisesti yhtiön johdon ja kaikkien siellä 

toimivien ammattiosastojen välisessä neu-

vottelussa. säännöt yhteistoiminnan järjes-

telyistä astuivat voimaan heinäkuun 1. päi-

vänä 1976.  työnantajan ja henkilöstön edus-

tajista koostuneessa yhteistoimintaelimissä 

käsiteltiin henkilöstöön ja sen työskentelyyn 

liittyviä asioita uusista työmenetelmistä so-

siaalitoimintaan. 

”Yhteistoiminta on Kaukaalla on luonut 

erittäin hyvät yhteydet henkilöstön ja yritys-

johdon välille aina toimitusjohtajatasolle 

saakka. tehtaalla oli totuttu siihen, että ylin 

johto toimitusjohtajaa myöten oli paikalla, 

niin että voitiin pitää yllä läheistä ja jatkuvaa 

ajatusten, mielipiteiden ja tietojen vaihtoa. 

tämä tuki osaltaan yhteenkuuluvuuden tun-

netta.” 

Johan Standertskjöld: Kaukas 1945–1985
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nissa muun henkilöstön ensireaktiois-

sa ja mielipiteissä heijastui lievä petty-

myksen tunne. ”Ei meidän työpaikalla 

YT-laki  ole  tuonut  mitään  erikoista”, 

saatettiin sanoa. 

Alkuvaiheissa näkyvintä yrityksissä 

olikin laaja lain sisältöä selostanut kou-

lutustoiminta sekä paikalliset neuvotte-

lut  ja  sopimiset  yhteistoiminnan  käy-

tännön  toteuttamistavoista.  Tiedotus-

velvoitteista ensimmäisen vuoden aika-

na  ajankohtaisiksi  tulivat  tilinpäätök-

sestä tiedottaminen, toinen selvitys yri-

tyksen taloudellisesta tilasta tilikauden 

puolivälin jälkeen ja vuoden lopulla tuo-

tanto-  ja  toimintanäkymiin  perustuva 

henkilöstösuunnitelman esittäminen.

Sisäinen  tiedotus  ja  erityisesti  esi-

miesten  aktivoiminen  avoimempaan 

vuorovaikutukseen  omien  alaistensa 

kanssa ymmärrettiin monissa yrityksis-

sä avainalueeksi yhteistoiminnan kehit-

tämisessä. Siinä onnistuminen riippui 

osaltaan työpaikan ihmissuhteista. Pit-

kään kyteneet epäluulot ja vahvat kiel-

teiset asenteet tekivät sisäisestä tiedo-

tuksesta monissa yrityksissä varsin vai-

valloista. Jos esimies ei kertonut ajoissa 

alaisilleen  valmisteilla  olevista,  heitä 

koskevista  asioista,  niiden  esilletulo 

myöhemmin saattoi leimata muutokset 

selän  takana  valmistelluiksi,  jolloin 

myös  alaisten  asiantuntemus  jäi  hel-

posti hyödyntämättä. Samalla lain tar-

koittama yhteistoimintakin saattoi jää-

dä pelkäksi muodollisuudeksi. 

Tiukennuksia ja laajennuksia 
Tyytymättömyys yhteistoiminnan kehit-

tymiseen  yrityksissä  vaikutti  osaltaan 

Ennen PowerPointeja tiedotustilaisuuksia 
elävöitettiin diakuvien ja myöhemmin 
videoiden avulla. Kuva: proCom
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siihen, että yhteistoimintalakia muutet-

tiin  useaan  kertaan  1990-luvulla  ja 

2000-luvun  alkuvuosina.  Neuvotelta-

vien asioiden piiriä osin täsmennettiin, 

osin laajennettiin. Muutokset koskivat 

muun  muassa  liikkeen  luovutukseen 

liittyviä henkilöstöjärjestelyjä, lomaut-

tamisia, osa-aikaistamisia tai irtisano-

misia ja uudelleen koulutuskysymyksiä. 

Myös  eräitä  työterveyshuoltoon,  työ-

suojeluun  ja  tasa-arvon  edistämiseen 

liittyviä kysymyksiä  liitettiin yhteistoi-

mintamenettelyn piiriin. 

Lakiin  sisällytettiin  säännöksiä 

myös  konsernitason  yhteistoiminnan 

järjestelyistä sekä annettiin mahdolli-

suuksia  työmarkkinajärjestöille  sopia 

alakohtaisesti  laista  poikkeavista  yh-

teistoiminnan käytännön järjestelyistä.

Vuonna 2005 voimaan tulleissa yh-

teistoimintalain muutoksissa täsmen-

nettiin  edelleen  työnantajan  tiedotta-

misvelvollisuutta henkilöstön edustajil-

le, kun yrityksessä harkitaan työvoiman 

vähentämistä. Tiedot on annettava kir-

jallisesti,  jos  työnantaja  harkitsee  vä-

hintään kymmenen työntekijän tai toi-

mihenkilön  irtisanomista,  lomautta-

mista yli 90 päiväksi tai osa-aikaistamis-

ta taloudellisilla tai tuotannollisilla pe-

rusteilla.

Tiukentuneet  säännökset  ovatkin 

johtaneet siihen, että joukkoviestimissä 

työnantajan  ja  henkilöstön  yhteistoi-

minnasta uutisiksi nousevat yhä useam-

min  ennakkoilmoitukset  henkilöstön 

vähentämiseen liittyvien YT-neuvottelu-

jen alkamisesta ja sitä seuranneet työn-

tekijöiden ulosmarssit työpaikoilta. 

Välineiden vallankumous 
– Fläppitauluista data-
videoprojektoreihin 
Viikkopalaverit, osastokokoukset, kou-

lutus-  ja  tiedotustilaisuudet  olivat  ja 

ovat yhä tärkeitä ja tarpeellisia tiedon-

välitys-  ja  vuorovaikutuskeinoja  niin 

suurissa  kuin  pienissäkin  organisaa-

tioissa. Tekninen kehitys on viime vuo-

sikymmeninä tuonut niissä esiintyville 

monenlaisia esityslaitteita asioiden ha-

vainnollistamiseen ja asiakokonaisuuk-

sien hahmottamiseen.

Monissa työyhteisöissä kolmella ja-

lalla seisovat fläppitaulut eli lehtiötau-

lut ovat jo useita vuosikymmeniä säilyt-

täneet hyvin paikkansa koulutus- ja ko-

kouskäytössä. Niiden rinnalle tulivat jo 

1970-luvulla tulleet ns. valkotaulut, joil-

le tussikynillä tehdyt muistiinpanot ja 

piirrokset voitiin pyyhkiä pois palaverin 

päätyttyä. Tästä kehittyneempiä versioi-

ta edustavat tallentavat valkotaulut, joil-

le tehdyt merkinnät voidaan palaverin 

jälkeen tulostaa tai tallentaa myöhem-

pää käyttöä varten.

Piirtokuvaheittimet tai yliolanheit-

timet  (overhead  projector),  joilla  kal-

volle kirjoitettuja tekstejä tai kuvia voi-

tiin heijastaa seinälle tai valkokankaal-

le,  alkoivat  yleistyä  opetus-  ja  kokous-

käytössä  toisen  maailmansodan  jäl-

keen. Niillä oli tärkeä sija myös tiedo-

tuskäytössä  esiteltäessä  yhteisöä  vie-

raille  tai  kerrottaessa  uutisia  omalle 

henkilöstölle tai tiedotusvälineille. Ko-

piokoneiden kehityttyä koneelle kirjoi-

tetut  tekstit  voitiin  helposti  kopioida 
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kalvoille ja tuottaa itse esityssarjoja.

Useimmissa  yrityksissä,  joissa  oli 

ammattitiedottajia,  esittelykalvojen 

laatimiset kuuluivat heidän perustehtä-

viinsä.  Usein  sivutehtävänä  oli  saada 

usein esiintyviä päälliköitä ja asiantun-

tijoita rajoittamaan tekstimääriä yhdel-

lä  kalvolla.  ”Tämä  ei  nyt  varmaan  näy 

sinne taakse, mutta ...” oli usein toistet-

tu avaus, joilla monet esiintyjät yrittivät 

selitellä huonosti tehtyjä kalvojaan.     

Esityssarjojen  teksti-  ja  kuvakalvot 

voitiin myös valokuvata dioiksi ja esit-

tää  diaprojektoreilla.  Vanhimmissa 

projektoreissa  diat  asetettiin  yksi  ker-

rallaan kuvanpitimeen. Myöhemmissä 

malleissa 20–50 kuvaa saatettiin ladata 

suoraan tai renkaan muotoiseen kaset-

tiin.  Vanhimpien  diaprojektoreiden 

heikko  valoteho  edellytti  usein  huo-

neen pimentämistä. Kun haluttiin laa-

dultaan  ja  graafiselta  ilmeeltään  kor-

keatasoisia  esityskalvoja  ja  diasarjoja, 

apuna  käytettiin  siihen  erikoistunei-

den yritysten palveluja. Tällainen yritys 

oli muiden muassa helsinkiläinen Dia-

graf Oy.

Messuille  tai  yritysten  erikoistilai-

suuksiin saatettiin suunnitella ja tuot-

taa usealla projektorilla esitettäviä, val-

miiksi eri kielillä äänitettyjä ja tausta-

musiikilla varustettuja multivisioesityk-

siä. Esimerkiksi Seppo Palmisen ja Sirk-

ka Storbergin vuonna 1984 perustama 

yritys-  ja  yhteisöviestinnän  tuotanto-

yhtiö Smile Audiovisual Oy tuli tunne-

tuksi useita palkintoja voittaneilla mul-

tivisio-ohjelmillaan. 1980-luvun lopulta 

lähtien  yrityksen  päätuotteita  ovat  ol-

leet yritysvideot ja opetusvideot. 

Diaprojektorit ovat viime vuosikym-

meninä  korvautuneet  erilaista  esitys-

grafiikkaa  heijastavilla  mikrotietoko-

neisiin eli ”läppäreihin” yhdistettävillä 

videotykeillä tai datavideoprojektoreil-

la.   Niiden myötä entiset ”kalvosulkei-

set”  ovat  2000-luvulle  tultaessa  muut-

tuneet ”PowerPoint-spektaakkeleiksi”.

Uutta: digitaalinen 
tekstinkäsittely
Tekniikan  nopea  kehitys  erityisesti 

1980- ja 1990-luvulla mullistivat tiedot-

tajan  työtä  monin  tavoin.  Vanhat  Re-

mingtonit  ja  muut  mekaaniset  kirjoi-

tuskoneet  alkoivat  korvautua  sähkö-

käyttöisillä  kirjoituskoneilla  1960-lu-

vulta alkaen. Vielä 1980-luvulla IBM:n 

sähkökäyttöinen  pallokirjoituskone, 

jossa oli myös korjausnauha, tai Olivet-

ti erilaisia fontteja sisältävine kirjasin-

kiekkoineen oli monille alansa huippua 

edustava työväline. 1980-luvun puolivä-

listä lähtien, jolloin tietokoneet toimis-

totyössä  alkoivat  yleistyä,  sähkökirjoi-

tuskoneet jäivät vähitellen pois käytöstä 

kokonaan.

Vaikka telefaksi keksittiin jo 1800-  

luvulla, sen käyttö tekstinsiirrossa pu-

helinlinjaa  pitkin  alkoi  yleistyä  vasta 

1970-luvulla, kun tietoliikenneteknolo-

gian kustannukset olivat laskeneet riit-

tävän alhaiselle tasolle. Faksin kulta-ai-

kaa elettiin aina 1980-luvun puolivälin 

paikkeille mainostajien ja suurpostitta-

jien löydettyä uuden, mutta vastaanot-

tajia  ärsyttäneen  keinon  lähestyä  ylei-

söä. Kysymyksessä oli nykyisen sähkö-
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postia tukkivan spämmin eli roskapos-

tin esiaste. 

1990-luvulla tietokoneiden ja niiden 

sovellusten  yleistyessä  tekstinkäsitte-

lyssä, yritykset alkoivat ottaa käyttöön 

sisäverkkoja ja faksaamisen tarve vähe-

ni.  Kun  sitten  internet  tuli  tavallisen 

kansan käyttöön, se antoi monipuoliset 

mahdollisuudet siirtää tietoa ja doku-

mentteja  tarvittaessa  kokonaan  pape-

rittomasti.

Kun  tietokoneet  erilaisine  tekstin-

käsittely- ja muine toimistotyöhön liit-

tyvine sovellusineen rynnistivät markki-

noille,  suuren  muutoksen  aistineille 

tiedottajille tuli kiire hankkia tietoa ja 

koulutusta uusista laitteista ja järjestel-

mistä. Monille uusi tekniikka näyttäytyi 

aivan ylivoimaiselta ymmärtää  ja  jopa 

mahdottomalta oppia sitä käyttämään. 

Pekka Tiusanen kirjoitti kolumnissaan 

Tiedottaja-lehdessä vuonna 1984: ”Vi-

deoita lukuun ottamatta tiedottajan ei 

ole  katsottu  tarvitsevan  uuden  teknii-

kan sovellutuksia. Esimerkiksi tekstin-

käsittelylaitteiden on arveltu jäävän tie-

dottajalla liian vähälle käytölle. Tiedot-

tajien asenteet ovat osaltaan olleet myö-

tävaikuttamassa asioiden kulkuun  Tie-

tokoneen  näyttöpäätteeseen  tai  mik-

roon tiedottaja on katsonut kuin mihin 

tahansa  kaukaa  kierrettävään  maagi-

seen taikakaluun. Tiedottajan on syytä 

karsia nopeasti uudelle tekniikalle kiel-

teiset asenteet.”

Henkilöstölehtien toimitustyöhön, 

tekstien laatimiseen, muokkaukseen ja 

taittotyöhön 1980-luvun loppupuolella 

tullut DTP-järjestelmä (Desktop Publis-

hing) oli maaginen uusinta teknistä ke-

hitystä  edustanut  kirjainyhdistelmä. 

Kun Apple Macintosh oli esitellyt säh-

köisen  sivuntaittojärjestelmänsä, 

markkinoille tuli pian useita kilpailevia 

järjestelmiä ja ohjelmistokokonaisuuk-

sia, joiden valinnassa yrityksillä ja tie-

dottajilla oli monia vaikeuksia.

Sähköpostista verkkoviestintään 
Digital Oy oli yksi niistä yrityksistä, jot-

ka  olivat  jo  1980-luvun  loppuvuosina 

kehittäneet  toimintaansa  monipuoli-

sesti  palvelevan  digitaalisen  ympäris-

tön. Suomen Tiedottajien Liitto oli hy-

vin ajassa mukana järjestäessään jäse-

nilleen vuoden 1989 alkupuolella tilai-

suuden tutustua tulevaisuuden toimis-

toteknisiin ratkaisuihin, jotka toteutui-

vat laajemmin muilla toimialoilla vasta 

1990-luvulla.

Tekniikan kehitys yhdessä kansain-

välistymisen  kanssa  on  muuttanut 

useissa  yrityksissä  sisäistä  viestintää. 

Kun sähköposti ja intranet ovat tulleet 

nopean tiedottamisen välineeksi, ovat 

monet henkilöstölehdet ja asiakasleh-

det yhdistyneet konsernilehdiksi. Myös 

sisäisen viestinnän kieli on kansainvä-

lisissä  yrityksissä  vaihtunut  useimmi-

ten englanniksi.

Kuitenkin edelleen, kun kohderyh-

mä koostuu suomalaisista ja kun kaikil-

la  työntekijöillä  ei  ole  mahdollisuutta 

sähköpostiin, ovat ilmoitustaulut sekä 

suomeksi julkaistut tiedotus- ja henki-

löstölehdet edelleen tärkeitä viestinnän 

välineitä.
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sisäinen vie sTinTä murrokse ssa 

Vaurastuminen, kansainvälistyminen ja ver-

kottuminen ovat muuttaneet henkilöstölle 

suunnatun viestinnän luonnetta parin viimei-

sen vuosikymmenen ajan. Kun kolmekym-

mentä vuotta sitten tehtaan henkilökunta oli 

vielä pysyvää ja sitoutunutta, on tilanne tänä 

päivän kokonaan toisenlainen. nuoret vaihta-

vat työpaikkaa usein. nykypäivän henkilöstö 

haastaa omaa yritystään joka ikinen päivä. 

Kun sisäistä viestintää hoidettiin muinoin yl-

häältä alas, on viestintä tänään kasvavasti 

toiseen suuntaan. Viestintä on verkkopohjais-

ta, vuorovaikutteista ja työnantajakuvaa tar-

kastelevaa.  Perinteinen käsitys henkilöstöstä 

viestinnän kohderyhmänä on murroksessa. 

Yrityksillä on tiiviitä alihankintasuhteita, ulko-

puolista henkilökuntaa, vuokratyövoimaa. 

Vuokratoimitusjohtaja ei sekään ole enää har-

vinaisuus. henkilöstöä ovat paitsi nykyiset, 

myös entiset ja tulevat työntekijät. ei siis 

ihme, että klassinen jako sisäiseen ja ulkoi-

seen viestintään on toisinaan koetuksella. 

työantajakuvan rakentaminen ja ylläpitä-

minen liittyy vahvasti yrityksen maineeseen. 

maineen rakentaminen on koettu olevan en-

nen kaikkea ulkoista viestintää, kuten media-

suhteita ja brändin rakentamista. mutta työ-

antajakuva kuuluu myös henkilöstölle. työn-

antajakuvan sekä välittäjänä että vastaanot-

tajana toimii oma henkilökunta. sosiaalisen 

median aikakaudella jokainen työntekijä on 

yrityksensä lähettiläs, ihannetapauksessa. 

ajatus esimiehestä sisäisen viestinnän 

tärkeimpänä vastuuhenkilönä ei ole uutta. 

mestari opetti ja valisti kisälleitä ennenkin. 

mutta vielä muutama vuosikymmen sitten, 

kun yrityksen sisäinen tiedonkulku oli huo-

noa, syytä haettiin ihan muualta kuin oman 

pomon kyvyistä tiedottaa. tänä päivänä toi-

miva esimiesviestintä on onnistuneen sisäi-

sen viestinnän avainasioita. informaatiota on 

niin paljon, että tiiminvetäjän tehtävänä on 

suodattaa konsernitason tiedosta olennainen 

omalle yksikölle ja sen yksilöille. Lähimmältä 

pomolta edellytetään viestintätaitoja, alaisil-

ta kykyä vastaanottaa tietoa. tulosta teke-

vässä yksikössä sisäinen viestintä pelaa.

sisäisen viestinnän alueen yksi muutos 

koskee tiedon luottamuksellisuutta. Kun 

moni yritys keskitti muutamia vuosia sitten 

sekä paperisen että verkkolehden tekemisen 

prosessin ja ulkoisti tuotannon joko koko-

naan tai osittain, se joutui miettimään 

uudella tavalla viestiensä sisältöä. 

esimerkiksi nokiassa tuotettiin sisäistä 

lehteä suomeksi, englanniksi ja saksaksi vii-

meksi 2000-luvun alussa. Paperinen henki-

löstölehti kulki monipolvisen tuotantopro-

sessin läpi työntekijöiden kotiosoitteisiin tai 

toimistoihin maailmalla. Lehden sisältö ei ol-

lut suojassa muiden katseilta. Lähes kaikki, 

mitä lehteen painettiin, täytyi ajatella myös 

ulkoisen viestinnän näkökulmasta. Kun leh-

distä luovuttiin ja sisäiset uutiset siirrettiin 

palomuurin suojaan intranetin uutispalve-

luun, tiedon luottamuksellisuus ja erityis-

luonne omalle henkilöstölle hieman koheni.

sisäisen viestinnän muutokset näkyivät 

myös alan järjestön ProComin henkilöstöleh-

tipäivässä. sisäisistä lehdistä on tullut yhä 

useammin sidosryhmälehtiä. henkilöstöleh-

tipäivä muutettiin Lehtipäiväksi 2008. 

henkilökunta on myös asiakaskuntaa, 

usein jopa osakkeenomistajia. he ovat myös-

vapaita kansalaisia. sosiaalisessa mediassa 

roolit ovat usein sekaisin. mikä on sisäistä, 

mikä ulkoista viestintää, kun työntekijä pu-

huu työnantajastaan kollegoilleen ja tuttavil-

leen vapaa-ajallaan sosiaalisessa mediassa?

Elina Melgin
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edelläkävijää ihasTelTiin vuonna 1989

Mika Pohjanpalo kirjoitti tiedottaja-lehden 

3/1989 numeroon artikkelin vierailusta digi-

tal oy:ssä otsikolla ”Koska tiedottaja istuu 

tulevaisuuden toimiston puutarhakeinus-

sa?” muun muassa seuraavaa:

”tieto kulkee verkossa yhtä helposti 

työtoverille tai toimittajan sähköpostiluuk-

kuun kuin toimitusjohtajan kotiin tai toiseen 

maanosaan. Kaikilla on jonkinmoinen pääte. 

henkilöstölehti on hylännyt paperin ja muut-

tunut reaaliaikaiseksi kuvaruutuviestimeksi. 

Kuulostaa laimealta kutsua digitalin viestin-

täympäristöä edistykselliseksi. moni tiedot-

taja lähti kateellisena kotiin helmikuisesta 

digitalin isännöimästä stiLaisuudesta. Ylei-

nen toive oli: voi kun meidän firma olisi yhtä 

pitkällä!

Jo pelkkä sähköposti vaikuttaa taivaan 

lahjalta tiedottajalle. ei ihme, että se on 

yleistynyt räjähdysmäisesti. hPY:stä kerro-

taan, että suomessa on jo nyt enemmän eli-

san ja siihen kytkettyjen järjestelmien käyttä-

jiä kuin telefaxkoneita. mutta digitalin verk-

koajattelu sisältää paljon muutakin. Vogon-

sähköuutiset nähdään ympäri maailmaa. Vi-

deotex-palvelu yhdistää koko henkilöstön.

 tässä vaiheessa ensimmäinen skeptik-

ko nosti kätensä ja esitti epäilevän kysymyk-

sen. entä jos joku jättää sähköpostinsa luke-

matta? – ajatus vaikuttaa kummalliselta – 

yhtä oudolta kuin jos joku ei lukisi työ-

pöydälleen tupsahtavaa sisäistä postia vaan 

viskaisi sen suoraan roskiin, muistuttaa vies-

tintäjohtaja Erkki Wirta digitalista. 

 tietoverkon kaunein hedelmä on vapaus 

ajasta ja paikasta. tuskastuttavat puhelin-

keskusvastaukset hän-ei-nyt-ole-paikalla-

soittakaa-uudestaan -viestit jäävät histo-

riaan. sähköposti on perillä heti, joka päivä 

ja mihin vuorokaudenaikaan hyvänsä. töitä 

voi myös tehdä siellä missä parhaaksi katsoo. 

suomen digitalin 500-päisellä väellä onkin 

200 työasemaa kotikäytössä. Laajoja pape-

riarkistoja ei enää tarvita. Kaikki tieto on heti 

saatavissa mistä päin maailmaa hyvänsä.”

Pentti Paulasto




