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järjestelmätoimittajista riippumaton konsulttiyhtiö, 

joka auttaa asiakkaita valmistelemaan 
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Varmista projektisi onnistuminen
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tilaajan tueksi internet-, intranet-, extranet- ja 

verkkokauppaprojekteissa. Autamme asiakkaitamme 
erityisesti hankkeiden suunnittelussa, vaatimusten 

määrittelyssä, tarjouspyyntöjen laadinnassa, 
sopimusneuvotteluissa sekä teknologiavalinnoissa 

ja toteuttajakumppaneiden valinnoissa. 
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Kyselyyn vastanneiden taustat olivat hyvin samantyyppiset kuin v. 2014 
kyselyssä. Vastaajat edustivat kattavasti eri toimialoja, julkishallintoa ja 
yksityissektoria, sekä eri kokoisia organisaatioita.

Yli puolet (62 %) vastaajista edusti yli 500 henkilön organisaatioita. 
Alle 50 henkilön organisaatioita vastaajissa oli vajaa kymmenys (8 %). 
Organisaatiot olivat tietotyöläispanotteisia: yli puolessa vastaajaorgani-
saatioita henkilöstöstä lähes koko henkilöstö työskenteli pääasiallisesti 
tietokoneen ääressä.

SHAREPOINTIN KÄYTTÖ KASVANUT

SharePoint on edelleen ylivoimaisesti suosituin intranet-alusta Suomessa: 
71 % vastaajaorganisaatioista käyttää jotakin SharePointin versiota (ml. 
pilviversio Office 365:ssä) intranetinsä alustana. SharePointin käyttö on 
lisääntynyt merkittävästi kahden vuoden takaisesta.

INTRANET-ALUSTAT SUOMESSA

YAMMER JYRÄÄ, HIPCHAT JA SLACK PIILOSILLA

Vastaajista viidennes käyttää Yammeria. Tämä näkyy intranetin omi-
naisuuksien vertailussa (ks. kääntöpuoli): vapaamuotoisen keskustelun 
suosio on kasvanut strukturoitujen kysymys-vastaus- ja ideointipalsto-
jen kustannuksella. (Silti kuitenkaan kaikki O365-käyttäjät eivät ilmoita 
käyttävänsä Yammeria.)

Testasimme myös HipChatin ja Slackin yleisyyttä. Harva käyttää: HipChat 
mainitaan kerran; Slack kaksi. Monessa organisaatiossa niitä hyvin toden-
näköisesti silti käytetään, mutta niitä ei ole virallistettu organisaation yh-
teisiksi työvälineiksi tai niitä ei koeta osaksi "intranetiä" (kuten Yammeria).

MILLÄ TAHANSA LAITTEELLA 
PUOLEEN INTROISTA

Introjen tietoturvatasoja on selvästi höllennetty mobiililaitekäytön myö-
tä. Introihin pääsee yhä useammin millä tahansa laitteella (ks. graafi 
kääntöpuolelta).

Kaksi vuotta sitten vain 40 %:iin introista pääsi millä tahansa laitteella; 
nyt jo yli puoleen (56 %). Työnantajan mobiililaitteilla intraan pääsee 62 
%:ssa tapauksissa, kun kaksi vuotta sitten mobiilikäyttömahdollisuus 
oli vain 43 %:lla.

Myös etäkäyttömahdollisuudet työnantajan tarjoamilla välineillä ovat 
parantuneet hieman (v. 2016: 84 %; v. 2014: 78 %) sekä käyttömahdol-
lisuudet yhteiskäyttöisillä päätteillä (v. 2016: 56 %; 2014: 47 %).

PÄÄSYMAHDOLLISUUKSIIN YHÄ USEAMPI 
TYYTYVÄINEN

Vuoteen 2014 verrattuna yhä useampi on tyytyväinen nykyisiin mah-
dollisuuksiin päästä intranetiin. Nyt jo yli kolmannes ei laittaisi lisää 
kehityspanoksia pääsymahdollisuuksien parantamiseen (v. 2016: 38 %; 
v. 2014: 26 %).

Käytännössä intranetejä johdetaan sisällöntuotannon kautta: sisällöillä on vastuulliset 
ylläpitäjät ja koko intranetillä viestinnällinen päätoimittaja. Vain puolella on ryhmätyötilojen 
hallintaan määritelty malli. Yhteisömanageri on yhtä harvalla kuin kaksi vuotta sittenkin.

Vain kolmasosa on tehnyt suunnitelman lähivuosien kehitystoimenpiteille esim. tiekartan 
muodossa, mutta siihen aiotaan panostaa näistä johtamistoimenpiteistä kaikista eniten 
lähitulevaisuudessa. Ks. intranetin johtamisen ja omistajuuden graafit kääntöpuolelta. 

SISÄLTÖJÄ JA TOIMINNALLISUUKSIA

Sisällöt SUOMI NORJA RUOTSI

Sisäiset tiedotteet/uutiset 97 % - 97 %

Henkilöstön ohjeet 97 % - 92 %

Linkit työkaluihin ja järjestelmiin 97 % - 91 %

Organisaation strategia 94 % - 92 %

Henkilöstön puhelinluettelo 88 % - 88 %

Tapahtumakalenteri 80 % - 56 %

Mediaseurannan tulokset 66 % - 49 %

Johdon blogi 54 % 38 % - 

Kommentointi 89 % 65 % 60 %

Tykkääminen 89 % 39 % -

Vapaamuotoinen keskustelu 82 % - 39 %

Ilmoitusten (tms.) lisääminen 60 % 45 % 58 %

Aloitelaatikko/ideointi 37 % - 27 %

Ryhmätyö-/projektityötiloja 71 % - 43 %

Wiki - 39 % -

Ryhmäkeskustelut/-viestintä
(Yammer, Slack, HipChat tvs.)

49 % 16 % -

Miten SUOMI NORJA RUOTSI

Etänä kotoa 84 % 51 % 50 %

Responsiivisena 39 % 16 % 11 %

Mobiiliapplikaatiolla* 18 % 2 % 4 %

(* Norjassa "Organisaation oma mobiiliapplikaatio")

INTRANET ON KÄYTETTÄVISSÄ

KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN TAPOJA

KÄYTÄNNÖN JOHTAMISTOIMENPITEET

Intranetin johtaminen on edelleen sisällöntuotannon johtamista. 

Yksittäiset maininnat eksoottisista alustoista ja toteuttajien omista CMS-
tuotteista ovat laskeneet huomattavasti. Organisaatiot ovat siirtyneet 
pääosin SharePointin maailmaan, mutta liikettä on ollut myös Confluen-
cen suuntaan. Atlassianin Confluence on tuplannut markkinaosuutensa 
kahden vuoden takaisesta (v. 2016: 15 %; v. 2014: 7 %).

SHAREPOINT-VETURINA O365-PILVI

Erityisesti SharePointin pilviversion (osana O365:ttä) suosio on kasvanut, 
kuten oletettavissa olikin (v. 2016: 23 %; v. 2014: 5 %). Mutta ennakko-
odotuksista poiketen kasvu on ollut kuitenkin yllättävän vähäistä, vaikka 
niin moni organisaatio kun juuri tälläkin hetkellä pohtii SharePoint-
intranetinsä siirtämistä pilveen.

Vanhoista SharePointin versiosta (2010 tai vanhempi) on siirrytty aktii-
visesti sekä uudempaan on-premise-versioon että pilveen; mahdollisesti 
myös muille alustoille.

Jos pääsymahdollisuuksia haluttaisiin parantaa, kohdistuu se edelleen 
mobiilikäytön kehittämiseen. Luku on aivan sama kuin vuonna 2014: 44 
%! Laitehankintojen lisääminen, henkilökohtaisten käyttäjätunnusten 
luominen tai omien laitteiden käytön salliminen ovat yhtä marginaalisia 
kuin pari vuotta sittenkin.

44 % Kyllä, kehitämme 
mobiilikäyttöä

11 % Kyllä, hankimme lisää/
parempia laitteita

7 % Kyllä, luomme lisää 
henkilökohtaisia 
käyttäjätunnuksia

7 % Kyllä, sallimme 
henkilöstölle omien 
laitteiden käytön

38 % Ei, nykytila on riittävä

PÄÄSYN PARANTAMINEN

Aiotteko lähivuosina parantaa työntekijöidenne mahdollisuuksia 
päästä käsiksi intranetiin?

LASKIJAT 
(2016 VS. 2014)

Kysymys/vastaus -palsta

Johdon päätösten perustelut

Aloitelaatikko

Strategiset tunnusluvut/mittarit

Personointi

NOUSIJAT 
(2016 VS. 2014)

Videot

Vapaamuotoinen keskustelu

Sisällön kommentointi ja/tai 
tykkääminen

Tiedot tarjoamistamme 
palveluista ja/tai tuotteista

Julkinen kannustaminen ja 
kiittäminen

Kaikkien ominaisuuksien nousu- ja laskutiedot:
Intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

Tyypillisimmät ominaisuudet:
Yht. 44 intranetin ominaisuuden yleisyys on koottu 
kääntöpuolen julisteeseen.

Intranetit ovat ensisijaisesti organisaatioviestinnän välineitä ja yhteisten 
sisäisten ohjeiden jakelukanavia. Useimmat intranetit ovat myös yhteisön 
ja yhteisen kulttuurin rakentajia.

Silti vain harvat intrat ovat vahvasti strategisesti ja menetelmällisesti 
johdettuja. Strategisuus on hieman jopa hiipunut kahden vuoden takaises-
ta. Neljännes näkee intranetin rooliksi myös työnteon johtamisen ja siksi 
nämä organisaatiot suhtautuvat intranetinkin johtamiseen vakavammin. 
Muilla intranetin johtaminen on lähinnä sisällöntuotantotyön johtamista.

Videoiden käyttö sisältömuotona on kasvanut huimasti kahden vuoden 
takaisesta ja vastaajat aikovat edelleen lisätä panostuksiaan niihin.

Intranetit ovat myös yhä sosiaalisempia: lähes kaikissa introissa voi 
kommentoida ja/tai tykätä sisältöjä sekä keskustella vapaamuotoisesti.

SharePointin markkinaosuus intranet-alustoissa on kahden vuoden 
aikana jatkanut nousuaan. Pilviversion, Office 365:n sisältämän Share-
Point Onlinen, markkinaosuus on jo lähes neljännes. Tätä myöten myös 
tietoturvanäkemykset ovet höllentyneet: nyt jo yli puoleen introista pää-
see miltä tahansa laitteelta. Vajaa puolet ilmoittaa intranetinsä olevan 
responsiivinen.

SharePointin ja Office 365:n suosio muokkaavat myös intranetin roolia 
Suomessa: Reilulla puolella intranetiin käsitetään kuuluvan myös ryh-
mätyötilat; neljäsosalle se toimii myös extranet-alustana.

SHAREPOINT-VERSIOIDEN SUOSIO

Vastaajat saivat valita useamman alustavaihtoehdon.

Alusta 2016 2014

SharePoint 2013 34 %  20 %

Office 365 23 %  5 %

SharePoint 2010 tai vanhempi 15 %  29 %

v. 2016 (%, n=119)     v. 2014 (%, n=110)

SHAREPOINT 2013

OFFICE 365

YAMMER

SHAREPOINT 2010 
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YHTEISÖLLISYYS JA 
KULTTUURI

Intranet on yhteisöllisen kulttuurin 
vahvistamisen väline. Intran kautta yhteisö 
luo itse itsensä ja kulttuurinsa. Intra ei ole vain 
julkaisukanava, vaan yhteisön liima. Introissa 
henkilöstö luo organisaation kulttuurin yhä 
useammin itse, eikä ylhäältä johdetusti. 
Henkilöstö jakaa tunnelmia ja fiiliksiä arjen 
työstä kuvin ja videoin, se tykkää, kannustaa, 
keskustelee ja kommentoi.

KUVALLISUUS

Myös organisaatioiden sisäinen 
verkko pyrkii vastaamaan nykyisen 
mediamaailman visuaalisuuteen 
ja tarinallisuuteen. Videoiden 
käyttö intraneteissä on kasvanut 
merkittävästi ja kasvu jatkuu. 
Introissa jaetaan myös yhä 
enemmän tunnelmia ja fiiliksiä 
työarjesta kuvallisin keinoin. Myös 
some-virtojen näyttäminen tuo 
intraan kuvallista kerrontaa.

VAPAAMUOTOINEN 
KESKUSTELU

Perinteistä keskustelupalstaa notkeampien välineiden 
(esim. Yammer, Slack, HipChat) myötä vapaamuotoinen 

keskustelu on kokemassa intraneteissä uuden 
renessanssin. Mahdollisesti tähän vastareaktiona 
strukturoitujen ennaltamääriteltyjen keskustelu-

alueiden kuten Kysymys/vastaus -palstan ja 
aloitelaatikon suosio introissa on

laskenut rajusti.

Trendit

TYÖSKENTELY

Intranet on monelle organisaatiolle myös 
työskentelyn alusta: projekteille, yksiköille, 

tiimeille, ja jopa extranet-käyttöön. Tämä ei 
välttämättä tarkoita pelkkää valkokaulusväen 

tekemää dokumenttien yhteismuokkausta 
tai wikiä; työskentely voi olla myös töiden 
koordinointia ja tietämyksen jakamisten 
yhteisten keskustelusovellusten kautta, 

joihin myös tuotannon ja 
"kentän" henkilöstö 

voi osallistua.

SAAVUTETTAVUUS

Tietoturvanäkemykset ovat 
höllentyneet ja intranetin 
saavutettavuus on edistynyt: nyt jo 
yli puoleen introista pääsee miltä 
tahansa laitteelta ulkoverkosta ja 
lähes kaikkiin etäkäyttöratkaisuin 
työnantajan välineillä. Introjen 
mobiilikäyttö kasvaa. Vajaa 
puolet ilmoittaa intranetinsä 
olevan responsiivinen. Omia 
mobiiliapplikaatioita introja 
varten ei kuitenkaan tehdä.

33 % Videot

32 % Strategiset tunnusluvut/mittarit 

31 % Ryhmäkeskustelut/-viestintä 

 (esim. Yammer, Slack, HipChat) 

28 % Yksikköjen tai tiimien ryhmätyötilat 

27 % Projektiryhmien/työryhmien ryhmätyötilat 

27 % Tunnelmien ja fiilisten jakaminen työarjesta 

 (esim. kuvina ja videoina) 

26 % Sosiaalisen median virta/virtoja näytetään 

 intranetin sivuilla 

25 % Työdokumenttien yhteistyöstäminen 

24 % Johdon päätösten perustelut

24 % Integraatio yhteen tai useampaan 

 liiketoimintajärjestelmään

TOP 10 PANOSTUSKOHTEET

Näihin ominaisuuksiin intraneteissä aiotaan panostaa 
tulevaisuudessa

ORGANISAATION JOHTAMINEN

Intranetin hyödyntäminen organisaation 
johtamisessa on hiipunut: intrassa julkaistaan 
yhä harvemmin strategisia tunnuslukuja tai 
perustellaan johdon päätöksiä. Johdon blogi 
on sentään säilynyt heillä, joilla se on ollutkin. 
Näihin sekä strategian ja liiketoimintaraporttien 
viestimiseen halutaan kuitenkin panostaa 
merkittävästi jatkossa. Onko notkahdus 
väliaikainen? Onko syynä taantuma 
taloudessa ja resursseissa?










71 % Viestinnällisellä sisällöllä nimetyt  
 vastuulliset ylläpitäjät

69 % Nimetty viestinnällinen päätoimittaja

54 % Aktiivinen käytön/statistiikan seuranta

50 % Ryhmätyötilojen hallintamalli/politiikka

33 % Lähivuosien kehityssuunnitelma/-tiekartta

19 % Nimetty yhteisömanageri

38 % Aikoo panostaa lähitulevaisuudessa  
 intranetin kehityssuunnitelman tai  
 -tiekartan laadintaan

80–100 % 
henkilöstöstä käyttää 

intraa viikoittain.
41 %

  2016

71 %

  2014

54 %

SHAREPOINTTIA KÄYTTÄVIEN OSUUS 
KAIKISTA VASTAAJISTA

Vastaajat saivat valita useamman alustavaihtoehdon.

INTRANET-ALUSTAT

INTRANET-TRENDIT 2016

INTRANETIT SUOMESSA VS. NORJASSA VS. RUOTSISSA

SUOMEN INTRANETIT VUONNA 2016
Julkishallinnon osuus vastanneista oli reilu puolet (52 %), kun toimialoista 
järjestöt ja koulutus yhdistettiin julkishallintoon. Tämänkin vuoksi pääosa 
vastaajaorganisaatioista toimii Suomessa; vain kymmenes vastaajista 
oli globaaleja toimijoita. 

Kyselyyn vastanneet henkilöt edustivat pääosin organisaationsa viestintää 
sekä kourallinen IT:tä/tietohallintoa. Useimmiten esiintyneitä nimikkei-
tä olivat viestintäpäällikkö, viestintäsuunnittelija, tiedottaja ja sisäisen 
viestinnän päällikkö (kansainvälisine variaatioineen). Mukana oli myös 
verkkotoimittajia ja tietohallintopäälliköitä sekä mm. yksittäinen digipääl-
likkö, digitaalisten palveluiden asiantuntija, digiviestinnän asiantuntija, 
konseptipäällikkö ja yhteisömanageri.

SELVITYKSEEN OSALLISTUNEET ORGANISAATIOT

VIIKOTTAISET KÄYTTÄJÄT

Kuinka suuri osa henkilöstöstänne hyödyntää intranetiä säännöllisesti?

20–50 % 
henkilöstöstä käyttää 

intraa viikoittain.
19 %

Kysely sisälsi 28 tyypiltään ja laajuudeltaan erilaista kysymystä. 
Tänä vuonna painotimme kyselyssä intranetin roolia ja tehtäviä sekä 
intranetin johtamisen ja kehittämisen käytännön toimintatapoja. 
Edelliskerran tapaan, selvitimme intranetin tyypillisimmät sisällöt 
ja toiminnallisuudet sekä vastaajien arviot niihin lähivuosina 
käytettävistä panostuksista. Päivitimme näitä ominaisuuksia hieman 
edelliskertaan verrattuna.

Arvioitavana oli nyt 44 ominaisuutta neljässä teemassa:

1. Yhteiset sisällöt ja toiminnallisuudet
2. Työnteon johtaminen ja ohjaaminen
3. Ryhmätyö
4. Osallistaminen ja yksilöllisyys

0–20 % 
henkilöstöstä käyttää 

intraa viikoittain.
4 %

Organisaatioista 3 % 
vastaa, että ei osaa 

arvioida.
3 %

VASTAAJAORGANISAATIOIDEN TOIMIALAT

27 % Julkishallinto

19 % Koulutus

11% Palvelut ja kauppa

10 % Teollisuus ja rakentaminen

10 %  Tieto- ja viestintätekniikka (ICT)

9 % Joku muu

7 % Järjestöt

5 % Pankki, rahoitus ja vakuutus

2 % Media

LUE KATTAVA TULOSRAPORTTI BLOGISTAMME:
Intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

2016

2014

71 % Viestinnällisellä sisällöllä nimetyt vastuulliset 

 ylläpitäjät

69 % Nimetty viestinnällinen päätoimittaja

54 % Aktiivinen käyttäjätilastojen seuranta

50 % Ryhmätyötilojen hallintamalli/politiikka

33 % Lähivuosien kehityssuunnitelma/-tiekartta

19 % Nimetty yhteisömanageri

66 % Tärkeimmät käyttötapaukset kartoitettu

57 % Asetettu selkeät tavoitteet

57 % Toimiva sisällöntuotantomalli

34 % Määritelty sisältöstrategia

31 % Vanhan sisällön poistaminen aktiivista

31 % Käyttäjätilastojen raportointi

68 % Intranetille määritelty tarkoitus

67 % Johto tukee intranetin käyttöä

45 % Työskentelemme sen puolesta, että koko 

 organisaatiolla olisi yhteinen käsitys intranetin 

 tarkoituksesta

SUOMI

NORJA

73 % SharePoint (on-premise + cloud)

19 % Yammer

15 % Confluence

SUOMI (Vastaajat saivat valita useamman alustan)

36 % Episerver

27 % SharePoint

16 % SiteVision

RUOTSI (Vastaajat saivat valita vain yhden alustan)RUOTSI

30 % SharePoint

25 % Episerver

45 % Muu alusta (17 eri alustaa)

NORJA (Vastaajat saivat valita vain yhden alustan)

Lisäksi:
11 %   Yammer
 3 %    Slack

Muita:
6 %   Liferay
3 %   Episerver

LÄHTEET: Norja: Intranettundersøkelsen 2015, Netlife Research; 143 vastaajaa  |  Ruotsi: Rapport: Hur mår Sveriges intranät? Trendundersökning 2015, Web Service Award AB; 247 vastaajaa

TIETOTYÖLÄISTEN OSUUS HENKILÖSTÖSTÄ

100 % henkilöstöstä tietotyöläisiä   (28 %)

80–90 %  (25 %)

50–80 %  (22 %)

20-50 %  (17 %)

0–20 %  (8 %)

LUE LISÄÄ

LUE KATTAVA TULOSRAPORTTI BLOGISTAMME
Intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys

50–80 % 
henkilöstöstä käyttää 

intraa viikoittain.
33 %

34 %
20 %

23 %
5 %

19 %
5 %

7 %

6 %
6 %

3 %
1 %

3 %
3 %

3 %
4 %

3 %
0 %

15 %
29 %

15 %

27 %
36 %

SELVITYKSEN TOTEUTUS

Intranet-palvelut Suomessa -selvitys järjestettiin nyt toisen kerran. Verkkokysely 
oli vastattavissa touko-kesäkuussa 2016. Vastaajiksi rekrytoitiin organisaatioiden 
intranet-vastaavia blogiemme ja sosiaalisen median verkostojen kautta. Myös kaksi 
vuotta sitten selvitykseen vastanneita pyydettiin osallistumaan. Vastauksia kertyi 119 
eri henkilöltä, ainakin 97 eri organisaatiosta (osa vastasi anonyymisti).

Lämpimät kiitoksemme kaikille osallistuneille!



89 %

SISÄLLÖN KOMMENTOINTI 
JA/TAI TYKKÄÄMINEN

61 %

TUNNELMIEN JAKAMINEN TYÖARJESTA 
ESIM. KUVINA JA VIDEOINA

Panostetaan 
tulevaisuudessa

82 %

VAPAAMUOTOINEN 
KESKUSTELU

Kasvanut 
merkittävästi 

(v. 2014: 64 %). 
Syynä lienee 

Yammerin 
suosio.

67 %

HENKILÖPROFIILIT

55 %

JULKINEN 
KANNUSTAMINEN 

JA KIITTÄMINEN

Kasvanut 
(v. 2014: 45 %)

52 %

KÄYTTÄJIEN 
BLOGIT

44 %

UUTISVIRTA ON 
PROFILOITU 

ERI RYHMILLE/ROOLEILLE

37 %

ALOITELAATIKKO

Laskenut rajusti 
(v. 2014: 59 %).

30 %

KÄYTTÄJÄ VOI 
PERSONOIDA ETUSIVUNSA
(TAI MUUN NÄKYMÄN)

Laskenut 
merkittävästi 

(v. 2014: 48 %).

26 %

KYSYMYS/VASTAUS 
-PALSTA

Laskenut rajusti 
(v. 2014: 56 %). 
Syynä Yammer?

60 %

KAIKKI VOIVAT 
LUODA ILMOITUKSIA 
JA UUTISIA

Vaikka 
osallistamisesta 
puhutaan, tämä 

pysynyt samoissa 
(v. 2014: 59 %).

74 %
TYÖOHJEET ERI 
TYÖPROSESSEISTA JA 
TEHTÄVISTÄ

72 %
SISÄINEN ASIOINTI 
(SÄHKÖISET LOMAKKEET JA 
TYÖNKULUT)

58 %
TIEDOT TARJOAMISTAMME 
PALVELUISTA JA/TAI 
TUOTTEISTA

48 %
AJANKOHTAISTIEDOTUS JA/TAI 
TEHTÄVÄNANTO ERI 
TYÖROOLEILLE/TEHTÄVILLE

33 %
INTEGRAATIO YHTEEN TAI 
USEAMPAAN LIIKETOIMINTA-
JÄRJESTELMÄÄN

23 %
ASIAKAS-
PALAUTTEIDEN 
JULKAISU

19 %
ERI TYÖPROSESSIEN 
TUNNUSLUVUT JA 
MITTARIT

13 %
KILPAILIJA- 
JA/TAI MARKKINA-
KATSAUKSET

6 %
AUTOMATISOIDUT 
ILMOITUKSET 
MUISTA 
JÄRJESTELMISTÄ 
(ESIM. CRM)

66 %

REAALIAIKAINEN 
PIKAVIESTINTÄ
 (ESIM. SKYPE, LYNC, HIPCHAT)

69 %
YKSIKKÖJEN TAI TIIMIEN 
RYHMÄTYÖTILAT 

71 %
PROJEKTIRYHMIEN/TYÖRYHMIEN 
RYHMÄTYÖTILAT

65 %
TYÖDOKUMENTTIEN 
YHTEISTYÖSTÄMINEN  

49 %

RYHMÄKESKUSTELUT/-VIESTINTÄ 
(ESIM. YAMMER, SLACK, HIPCHAT)  

41 %

MAHDOLLISUUS KUTSUA 
ULKOPUOLISIA 
RYHMÄTYÖTILOIHIN

Panostetaan tulevaisuudessa

Panostetaan tulevaisuudessa

Panostetaan tulevaisuudessa

Panostetaan tulevaisuudessa

Merkittäviä panostuksia tulevaisuudessa

98 %
SISÄISTEN 
PALVELUJEN/TUKITOIMINTOJEN 
OHJEISTOT

97 % HENKILÖSTÖOHJEET

94 % PERUSTIEDOT, STRATEGIA JA 
TOIMINTAPERIAATTEET

54 % STRATEGISET 
TUNNUSLUVUT/MITTARIT 

43 % JOHDON PÄÄTÖSTEN 
PERUSTELUT

38 % LIIKETOIMINTA-
RAPORTIT

LINKIT JÄRJESTELMIIN 
JA TYÖKALUIHIN

97 %

88 %
PUHELINLUETTELO

57 % KIRPPUTORI
Jatkaa laskuaan (v. 2014: 70 %)

97 %
SISÄISET TIEDOTTEET 
JA UUTISET

81 %
RUOKALISTAT

80 %
TAPAHTUMA- JA/TAI 
KOULUTUSKALENTERI

77 %
UUTISILLE USEITA 
AIHEKATEGORIOITA

72 %
VIDEOT

66 %
MEDIASEURANNAN 
TULOKSET

58 %
TAUSTA-ARTIKKELIT JA/TAI 
HENKILÖHAASTATTELUT

54 %
JOHDON BLOGI

53 %
SOSIAALISEN MEDIAN 
VIRTA/VIRTOJA

AJANKOHTAISSISÄLLÖT

TYÖKALUT

TIETOSISÄLLÖT

TYÖNTEON JOHTAMINEN JA 
OHJAAMINEN

OSALLISTAMINEN JA YKSILÖLLISYYS

RYHMÄTYÖ

Laskenut merkittävästi (v. 2014: 76 %). 
Mutta aiotaan panostaa  merkittävästi 
lähitulevaisuudessa.

Kasvanut merkittävästi 
(v. 2014: 48 %). 
Edelleen merkittävin 
lähitulevaisuuden 
kehityskohde!

Panostetaan 
tulevaisuudessa

Kasvanut (v. 2014: 47 %)

'Intranet' on organisaation sisäinen digitaalinen toimintaympäristö, joka käsitetään 
eri organisaatioissa hieman eri tavoin. 'Intranet' voi olla myös useamman teknologia-
alustan päällä oleva kokonaisuus. Mitä teidän organisaatiossanne 'intranet' käsittää?

INTRANETIN ROOLI JA TEHTÄVÄT

ORGANISAATIOVIESTINTÄ
96 %

TYÖOHJEIDEN 
JAKELUKANAVA

84 %

YHTEISÖN 
RAKENTAMINEN

76 %

SISÄINEN 
VUOROVAIKUTUS

61 %

RYHMÄTYÖ
58 %

TOIMINTAYMPÄRISTÖN 
LUOTAUS

42 %

EXTRANET
27 %

TYÖNTEON 
JOHTAMINEN

24 %

MYÖS MUUTA
7 %

MITEN INTRANETIÄNNE VOI KÄYTTÄÄ?

97 % Omalla työkoneella 
työpaikalla

84 % Etänä työnantajan 
tarjoamilla välineillä 

 (VPN-yhteys tms.)

62 % Työnantajan mobiililaitteella 
(älypuhelin/tabletti)

56 % Yhteiskäyttöisellä päätteellä

56 % Millä tahansa koneella tai 
mobiililaitteella

40 % Responsiivisena

18 % Mobiiliapplikaatiolla/-oilla

Mikä toiminto on määritelty intranetinne "omistajaksi", joka saa päättää sen 
strategisista linjauksista?

OMISTAJUUS

65 % Viestintä

9 % Tietohallinto

8 % Muu

7 %  Johto

5 % Ei mikään yksikkö

3 % En tiedä

2 % Henkilöstöhallinto

1 % Markkinointi

Sanoisitko, että intranetinne kehittämistä johdetaan tavoitteellisesti ja 
menetelmällisesti?

INTRANETIN JOHTAMINEN

50 % Jollain tapaa kyllä

28 %  Ei oikeastaan

21 %  Ehdottomasti, intranetimme 
on strategian toteuttamisen 
väline

1%  En osaa sanoa

INTRANET- 
PALVELUT 
SUOMESSA 
2016

LUE KATTAVA TULOSRAPORTTI BLOGISTAMME:
Intranet-ostajanopas.fi/intranet-selvitys


