
Pääsy Viestinnällinen 
intranet Sisäinen some Ryhmätyötilat

Etänä työnantajan tarjoamilla välineillä 83 % 75 % 75 %

Työnantajan mobiililaitteella 64 % 74 % 56 %

Miltä tahansa koneelta tai mobiililaitteelta 51 % 67 % 60 %

Mobiiliapplikaatiolla/-oilla 25 % 63 % 30 %

SISÄLTÖJÄ JA TOIMINNALLISUUKSIA

Sisällöt SUOMI RUOTSI

Henkilöstöasiat ja -ohjeet 96 % 95 %

Sisäiset tiedotteet ja uutiset 96 % 99 %

Sisäiset palvelut ja ohjeistot 94 % 84 %

Organisaation perustiedot, strategia ja 
toimintaperiaatteet

91 % 93 %

Linkit järjestelmiin 91 % 97 %

Puhelinluettelo tai yhteystietohaku 90 % 87 %

Ryhmätyö- / projektityötilat 88 % 41 %

Järjestelmien kuvaukset ja ohjeet 81 % 91 %

Sisällön kommentointi ja / tai tykkääminen 76 % 66 %

Tapahtuma- ja / tai koulutuskalenteri 66 % 58 %

Keskustelupalsta osana viestinnällistä 
intranettiä

47 % 41 %

Käyttäjien blogit 34 % 32 %

Toimintaympäristön luotaus 30 % 45 %

Aloitelaatikko / Ideointi 26 % 32 % VIESTINNÄLLISEN INTRANETIN ALUSTAT

SUOMI

KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN TAPOJA

73 % Intranetin sisällöille on määritelty hallintamalli ja 
nimetty vastuulliset ylläpitäjät

72 % Intranet on vähintään ”jollain tapaa” tavoitteellisesti 
johdettu

72 % Seuraa määrällisiä ja / tai laadullisia mittareita 
kehityksen tueksi

68 % Intranetilla on nimetty viestinnällinen päätoimittaja

Vertailu on toteutettu erityisesti viestinnällisen intranetin näkökulmasta.
Ruotsin lukujen lähde: Rapport: Hur mår Sveriges intranät? Trendundersökning 2017, Web Service Award AB; 274 vastaajaa

ETÄKÄYTTÖMAHDOLLISUUDET

Sisällöt SUOMI RUOTSI

VPN-yhteydellä 83 % 49 %

Miltä tahansa internetiin kytketyltä laitteelta 51 % 52 %

Mobiiliapplikaatiolla 25 % 11 %

TÄRKEIMMÄT TEHTÄVÄT TOP 5

SUOMI SUOMI

RUOTSI RUOTSI

RUOTSI

ALUSTAT

PÄÄSY

SHAREPOINT -VERSIOIDEN SUOSION KEHITYS
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90 % Työnantajan viestintä ja yhteisen tiedon välittäminen

79 % Työtehtävien suorittamista tukevan tiedon 
välittäminen

73 % Strategisten tavoitteiden ja kulttuurin tukeminen

66 % Henkilöstön arjen tukeminen

64 % Työnteon tehostaminen

83 % Työnteon helpottaminen

80 % Viestintä ja tiedon välittäminen

73 % Organisaation tavoitteiden tukeminen

51 % Toiminnan arvojen tukeminen

49  % Sähköpostin vähentäminen

75 % Intranetille on määrätty tarkoitus

64 % Johto tukee intranetin käyttöä

47 % Johto priorisoi intranetiä

42 % Organisaatio työskentelee yhteisen intranetkäsityksen 
puolesta
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61 % SharePoint (online tai on-premise)

5 % Episerver

5 % Confluence

39 % Episerver 

23 % SharePoint 

22 % SiteVision 

DIGITAALISEN TYÖYMPÄRISTÖN JOHTAMINEN JA KEHITTÄMINEN

SharePointin kärkisijojen jälkeen markkinassa on laaja 
hajonta hyvin erilaisia alustoja uusimmista sosiaalisis-
ta työkaluista aivan elinkaarensa loppupäässä oleviin 
CMS-järjestelmiin. Muut-kategoriassa vähintään kaksi 
kertaa mainittiin: Drupal, Fujitsu NetCommunity, Google 
G Suite, IBM Connections, itse kehitetty, P4, Wordpress, 
Workplace by Facebook.

Katso raportin julistepuolelta, mihin tehtäviin 
viestinnällistä intranetiä, sisäistä somea ja 
työryhmätiloja hyödynnetään!

Selvityksen teemoina ovat digitaalisen työympäristön 
roolit, tehtävät, ominaisuudet, teknologia sekä sen 
johtaminen ja kehittäminen. Selvitys toteutettiin nyt 
kolmannen kerran: vertailuaineistot ovat vuosilta 2014 
ja 2016. 

Raportti perustuu 125 verkkokyselyvastaukseen. 
Kysely oli avoinna 8.5.-10.6.2018. ja se oli kohdennettu 
organisaationsa intranetistä ja/tai digitaalisesta 
työympäristöstä vastaaville. Vastaajien taustatiedot 
löytyvät takalehdeltä.

LÄMMIN KIITOS KAIKILLE OSALLISTUNEILLE!

YHTEENVETO ROOLEISTA, 
TEHTÄVISTÄ, JOHTAMISESTA JA 
TEKNOLOGIOISTA

TEKNOLOGIAT

Vaikka Office 365 -pilven käyttö kasvaa koko ajan, intranetien tyypillisin alusta on edelleen 
omalla palvelimella pyörivä SharePoint.

46 % MS SharePoint on-premise

27 % MS Office 365

8 % Episerver

6 % Atlassian Confluence

4 % Liferay

29 % Muut

64 % MS Yammer

30 % MS Office 365 Teams

22 % Slack

7 % Google G+

4 % Workplace by Facebook

13 % Muut

11 % Osa ryhmätyötilojamme

24 % Osa viestinnällistä intranetiämme

Useamman vaihtoehdon valitseminen oli mahdollista.

55 % MS SharePoint on-premise

44 % MS Office 365

14 % Atlassian Confluence

5 % Google G Suite

5 % M-files

17 % Muut

Useamman vaihtoehdon valitseminen oli mahdollista.

ARVONTUOTTAJA
Vaikka intranetin tai digitaalisen työympäristön tärkein 
tehtävä on edelleen työnantajan viestintä, on se mitä 
suurimmassa määrin mahdollistaja. Ensin yhteiset 
työtilat, nyt sisäisen somen revoluutio, ovat tuottaneet 
henkilöstölle oivalluksia uusista, läpinäkyvämmistä 
työtavoista. Ne mahdollistavat vuorovaikutteisen 
työtavan, yhteisen työstämisen, tiedon ja osaamisen 
jakamisen, avoimuuden ja oppimisen, ajan tasalla 
pysymisen ja uudet tiimistruktuurit. Tiedon vapaa 
liikkuminen edistää tehokkuutta.

JAETTU VIESTINTÄVASTUU
Perinteinen viestintäyksikön ylläpitämä yksisuuntainen 
pompöösi intranet on astunut norsunluutornistaan 
”kansan pariin” koko henkilöstön informaation 
ja osaamisen välityksen kanavaksi. Eikä vain 
tietotyöläisten. Suurin kasvu tulee operatiivisen 
henkilöstön työyhteisöviestinnän digitalisoinnista. 
Nykyaikaisessa intranetissä kaikki viestivät, työstävät 
ja jakavat tietoa. Sisäinen some riisuu tittelit; kaikki 
viestivät tasavertaisina ja vastaavat omalta osaltaan 
organisaation sisäisen tiedon kulusta.

KIPUILEVA KEHITYSTYÖ
Digitaalisen työympäristön kehittäminen vaatii 
holistista ymmärrystä organisaation liiketoiminnasta 
ja prosesseista, taitoa johtaa toimintatapamuutosta, 
motivoida, psykologista silmää, vahvaa tahtoa, 
innostamista sekä IT- ja viestintäosaamista. Työ vaatii 
epätyypillisen laajaa yhteistyötä organisaatioyksikköjen 
kesken. Kehittämisdraivi on usein asiantuntijatasolla, 
jonka voi olla vaikeaa ylittää organisaatiosiilojen 
reunoja. Työkalujen roolien linjaaminen on usein 
vaikeaa, koska johtajuus puuttuu.

EVOLUUTIOPOLKU
Vastauksista näkyy digitaalisen työn evoluutio. 
Viimeiset myöhäiset omaksujat ovat vasta siirtymässä 
sähköpostipingpongista yhteisiin digitaalisiin 
työympäristöihin. Suuri massa iloitsee tiedon 
jakamisen tuomasta avoimuudesta ja yhteisen digityön 
helppoudesta. Varhaiset omaksujat ovat jo törmänneet 
aikoja sitten informaation määrän räjähdykseen; he 
pohtivat tiedon elinkaaren hallintaa, hallintamallia 
ja pitkäjänteistä kehitystä. Maturiteettiä ei silti ole 
saavutettu.

Hanna P. Korhonen, Digital Workplace Strategist, North Patrol Oy

Mikä digitaalinen työympäristö?

Digitaalinen työympäristö on organisaation 
sisäinen, verkkoon kytketty toimintaympäristö, 

jonka ydin muodostuu usein seuraavista 
kolmesta osakokonaisuudesta: 

viestinnällinen intranet strategiseen 
viestintään sekä ryhmätyötilat ja sosiaalinen 

vuorovaikutuskanava (”sisäinen some”) arkiseen 
digitaaliseen työskentelyyn ja tiedonjakoon.

Hanna P. Korhonen, Digital Workplace Strategist, North Patrol

”On huolestuttavaa, että 
moni viestinnällinen intranet 
pyörii elinkaarensa lopussa 
olevalla alustalla. Myös niiden 
saavutettavuus mobiililaitteilla 
on heikko muihin digitaalisen 
työympäristön osa-alueisiin 
verrattuna”

Omistajuuden puuttuminen on ongelma. Monessakin suunnassa ymmärretty, 
että digityöympäristön johtamiseen pitää panostaa, mutta johtoryhmätason 

”Champion” puuttuu.

VASTAAJIEN TAUSTATIEDOT

SUOMI vs. RUOTSI

DIGITAALINEN TYÖYMPÄRISTÖ ON ARVONTUOTTAJA, JONKA 
KEHITYSTYÖ ON KIPUILUA

Laadulliset mittarit

60 % Henkilöstötyytyväisyyskysely

35 % Säännölliset palautekyselyt

33 % Avoin palautelomake

32 % Aktiivinen yhteistyö 
sisällöntuottaja-/yhteisömanageri 
-verkostossa

25 % Tarvekartoitukset, haastattelut ja 
työpajat

20 % Tavoitteiden toteutumisen 
arviointi: mittaus ennen ja jälkeen

14 % Muu

54 % Käyttäjämäärät

27 % Julkaistut uutiset / viestit

20 % Työryhmätilojen määrä

19 % Eniten käytetyt hakusanat

4 % Tiedon etsimiseen kuluvan ajan 
arviointi

KEHITTÄMISKOHTEET

65 % Tiedon löydettävyyden parantaminen

53 % Kanavien / järjestelmien / sovellusten roolien ja 
käyttötarkoitusten kirkastaminen

41 % Sisällöntuotannon hallintamallin jämäköittäminen

41 % Sisällön ajantasaisuuden varmistaminen

40 % Sisältörakenteen tai sisältökonseptin uudistaminen

39 % Kokonaisuuden johtamisen ja kehittämisen 
jämäköittäminen ja yhteistyön tiivistäminen

38 % Viestinnällisen intranetin käyttöönotto / uudistaminen

31 % Mobiilikäytön mahdollistaminen

31 % Työryhmäympäristön käyttöönotto / uudistaminen

31 % Sisäisen somen käyttöönotto / uudistaminen

Mihin kehittämiskohteisiin aiotte 
lähivuosina erityisesti panostaa 
digitaalisessa työympäristössänne 
tai sen johtamisessa?

Viestinnällinen intranet Sisäinen some Ryhmätyötilat

Kimmo Parkkinen, Web Technology Expert, North Patrol

”Jos nyt aloitat intranet-
uudistusta O365-alustalle, 
suosittelen tutkimaan tarkkaan, 
riittävätkö uusien modernien 
sivustojen ominaisuudet vielä 
tarpeisiinne.”

TOIMIALA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

MAANTIETEELLINEN
TOIMINTA-ALUE

TIETOTYÖLÄISTEN OSUUS 
HENKILÖSTÖSTÄ

100 % 

80–99 %

50–80 %

20–50 %

0–20 % 

Henkilöstöstä 
tietotyöläisiä

MITTAAMINENMENESTYSTEKIJÄT

Digitaalisen työympäristön kehittämistä ja johtamista edistävät kyselyvastaajien mukaan: Mitä mittareita hyödynnätte intranetinne/
digitaalisen työympäristönne arvioinnissa, 
tavoitteiden toteutumisen mittaamisessa ja 

jatkokehittämisen suunnittelun tukena?Sitoutuminen uusiin 
toimintatapoihin

Johtoryhmätason champion

Innostaminen ja draivaaminen

Kouluttaminen ja ohjeistaminen

Sitoutuminen jatkuvaan 
kehittämiseen

Arvontuotannon eksplikoiminen 
ja viestiminen

Resurssit ja osaaminen

Yhteistyö kehittämiseen 
osallistuvien yksiköiden kesken

Omistajuus

Roolien ja pelisääntöjen 
määrittely ja viestiminen

Resurssipula. 
Eri välineiden roolitukset, 
pelisäännöt ja henkilöstön 
koulutus ja ohjeistaminen 

vaatii panostuksia.

Yhteistyön haasteet eri yksiköiden välillä 
(tietohallinto, tietotekniikka, viestintä, HR).

Hajanaisuus. 
Uusia järjestelmiä otetaan 

käyttöön hallitsemattomasti.

Sisällön hallintaan ei ole tarpeeksi resursseja. 
Päivittäin tuotettavan tiedon tallentamiseen 

ei löydy yhteisiä ratkaisuja.

Tuskaa liittyy siihen, että kanavien rooleja 
on hankalaa määritellä ja vielä hankalampi 

jalkauttaa määrittelyjä käytäntöön.

Uhka: kehittämisen pysähtyminen. 
Nyt olemme tyytyväisiä, mutta miten pysyä 
nykyisen kanssa helposti ajassa mukana?

Pilviympäristö tekee digitaalisesta työympäristöstä paljon 
enemmän kuin viestintää. Sitä pitäisi johtaa liiketoiminnan 

tarpeita vastaavaksi, mutta organisaatiossa kukaan ei vastaa 
kokonaiskuvasta. 

YLPEYDEN AIHEITA HAASTEITA

Vain 
Suomessa

Pääasiassa 
Suomessa

Globaalisti

Pohjois-
maissa

Euroopassa

Julkishallinto
Tieto- ja vies-
tintätekniikka 
(ICT)
Palvelut ja 
kauppa
Koulutus
Järjestöt
Teollisuus ja 
rakentaminen
Pankki, rahoitus 
ja vakuutus
Joku muu
Media

Tiedon jakaminen on parantunut 
ja käytännössä on tullut 
palautetta, että oman työn 
tekeminen on helpottunut. 
Päällekkäisen työn tekeminen on 
parantuneen viestinnän kautta 
vähentynyt.

Projekteilla on suuri 
vapaus valita työkaluja.

Yammerin avulla 
on tuotu oivallusta 
organisaatioon siitä, 
että jokainen voi olla 
sisällöntuottaja.

Sähköpostiliikenteen 
vähentäminen, asiakirjojen 
yhteismuokkaus 
työtiloissa on nopeuttanut 
viestintää ja vähentänyt 
sähköpostipingistä. 

Intran myötä ihmiset jakavat 
osaamistaan yhteisesti ja saavat 
myös avoimesti kysymällä 
vastauksia omiin pulmiinsa, usein 
nopeasti.

Globaalien tiimien välinen 
viestintä ja yhteistyö on 
lisääntynyt aiemmasta 
merkittävästi. Tiimiytyminen 
tapahtuu usein itseohjautuvasti, 
joko lyhyemmäksi tai pidemmäksi 
aikaväliksi.

Asioiden jakaminen ja yleinen 
keskustelun tunnelma on 
noussut ihan uudelle tasolle.

Työkalujen roolit on 
määritelty ja yhteiset 
pelisäännöt sovittu. Johto 
on saatu tukemaan uutta 
työtapaa myös omalla 
esimerkillään.

VERKKOPALVELUHANKINTOJEN 
NEUVONANTAJA

North Patrol on järjestelmätoimittajista ja 
digitoimistoista riippumaton konsulttiyhtiö, 

joka auttaa asiakkaita valmistelemaan 
verkkopalveluhankkeita, valitsemaan teknologiat ja 

kilpailuttamaan sopivimmat kumppanit.

Varmista projektisi onnistuminen

Tarjoamme tukea verkkopalvelun 
tilaajalle internet-, intranet-, extranet- ja 

verkkokauppaprojekteissa. Autamme 
asiakkaitamme hankkeiden suunnittelussa, 

vaatimusten määrittelyssä sekä teknologia- ja 
toimittajavalinnoissa. Toimimme myös projektien 

läpiviennin tukena ja lopputulosten arvioijana. 

North Patrol Oy
Mannerheimintie 18, 6. krs

00100 Helsinki

northpatrol@northpatrol.fi 
Y-tunnus: 2493483-6

www.northpatrol.fi
web-ostajanopas.fi

intranet-ostajanopas.fi

Useamman vaihtoehdon valitseminen oli mahdollista.

INTRANET JA 
DIGITAALINEN 
TYÖYMPÄRISTÖ20

18

Intranetin tehtävät ovat monipuolistuneet ja laajentuneet viime 
vuosina, näin myös intranet-selvityksemme. Intranet ja digitaalinen 
työympäristö 2018 -selvityksessä tarkastelemme perinteisen 
viestinnällisen intranetin rinnalla myös työtiloja ja sisäistä somea. 

Määrälliset mittarit



INTRANET JA 
DIGITAALINEN 
TYÖYMPÄRISTÖ20
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Työtehtävien suorittamista 
tukevan tiedon välittäminen 
79 %

Strategisten tavoitteiden ja 
kulttuurin tukeminen 
73 %

Työnantajan viestintä ja 
yhteisen tiedon välittäminen

90 %

Henkilöstön 
arjen tukeminen
66 %

Työnteon 
tehostaminen
64 %

Osaamisen jakaminen ja 
oppiminen

56 %

Digitaalinen työskentely ja 
työn koordinointi
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INTRANETIN ROOLI & TEHTÄVÄT

48 % VAPAAMUOTOINEN 
KESKUSTELU

65 % EXTRANET; MAHDOLLISUUS 
KUTSUA ULKOPUOLISIA

47 % TYÖTEHTÄVIEN 
KOORDINOINTI

96 %
HENKILÖSTÖASIAT 

JA OHJEET

91 %
ORGANISAATION 

PERUSTIEDOT, STRATEGIA JA 
TOIMINTAPERIAATTEET

94 %
SISÄISET PALVELUT 

JA  OHJEISTOT

90 %
PUHELINLUETTELO

92 % TYÖRYHMIEN 
RYHMÄTYÖTILA 88 % YKSIKKÖJEN /  TIIMIEN 

RYHMÄTYÖTILAT

83 % TYÖDOKUMENTTIEN 
YHTEISTYÖSTÄMINEN / -MUOKKAAMINEN

51 % SISÄLLÖN KOMMENTOINTI 
JA / TAI TYKKÄÄMINEN

91 % SISÄLLÖN KOMMENTOINTI 
JA / TAI TYKKÄÄMINEN

90 % VAPAAMUOTOINEN 
KESKUSTELU 88 % VINKKIEN 

JAKAMINEN

81 %
JÄRJESTELMIEN 
KUVAUKSET JA 

OHJEET

57 %
TYÖ- JA TOIMINTA-
OHJEET ROOLEILLE 
JA PROSESSEILLE

55 %
HENKILÖSTÖN 
OSAAMINEN JA 

ASIANTUNTIJUUS

91 %
LINKIT 

JÄRJESTELMIIN

88 %
HAKU-

TOIMINTO

65 %
LAATU-

JÄRJESTELMÄ-
DOKUMENTIT

59 %
RUOKALISTAT

68 %
JULKINEN 
KANNUSTAMINEN 
JA KIITTÄMINEN

61 % SISÄLTÖJEN HALLINTAMALLI ON 
MÄÄRITELTY JA VASTUULLISET 
YLLÄPITÄJÄT NIMETTY

57 % VIESTINNÄLLINEN 
PÄÄTOIMITTAJA(T) 
NIMETTY

68 % OMISTAJA:
VIESTINTÄ

76 %
KUKA TAHANSA 
VOI PERUSTAA 
UUSIA RYHMIÄ

76 %
TUNNELMIEN JA 
FIILISTEN JAKAMINEN 
TYÖARJESTA

52 % HAVAINTOJEN JAKAMINEN 
TOIMINTAYMPÄRISTÖSTÄ

54 %
SISÄISET 
TIEDOTTEET JA 
UUTISET

57 %
VERTAISTUKI / 
KYSYMYS- JA 
VASTAUSPALSTAT

68 %
TOIMIPAIKKOJEN 
ARKISET TIEDOT

66 %
TAPAHTUMA- JA / TAI 

KOULUTUSKALENTERI

57 % OMISTAJA:
VIESTINTÄ

96 % SISÄISET TIEDOTTEET JA 
UUTISET

62 % UUTISILLE USEITA 
AIHEKATEGORIOITA

61 % VIDEOT ORGANISAATIO-
VIESTINNÄSSÄ

52 % MEDIA- JA / TAI 
SOMESEURANNAN 
TULOKSET

76 % SISÄLLÖN KOMMENTOINTI
JA / TAI TYKKÄÄMINEN

60 % HAKU-
TOIMINTO

39 % RYHMÄTYÖTILAMME OVAT 
PÄÄSÄÄNTÖISESTI KAIKKIEN KÄYTTÄJIEN 
LUETTAVISSA. PERIAATTEENAMME ON 
AVOIMUUS.

34 % POLITIIKKA TYÖTILOJEN JA SISÄLLÖN 
ELINKAAREN HALLINTAAN MÄÄRITELTY.

42 % OMISTAJA:
TIETOHALLINTO / IT

RYHMÄTYÖTILAT

SISÄINEN SOME

VIESTINNÄLLINEN
INTRANET

Julisteen prosenttiluvut kuvaavat ominaisuuksien tyypillisyyttä niiden vastaajien osalta, joilla on ko. kokonaisuus käytössä. 
Viestinnällisen intranetin kokonaisuus on käytössä 95 %:lla kyselyyn vastaajista, sisäinen some 83 %:lla ja ryhmätyötilat 88 %:lla.


