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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tässä tutkimuksessa tarkastellaan johtamista ja viestintää hajautetussa työ-
ympäristössä tietyssä, energia-alan suomalaisessa yrityksessä. Tutkimuksen 
tavoitteena on saada lisätietoa siitä, minkälaisia erityispiirteitä hajautuneisuus 
aiheuttaa johtamiselle, sekä minkälaista viestintä on liittyen etäjohtamisen eri 
osa-alueisiin, erityisesti luottamuksen, sitoutumisen ja motivaation synnyttä-
miseen ja ylläpitämiseen. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys rakentuu kol-
men osan kautta, joista ensimmäisessä käsitellään hajautunutta työtapaa ja 
siihen liittyvää johtamista, toisessa viestintää hajautetussa työympäristössä ja 
kolmannessa viestinnän roolia etäjohtamistyön kulmakivenä. Tutkimusaineis-
to on kerätty haastattelemalla viittä etäjohtajaa, mutta koska tietoa etäjohta-
misesta haluttiin saada laajemmasta näkökulmasta, kerättiin aineistoa lisäksi 
myös lähettämällä kyselylomake 12:lta heidän johdettavalleen, ja kartoitettiin 
heidän kokemuksiaan aiheeseen liittyen. 

Aineisto on analysoitu teemoittelun ja tyypittelyn avulla. Aineiston ana-
lyysissä tutkimusaineisto jaoteltiin viiteen eri teemaan, jotka olivat kokemukset 
etäjohtamisesta, viestintä etäjohtamistyössä, viestintä luottamukseen liittyen, viestin-
tä sitouttamiseen liittyen, sekä viestintä motivointiin liittyen. Analyysiä jatkettiin 
tyypittelemällä teemoja edelleen, toisin sanoen siis etsimällä teemojen sisältä 
niitä tyypillisimmin kuvaavia piirteitä. 

Tutkimuksen tulosten perusteella havaittiin, että etäjohtaminen koetaan 
Yrityksessä haastavana, liittyen esimerkiksi suuriin vastuisiin, työseurannan 
vaikeuteen sekä tapaamisten ja kommunikaation vähyyteen. Viestinnän osalta 
todettiin viestinnän näyttäytyvän yrityksessä yhä melko perinteisenä, ja ero-
jen tiimien välisessä viestintäkäytännöissä olevan suuria. Luottamuksen, si-
toutumisen ja motivaation kannalta tärkeimmiksi tekijöiksi tunnistettiin eri-
laisuuksien huomioonottaminen viestinnässä, sekä etäjohtajan oman esimer-
kin merkitys. Tärkeintä tämän tutkimuksen puitteissa on kuitenkin huomio 
siitä, etteivät teknologisen kehityksen ja digitalisaation aikaansaamat, edis-
tyneimmätkään viestintäteknologiat pysty korvaamaan ihmisten johtamisessa 
tärkeimmäksi tekijäksi nousevaa kasvokkain tapahtuvaa kanssakäymistä.  
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 JOHDANTO  1

1.1 Tutkimuksen lähtökohta 

Jatkuva pyrkimys toiminnan tehostamiselle on jo pitkään ohjannut työelämän 
kehityssuuntia. Kasvava globalisaatio on asettanut työn täysin uudenlaisten 
vaatimusten eteen, ja samaan aikaan teknologian hurja kehitys on mahdollista-
nut lähes rajattoman määrän uusia tapoja jäsentää työskentelyämme. Avolion ja 
Kahain (2003) mukaan työelämässä onkin viime vuosikymmenen ajan ollut 
käynnissä niin sanottu hiljainen vallankumous johtaen organisaatioiden verkot-
tumiseen siten, että valtaosa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on teknolo-
giasta riippuvaista. Fyysisen työpaikan merkitys on katoamassa, koska työn 
tekeminen ei enää ole riippuvaista ajasta tai paikasta. Tämä aiheuttaa myös sen, 
että organisaatioita ja tiimejä voidaan muodostaa yli maantieteellisten rajojen, 
kun huippuosaajien löytäminen ei enää ole tiettyihin sijainteihin rajoitettua. 
Digitaalisen aikakauden myötä paitsi liiketoimintaan ylipäätään, niin myös 
kaikkiin perinteisiin työtapoihimme pian tarjolla lukuisia vaihtoehtoisia malleja 
(Tuominen & Pohjakallio 2012, 36). Vaikka muutokset ovat jo tarjonneet luke-
mattomia uusia mahdollisuuksia, tulee työelämän myös olla valmis kohtaa-
maan täysin uudenlaisia haasteita. 

Tämän tutkimuksen taustalla on kiinnostus tutkia työelämän muutosten 
myötä nopeasti yleistynyttä hajautettua työtapaa, jossa työyhteisön jäsenet 
työskentelevät fyysisesti etäällä toisistaan ja jossa vuorovaikutus on pääasiassa 
informaatioteknologian välittämää. Vaikka nykypäivän organisaatioissa etäi-
syydestä on tullut arkipäivää, ja kehittyneen teknologian ansiosta yhteistyön 
tekeminen on mahdollista mistä tahansa ja milloin tahansa, aiheuttavat muu-
tokset luonnollisesti myös uudenlaisia vaatimuksia organisaatioille.  Humalan 
(2007, 7) mukaan yksi niistä haasteista, joihin yritykset joutuvat yhä enenevässä 
määrin vastaamaan, on hajautetun organisaation johtaminen. Puhuttaessa ha-
jautetusti työskentelevien ihmisten johtamisesta voidaan käyttää termiä etäjoh-
taminen, joka viittaa johtamistyön toteuttamiseen pääasiassa teknologian väli-
tyksellä siten, että kasvokkain tapaamiset johdettavien kanssa ovat hyvin vä-
häisiä (Vilkman 2016, 15). Etäjohtaminen vaatii luonnollisesti niin johtajalta 
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kuin organisaatioltakin uudenlaisia toimintamalleja sekä osaamisen kehittämis-
tä, mutta samalla se mahdollistaa lukuisia uusia tapoja tuottaa kilpailuetua ja 
menestymistä. 

Tämän pro gradu –tutkimuksen lähtökohtana on kiinnostus saada lisätie-
toa nopeasti yleistyneestä etäjohtamisen aihealueesta, sekä johtajien ja johdetta-
vien omista kokemuksista etäjohtajuuteen liittyen. Tämän tutkimuksen tarkoi-
tuksena on tutkia etäjohtamista ja sen osa-alueita suomalaisessa energia-alan 
yrityksessä, sillä kandidaatintutkielmaa varten vuonna 2015 kerätty haastatte-
luaineisto samasta kohdeorganisaatiosta osoitti, että esimiehet kokevat organi-
saation hajautuneisuuden eräänä suurimmista haasteista päivittäiselle esimies-
työlle. Jotta ongelmasta saataisiin lisää tietoa ja mahdollisesti löydettäisiin sii-
hen ratkaisuja, valittiin etäjohtaminen kohdeorganisaatiossa tämän tutkimuk-
sen keskeisimmäksi kiinnostuksen kohteeksi.  

Henkilöstön hajautuneisuus maantieteellisesti suurelle alueelle aiheuttaa 
luonnollisesti sen, että johtajuutta toteutetaan pitkälti sähköisten viestintäväli-
neiden avustuksella, jolloin vuorovaikutuksen ja viestinnän merkitys johtajan ja 
johdettavan välillä korostuu huomattavasti. Tässä tutkimuksessa viestintä näh-
däänkin johtamistyön edellytyksenä, ja on siksi valikoitunut näkökulmaksi etä-
johtamista tutkittaessa. Lisäksi tutkijan henkilökohtainen kiinnostus viestintää, 
johtamistyön tärkeintä työkalua kohtaan toimi osaltaan merkittävänä tekijänä 
tämän tutkimuksen viitekehyksen rakentamisen taustalla. Tarkoitus on saada 
lisätietoa siitä, minkälainen merkitys viestinnällä on etäjohtamisessa ja sen eri 
osa-alueiden toteuttamisessa. Viestinnän tarkastelu rajoittuukin johtajan ja joh-
dettavien väliseen viestintäsuhteeseen, eikä tarkoituksena ole tutkia kohdeor-
ganisaation sisäistä viestintää laajemmin.  

Vaikka hajautetut organisaatiot, virtuaalisuus ja etätyöskentely ovat ver-
rattain melko uusia ilmiöitä työelämässä, löytyy aiheesta jo jonkin verran erilai-
sia tutkimuksia. Huomattava osa tutkimuksesta on keskittynyt globaalien vir-
tuaalisten tiimien toimintaan ja johtamiseen (esim. Hertel, Geister & Gonradt 
2005; Saarinen 2016), virtuaalisen johtajuuden ja perinteisen johtajuuden vertai-
luun (esim. Golden & Fromen 2011) sekä kehittyneen teknologian vaikutuksiin 
johtajuudessa (esim. Avolio ym. 2014; Avolio & Kahai 2003). Myös virtuaalinen, 
eli sähköisten viestintävälineiden avulla tapahtuva viestintää hajautetussa ym-
päristössä ja erityisesti virtuaalisissa tiimeissä on saanut huomiota alan kirjalli-
suudessa (esim. Daim ym. 2012; Henttonen & Blomqvist 2005; Johnson, Betten-
hausen & Gibbons 2009). Viestintä omana aihealueenaan on toistaiseksi saanut 
melko vähän huomiota etäjohtamiseen liittyvässä kirjallisuudessa, ja viestintää 
käsitellään usein etäjohtamisen yhtenä osa-alueena rinnakkain esimerkiksi luot-
tamuksen kanssa (esim. Vilkman 2016; Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004). 
Tässä tutkimuksessa pyritäänkin korostamaan viestinnän merkitystä johtamis-
työn toteuttamisessa, ottaen viestintä ja sen käytännöt vallitsevaksi näkökul-
maksi etäjohtamisen tutkimiseen. Aihe on ajankohtainen, sillä teknologian kehi-
tyksen ja digitalisaation myötä etätyöskentely lisääntyy jatkuvasti, jolloin myös 
tarve selkeille käytännöille etäjohtamiseen ja viestintään kasvaa. Hajautunut 
työympäristö voi onnistuessaan tuoda yrityksille merkittävää kilpailuetuja yhä 
kasvavien muutosvoimien keskellä. 
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1.2 Tutkimuksen tavoite 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia etäjohtamista ja sen osa-alueita 
viestinnällisestä näkökulmasta. Viestinnän näyttäytyessä toistaiseksi melko uu-
tena lähtökohtana etäjohtamisen tutkimuksessa, on tutkimuksen tavoitteena 
kiinnittää enemmän huomiota viestinnän merkitykseen etäjohtamisessa, sekä 
tarjota lisää tietoa hajautetun organisaatiorakenteen aiheuttamista erityispiir-
teistä esimiesviestinnässä. Tämän tutkimuksen myötä halutaan lisätä tietämystä 
siitä, minkälaisista tekijöistä päivittäinen johtamistyö hajautetussa työympäris-
tössä koostuu, ja miten työelämän jatkuvat muutosvoimat ovat siihen vaikutta-
neet.  

Koska kyseessä on case –tutkimus ja kohdeorganisaatioita vain yksi, tut-
kimustulosten laajempi yleistäminen ja siten merkittävän uuden tiedon tarjoa-
minen alan tutkimukselle voi olla haastavaa, eikä se ole myöskään tämän tut-
kimuksen tarkoitus. Sen sijaan tavoitteena on tuottaa kohdeorganisaatiolle ar-
vokasta tietoa sen toiminnan tueksi, sekä tarjota ymmärrystä etäjohtamisen eri-
tyispiirteistä ja niiden yhteydestä viestintään organisaatiossa. Jotta tulokset ku-
vaisivat mahdollisimman todenmukaisesti johtamis- ja viestintäkäytäntöihin 
liittyviä ajatusmalleja, kartoitetaan kokemuksia etäjohtamisesta kahdella orga-
nisaatiotasolla; esimies- sekä työntekijätasolla. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella etäisyyden aiheuttamia eri-
tyispiirteitä johtamistyölle, ja siten lisätä tietämystä siitä, minkälaisena etäjoh-
taminen näyttäytyy kohdeorganisaatiossa. Tavoitteena on tarkastella etäjohta-
mista ja sen osa-alueita viestinnän näkökulmasta, keskittyen erityisesti johtajan 
ja johdettavan väliseen viestintäsuhteeseen, ja siten tarjota tietoa myös kohde-
organisaation sisäisestä viestinnästä. Tavoitteena on tutkimusaineistoa ana-
lysoimalla löytää niitä piirteitä, jotka etäjohtajien puheissa yhtäältä näyttäytyvät 
kohdeorganisaation etäjohtamistyötä ja toisaalta siihen liittyviä viestintäkäytän-
töjä tyypillisesti kuvaavina. Kyseessä on laadullinen tapaustutkimus, ja tarkoi-
tus on pyrkiä löytämään vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 
1. Minkälaisia erityispiirteitä hajautuneisuus aiheuttaa johtamiselle kohde-

organisaatiossa? 
2. Minkälaista on etäjohtamistyön toteuttamiseen liittyvä viestintä kohde-

organisaatiossa? 
a. Minkälaista viestintä on liittyen luottamuksen rakentami-

seen ja ylläpitoon?  
b. Minkälaista viestintä on liittyen johdettavien sitouttami-

seen?  
c. Minkälaista viestintä on liittyen johdettavien motivointiin?  

3. Eroavatko johtajien ja johdettavien näkemykset toisistaan liittyen etäjoh-
tamiseen ja viestintään? Mistä mahdolliset erot johtuvat? 

 
Tutkimusraportin rakenne muodostuu seitsemästä eri kappaleesta. Ensimmäi-
nen, käsillä oleva kappale johdattelee tämän tutkimuksen taustoihin ja lähtö-
kohtiin, sekä antaa lyhyen katsauksen energia-alasta hajautetun työn alustana. 
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Seuraavat kolme kappaletta keskittyvät teoreettisen viitekehyksen tarkasteluun 
ja tutkimuksen kannalta keskeisimpien käsitteiden ja teorioiden esittelyyn. Sen 
jälkeen on esitelty lyhyesti se, miten tämä tutkimus on toteutettu ja tulokset 
analysoitu. Tutkimusraportin tärkeimmän osan muodostavat kuitenkin tutki-
muksen tulokset, sekä analyysin pohjalta tehdyt johtopäätökset. Lopuksi on 
esitetty vielä hieman laajempaa pohdintaa johtopäätöksiin liittyen, arviointi 
tutkimuksen luotettavuudesta sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet. Kohdeor-
ganisaation nimi ja tarkemmat tiedot on tarkoituksella häivytetty tutkimusra-
portista, samoin kuin haastateltavien ja vastaajien esittely, jottei yritys ole teks-
tistä tunnistettavissa. 

1.3 Energia-ala hajautuneen työn alustana 

Tämän tutkimuksen kohdeorganisaationa toimii suomalainen energia-alan yri-
tys (jäljempänä nimellä Yritys). Yritys työllistää tällä hetkellä eri maissa yhteen-
sä noin 330 henkilöä, ja toimipisteitä on kahdeksan. Henkilöstöstä suurin osa 
työskentelee kuitenkin toimipisteiden ulkopuolella mobiilissa, eli liikkuvassa 
kenttätyössä, ja osittain eriaikaisesti vuorotyötä tehden. Lisäksi esimiehet ovat 
usein fyysisesti kaukana alaisistaan, ja kasvokkain tapaamisten määrä on työn 
luonteen vuoksi vähäinen. Kyseessä on siis hajautettu organisaatio, jossa johta-
mistyö tapahtuu etäältä ja viestintää toteutetaan hyvin pitkälti informaatiotek-
nologian avustuksella.  

Yritys valittiin kohdeorganisaatioksi paitsi sen vuoksi, että aiemmin toteu-
tetussa kandidaatintutkielmassa keskityttiin tutkimaan samaa yritystä, niin 
myös siksi, että energia-ala ylipäätään tarjoaa mielenkiintoisen alustan etäjoh-
tamisen tutkimukselle. Energia-alalla hajautuneisuus on osittain pakonkin sane-
lemaa paitsi sen vuoksi, että energiaa tarvitaan kaikkialla eivätkä markkinat 
rajoitu tietyille maantieteellisille alueille, myös sen vuoksi, että  alalle tyypillistä 
on pyrkimys olla mahdollisimman lähellä asiakasta ja heidän arkeaan (Energia-
teollisuus 2017). Toisin sanoen, vaikka digitalisaatio on mahdollistanut myös 
energia-alalla tehokkaamman työskentelyn, ei hajautuneisuus alalla ole synty-
nyt ainoastaan teknologisen kehittymisen vuoksi, vaan on aina kuulunut liike-
toiminnan luonteeseen. Lisäksi, energia-alan yrityksissä ihmisiä työskentelee 
sekä teknisessä työssä että tietotyössä, mistä johtuen tutkimalla energia-alan 
yritystä on mahdollista saada monipuolisempaa tietoa etäjohtamiseen liittyvistä 
kokemuksista. 

Huolimatta siitä, että muilla aloilla vasta viime vuosina yhä suurempaan 
rooliin noussut työvoiman hajautuminen on aina kuulunut energia-alan luon-
teeseen, saa myös energia-ala osansa teknologisen kehittymisen, globalisaation 
ja digitalisaation vauhdittamista muutosvoimista. Energiateollisuuden työ-
markkinaskenaarion (Kortet 2016) mukaan työnteko energia-alalla siirtyy yhä 
enemmän erilaisiin verkostoihin, ja tulevaisuudessa perinteisten työtehtävien 
tilalle tulevat teknologian hyödyntämisen edistämiseen liittyvät asiantuntijateh-
tävät. Myös teknisessä työssä vaaditaan tulevaisuudessa entistä enemmän eri-
laisten digitaitojen ja tietoverkkojen hallintaa ja hyödyntämistä, kun töitä teh-
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dään erilaisten älykoneiden parissa ja työyhteisöistä irrallaan. Työ siirtyy yhä 
enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaksi, mutta samalla myös tekijöidensä 
mukaan joustavaksi. Muutoksesta huolimatta työ ja työntekijät ovat yhä hel-
pommin yhteydessä globaalisti toisiinsa, jolloin yhteistyökyvystä tulee ydin-
osaamista työntekijän menestymisen kannalta. (Kortet 2016.) 

Ajasta ja paikasta riippumattomuus lisää tulevaisuudessa joustavaa työ-
voiman liikkumista energia-alalla. Myös voimavaroja yhdistetään, jolloin työn-
tekijällä saattaa olla useita erilaisia, moniosaamista vaativia työtehtäviä. Par-
haimmillaan tällaiset, vaihtelevat ja monipuoliset työtehtävät sekä joustavuus 
lisäävät työntekijöiden työtyytyväisyyttä, mutta heikosti ohjattuna ne voivat 
aiheuttaa työnkuvan pirstoutumista sekä tehottomuutta töiden suorittamisessa. 
Sen vuoksi tulevaisuuden energia-alalla myös esimiehen asema vaatii enem-
män ja erilaista toiminnan ohjaamista, ja rooli työntekijän työnteon mahdollista-
jana korostuu. Uudelle, digitaalisen aikakauden sukupolvelle tällaiset työelä-
män muutokset näyttäytyvät normaalina, mutta työelämän vanhemmat suku-
polvet joutuvat voimakkaammin sopeutumaan muutoksiin ja poisoppimaan 
vanhanaikaisiksi käyvistä toimintatavoista ja taidoista. (Kortet 2016.) Energiate-
ollisuuden alati kiihtyvässä muutosvauhdissa merkittävään asemaan nouseekin 
jatkuva uuden oppiminen, oman osaamisen kehittäminen sekä teknologian 
hyödyntämisen edistäminen. Tämän voidaankin katsoa kertovan paitsi käsillä 
olevan tutkimuksen aiheen ajankohtaisuudesta, niin myös ylipäätään organi-
saatioiden kasvavasta tarpeesta uudenlaisten toimintamallien kehittämiselle.  
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 HAJAUTUNUT JA VIRTUAALINEN TYÖELÄMÄ  2

2.1 Työelämän uusi aika  

Yritysten jatkuva tavoite tehokkuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen on luo-
nut muutoksesta lähes pysyvän tilan tämän päivän työelämässä. Teknologian 
huima kehitys on edesauttanut sitä, että yritykset ovat pystyneet luopumaan 
niin sanotusta perinteisen työn mallista, jossa työtä tehdään tietyssä paikassa 
tiettyyn aikaan, mikä puolestaan tarjoaa työn organisoinnille uudenlaiset puit-
teet, ja samalla hävittää maantieteellisten rajojen merkityksen työssä. Työn joh-
taminen muuttuu, kun työtä ei enää tarvitse valvoa paikan päällä, vaan tekno-
logian mahdollistama lähes mistä sijainnista tahansa. Myöskään pätevintä työ-
voimaa enää tarvitse etsiä läheltä, vaan organisaatioita ja tiimejä voidaan muo-
dostaa myös kansainvälisesti, vastaten samalla myös jatkuvasti kasvavaan glo-
balisaatioon. (Lund, Manyika & Ramaswamy 2012; Morgan 2014, 3-16.) Jatkuva 
teknologinen kehittyminen on mahdollistanut kommunikaation ja tiedon liik-
kumisen uudenlaisilla tavoilla ja on muokannut voimakkaasti myös ihmisten 
käyttäytymistä työelämässä. Erityisesti tulevaisuudessa, kun työvoiman muo-
dostavat pääasiassa ”internet-sukupolven” edustajat, tulevat työelämän vaati-
mukset sekä asenteet ja odotukset siihen liittyen olemaan täysin uudenlaiset.   

Kehittyneen teknologian aiheuttama digitalisaatio, eli konkreettisten asi-
oiden muuntuminen sähköiseen muotoon on muokannut ja tulee edelleen 
muokkaamaan paitsi organisaatioiden liiketoimintaa ylipäätään, myös ihmisten 
työtapoja. Esimerkiksi viestinnän, tapaamisten ja kaupankäynnin toteuttaminen 
on jo tällä hetkellä mahdollista lukuisilla eri menetelmillä. Erityisesti Suomessa, 
jossa välimatkat ovat pitkiä ja asutus on vielä suhteellisen harvaa, tällainen di-
gitalisaation mahdollistama riippumattomuus tarjoaa täysin uudenlaisia mah-
dollisuuksia työelämälle. Suomessa työelämän organisoituminen perustuikin 
pitkään ja osittain perustuu edelleen teollisen ajan linjatuotantoon ja ajatukseen 
siitä, että ihminen on töissä silloin kun hän on työpaikalla. (Mäenpää 2016.) Hil-
jalleen työelämän perinteiset ajatusmallit alkavat kuitenkin jäädä teknologisen 
kehityksen jalkoihin, ja myös perinteisempien alojen on ryhdyttävä toimiin säi-
lyttääkseen kilpailukykynsä jatkuvan muutoksen keskellä. 
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2.2 Työn organisointi hajautetussa ympäristössä 

Ihmisten työskentelystä yhdessä maantieteellisestä välimatkasta huolimatta on 
tänä päivänä digitalisaation myötä tullut jo hyvin tavallista. Organisaatioilla on 
lähes rajattomat mahdollisuudet järjestellä toimintansa siten, että se on kannat-
tavaa, ja työyhteisön jäsenten on entistä helpompaa olla vuorovaikutuksessa 
keskenään huolimatta siitä, missä ja milloin he työskentelevät. Tällaisesta työs-
kentelymuodosta, jossa joukko etäällä toisistaan sijaitsevia ihmisiä työskentelee 
yhdessä yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, käyttäen apunaan tieto- ja viestin-
täteknologiaa, käytetään usein termiä hajautettu työ (Vartiainen ym. 2004, 14). 
Hajautettua työtä voidaan tehdä joko yhdessä maassa tai kansainvälisesti, ja 
siihen voi liittyä myös työskentelyn eriaikaisuutta tai esimerkiksi paikasta toi-
seen liikkuvaa, eli mobiilia työtä. Tyypillisimmin hajautettua työtä toteutetaan 
siten, että osa henkilöstöstä työskentelee fyysisesti lähellä toisiaan ja osa etäällä. 
Etäällä työskentelevät henkilöt voivat joko työskennellä eri toimipisteissä, tai 
tehdä työtä muualla kuin työpaikalla, jolloin puhutaan etätyöstä. (Vartiainen 
ym. 2004, 21; Vilkman 2016, 12-13.) Hajautetusta työstä käytetään usein myös 
termiä virtuaalinen työ, sillä etäällä työskenneltäessä yhteistyön ja kommuni-
kaation mahdollistavat pääasiassa sähköiset apuvälineet (Humala 2007, 8). Li-
säksi virtuaalisuudella voidaan viitata erilaisten virtuaalisten tilojen käyttöön 
organisaation jäsenten välisessä kanssakäymisessä (Saarinen 2016). Virtuaalisen 
työn käsite jättää kuitenkin helposti mielikuvan siitä, että kaikki työ toteutetaan 
virtuaalisessa ympäristössä, ja sen vuoksi tässä tutkimuksessa pyritään jatkossa 
suosimaan hajautetun työn käsitettä.   

Organisaation koostuessa hajautettua työtä tekevistä jäsenistä, voidaan 
puhua hajautetusta organisaatiosta. Samoin kuin hajautetun työn käsitteeseen 
liittyen, organisaation jäsenten vuorovaikutuksen tapahtuessa erilaisten tieto-
verkkojen ja sähköisen teknologian avulla, voidaan myös käyttää virtuaalisen 
organisaation käsitettä. Hajautetut organisaatiot ovat kuitenkin harvoin sanan-
mukaisesti täysin virtuaalisia, sillä usein osa henkilöstöstä työskentelee yhdessä 
myös kasvokkain. (Vartiainen ym. 2004, 21; Humala 2007, 9.) Hajautettu organi-
saatio on usein seurausta pyrkimyksestä olla mahdollisimman lähellä asiakasta, 
tai kyseessä voi yksinkertaisesti olla liiketoiminnan laajentaminen uusille 
markkinoille. Hajautuneisuutta voivat aiheuttaa organisaatioille myös esimer-
kiksi yrityskaupat ja fuusioitumiset, tavoite kustannusten pienentämiseen tai 
halu parhaan työvoiman saavuttamiseen sijainnista riippumatta. (Vartiainen 
ym. 2007, 13; Boh, Ren, Kiesler & Bussjaeger 2007.) 

Hajautuneisuus organisaatiossa voi ilmentyä useiden eri ulottuvuuksien, 
tai niiden erilaisten yhdistelmien kautta. Vartiainen, Kokko ja Hakonen (2004, 
21) ovat määritelleet hajautuneelle organisaatiolla neljä ulottuvuutta, joiden 
mukaan toiminta on organisoitunut, ja heidän mukaansa organisaatio voi olla 
hajautunut joko paikan, ajan, moninaisuuden tai vuorovaikutuksen tavan pe-
rusteella. Sijainnin perusteella hajautunut organisaatio tarkoittaa toiminnan ja 
ihmisten hajautumista maantieteellisesti eri alueille joko paikallisesti, tai mikäli 
kyseessä on globaali organisaatio, myös eri maiden välillä. Ajan perusteella ha-
jautuneessa organisaatiossa henkilöt voivat työskennellä joko samanaikaisesti 
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tai eri aikaan siten, että eriaikaisuus johtuu esimerkiksi vuorotyöstä tai eri aika-
vyöhykkeistä. Lisäksi eri henkilöiden välinen yhteistyö voi hajautua ajallisesti 
siten, että se voi olla joko jatkuvaa tai määräaikaista. Usein määräaikaisessa yh-
teistyössä on kyse esimerkiksi projektiluontoisesta työstä. Moninaisuuden pe-
rusteella hajautuneella organisaatiolla tarkoitetaan puolestaan sitä, että hajaute-
tusti yhteistyötä tekevillä henkilöillä voi olla joko samankaltaiset tai hyvinkin 
erilaiset taustat liittyen kulttuuriin, koulutukseen ja organisaatioon. Moninai-
suus voi liittyä myös siihen, että eri organisaatioissa työskentelevät henkilöt 
muodostavat keskenään hajautetun organisaation, jossa he tekevät yhteistyötä 
esimerkiksi tietyn projektin tai hankkeen muodossa. Myös vuorovaikutuksen 
tapa vaikuttaa organisaation hajautuneisuuteen. Vuorovaikutus voi olla joko 
suoraa eli kasvokkain tapahtuvaa, tai epäsuoraa eli erilaisten kanavien välillä 
tapahtuvaa. (Vartiainen ym. 2004, 21-61.) Viime vuosien hurja teknologinen ke-
hittyminen on mahdollistanut organisaatioille täysin uudenlaisia kanssakäymi-
sen tapoja niihin tilanteisiin, kun kasvokkain tapahtuva vuorovaikutus ei ole 
mahdollista. 

Tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita organisaation jäsenten välisestä 
fyysisestä etäisyydestä, ja erityisesti viestinnästä heidän välillään. Sen vuoksi 
hajautetun organisaation ulottuvuuksista tärkeimpinä voidaan tämän tutki-
muksen kannalta pitää paikkaa sekä vuorovaikutuksen tapaa. Koska tutkimuk-
sessa keskitytään tarkastelemaan Yrityksen Suomen yksikköä, ja koska tutki-
muksen kohderyhmänä toimii suomalainen henkilöstö, on moninaisuuteen 
pohjautuva organisaation hajautuneisuus rajattu tässä tutkimuksessa tarkaste-
lun ulkopuolelle. Edellä mainitusta syystä myöskään ajallista hajautuneisuutta 
ei Yrityksessä tapahdu merkittävästi, joten myös ajallisuuteen perustuva hajau-
tuneisuus on tarkoituksella jätetty tässä tutkimuksessa vähemmälle huomiolle. 

2.2.1 Virtuaalinen tiimi 

Lähes kaikille organisaatioille tyypillistä on jakaa toimintojaan ja toteuttaa työtä 
erilaisissa yksiköissä, osastoissa ja tiimeissä. Griffithin ja Nealen (2001) mukaan 
usko tiimien toimivuuteen kumpuaa pitkälti ajatuksesta, että verrattuna kenen 
tahansa työntekijän yksin tekemiin päätöksiin, ovat paljon erilaista asiantunti-
juutta sisältävien työntekijäryhmien yhdessä tekemät päätökset huomattavasti 
laadukkaampia.  

Hajautetun ja virtuaalisen organisaation käsitteiden myötä on viime ai-
koina yleistynyt myös virtuaalisen tiimin käsite. Zaccaron ja Baderin (2003) 
mukaan tiimistä puhutaan virtuaalisena silloin, kun sen jäsenet ovat hajautu-
neet maantieteellisesti tai organisatorisesti etäälle toisistaan, tai he työskentele-
vät ajallisesti eri aikoina, esimerkiksi vuorotyössä. Lisäksi virtuaaliselle tiimille 
ominaista on nimensä mukaisesti jäsenten välisen viestinnän ja vuorovaikutuk-
sen toteutuminen suurimmaksi osin virtuaalisesti, eli erilaisten sähköisten vies-
tintävälineiden välityksellä. Toisaalta esimerkiksi Fiol ja O’Connor (2005) ku-
vaavat tiimin virtuaalisuutta eräänlaiseksi kasvokkain viestinnän jatkeeksi, ja 
vaikka tällaisilla tiimeillä usein on taipumus toimia maantieteellisesti hajautu-
neena sekä sähköisten viestintävälineiden kautta, eivät nämä ominaisuudet 
välttämättä määritä tiimiä virtuaaliseksi. Heidän mukaansa esimerkiksi maan-
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tieteellinen hajautuneisuus voi määrittää tiimin virtuaaliseksi ainoastaan siinä 
tapauksessa, että se estää tiimin jäseniä tapaamasta kasvokkain. Lisäksi he mai-
nitsevat virtuaalisen tiimin käyttävän poikkeuksetta ainoastaan sähköisiä väli-
neitä, ja mikäli mukana on myös satunnaisia kasvokkain tapaamisia, on tällöin 
kyse hybridistä tiimistä. Tämän tutkimuksen yhteydessä virtuaalisella tiimillä 
tarkoitetaan kuitenkin tiimiä, jonka jäsenet ovat maantieteellisesti etäällä toisis-
taan ja vaikka he viestivät pääasiassa sähköisten välineiden avulla, tapaavat he 
silti ajoittain toisiaan myös kasvotusten.  

Virtuaaliset tiimit saavat monella tapaa samankaltaisia piirteitä perinteis-
ten, enemmän kasvokkain ja pääosin samassa sijainnissa toimivien tiimien 
kanssa. Olennaista on, että tiimin kaikilla jäsenillä on sama, yhteinen tavoite ja 
ymmärrys tavoitteen saavuttamisesta, ja että tehtävien koordinointi, tiedon 
liikkuminen ja sosiaalinen vuorovaikutus tiimin jäsenten välillä on mahdolli-
simman tehokasta. Lisäksi sekä virtuaaliset että perinteiset tiimit muodostuvat 
usein siten, että jokaisella on oma, yksilöllinen roolinsa tiimin tehtävän suorit-
tamisessa. (Zaccaro & Bader 2003; Berry 2011.) Virtuaaliset tiimit ovat usein ra-
kenteeltaan kuitenkin perinteisiä tiimejä joustavampia, johtuen niiden riippu-
mattomuudesta tiettyyn maantieteelliseen sijaintiin. Tällainen riippumatto-
muus mahdollistaa sen, että tiimien on helpompaa saada käyttöönsä sen tarvit-
semat resurssit, tieto ja taidot sekä henkinen pääoma juuri sieltä, missä niitä on 
parhaiten tarjolla. Lisäksi tiimien muodostaminen on mahdollista siten, että 
jäsenet valitaan parhaan soveltuvuuden perusteella sen sijaan, että tiimi muo-
dostettaisiin tietyn maantieteellisen sijainnin perusteella. Tällöin tiimiin on 
mahdollista saada monipuolisempaa osaamista ja tietoutta. (Zaccaro & Bader 
2003.)  

Tiimin jäsenten maantieteellinen etäisyys jättää virtuaalisen tiimin toimi-
vuuden yhden kulmakiven, teknologian, varaan. Virtuaalisen tiimin eduksi 
voidaan katsoa teknologian monipuolinen hyödyntäminen työnteon välineenä, 
osittain pakonkin sanelemana, mikäli paikkaan tai aikaan perustuva hajautu-
neisuus on suurta tiimin jäsenten välillä. Tällaisessa tilanteessa lähes kaikki tii-
min keskinäinen vuorovaikutus ja viestintä toteutetaan erilaisia teknologioita 
apuna käyttäen, jolloin jäsenet todennäköisesti pystyvät hyödyntämään myös 
niitä teknologioita, jotka ilman virtuaalisuutta saattaisivat jäädä vähemmälle 
huomiolle. (Levenson & Cohen 2003). Teknologian hyödyntäminen saattaa kui-
tenkin olla myös riippuvaista paikallisesta infrastruktuurista, kuten puhelin- ja 
internetverkoista, sillä yhteysmahdollisuudet saattavat vaihdella alueittain. Li-
säksi organisaation oma tekninen infrastruktuuri voi vaikuttaa teknologian 
hyödyntämiseen, sillä esimerkiksi osa toiminnoista saattaa vaatia sisäiseen 
verkkoon kirjautumista, mikä ei puolestaan kaikkialla ole mahdollista. Myös 
tiimin jäsenten erilaiset kulttuuriset normit, tavat ja tottumukset voivat vaikut-
taa viestintäteknologian käytön hyödyntämiseen, sekä heidän oma teknologi-
nen osaamisensa. (Riopelle ym. 2003.) Sen vuoksi onkin tärkeää, että virtuaali-
sen tiimin jäsenet saavat tarpeeksi koulutusta ja ohjeistusta erilaisten teknologi-
oiden käytön tueksi pystyäkseen niillä tehokkaasti kommunikoimaan. 
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2.3 Etäjohtaminen 

Työelämän muutosten myötä yleistyneet hajautetut ja virtuaaliset työ-
muodot ovat aiheuttaneet luonnollisesti myös sen, että johtajuutta on tarkastel-
tava uudelta kantilta. Hajautetussa organisaatiossa johtaja ja johdettava saatta-
vat olla fyysisesti etäällä toisistaan, jopa eri puolilla maapalloa, ja vaikka etäi-
syys ei digitalisaation ja sen tarjoamien uusien työmuotojen myötä ole ongelma 
vuorovaikutukselle, asettaa se johtamistyölle täysin uudenlaisia vaatimuksia. 

Puhuttaessa hajautetun työn johtamisesta siten, että johtaja ei ole kasvok-
kain tekemisissä johdettaviensa kanssa, vaan vuorovaikutus tapahtuu pääasias-
sa sähköisesti esimerkiksi puhelimen, sähköpostin tai videoneuvottelujen väli-
tyksellä, puhutaan usein etäjohtamisesta. Etäjohtaminen pitää tässä yhteydessä 
sisällään sekä etätyön, hajautetun työn, ajasta ja paikasta riippumattoman työn 
sekä liikkuvan työn johtamisen, vaatien johtajalta hyvien ihmissuhdetaitojen 
lisäksi kyvykkyyttä hyödyntää erilaisia sähköisiä teknologioita tehokkaasti ja 
monipuolisesti. Etäjohtamisen voidaan katsoa olevan osa työelämän luonnollis-
ta kehityskulkua, joka tällä hetkellä on siirtymässä poispäin pitkään vallinneen 
teollisen ajan tiettyyn aikaan ja paikkaan sidotusta johtamistyylistä, kohti arki-
päiväisten johtamistyön prosessien toteuttamista teknologiavälitteisesti, ajasta 
ja paikasta riippumattomassa ympäristössä. (Vilkman 2016, 15; Humala 2007, 
13-15.) Kirjallisuudessa on myös jonkin verran käytetty termiä virtuaalinen joh-
taminen tai e-johtaminen, viitaten johtajan vaikuttamiseen liittyvien prosessien 
toteutumiseen informaatioteknologian välityksellä (esim. Zaccaro & Bader 
2003), mutta jatkossa puhuttaessa johtamistavasta, jossa johtaja on maantieteel-
lisesti eri sijainnissa kuin kaikki tai osa hänen johdettavistaan, ja jossa vuoro-
vaikutus ja tiedon liikkuminen toteutuu pääosin virtuaalisessa ympäristössä 
kasvokkain tapaamisten ollessa melko vähäisiä, käytetään termiä etäjohtaminen. 

Vaikka ihmisten välinen etäisyys näyttäytyy tänä päivänä yhä suurem-
massa roolissa organisaatioissa ja niiden johtamisessa, ei se kuitenkaan tarkoita 
sitä, että se olisi pohjimmiltaan muuttanut johtajuuden funktioita. Johtajan teh-
tävänä on, tapahtui se sitten etäältä tai kasvokkain, vaikuttaa ihmisiin yhteisen 
tavoitteen saavuttamiseksi, ohjata ja kehittää, arvioida, antaa palautetta ja palki-
ta, sekä motivoida ja rakentaa luottamusta (Zigurs 2003). Myös Zaccaron ja Ba-
derin (2003) mukaan johtajan tehtävä on pohjimmiltaan luoda hyvät edellytyk-
set johdettavan tiiminsä toiminnalle, tarkoittaen tehtävien suorittamisen ja ta-
voitteiden saavuttamisen edellyttämien sosiaalisten, kognitiivisten ja materiaa-
listen resurssien tarjoamista. Vaikka teknologia välittääkin johtamistyötä, on 
siis muistettava, ettei perimmäinen lähtökohta etäjohtamisessa juurikaan poik-
kea perinteisestä johtamistyöstä.  

Toisaalta, vaikka johtaja pohjimmiltaan toteuttaa samoja asioita, ei kuiten-
kaan voida olettaa etteikö hajautunut ympäristö vaikuttaisi johtajuuden luon-
teeseen, tai että perinteisessä kanssakäymisessä hyväksi todetut käyttäytymis- 
ja toimintamallit olisivat sellaisenaan siirrettävissä virtuaaliseen ympäristöön.  
Perinteiseen johtamiseen verrattuna vaatii etäjohtaminen enemmän aikaa ja 
huomiota johtajalta, sillä johtamistyötä ei voi enää toteuttaa muun työn ohella 
(Vilkman 2016, 23). Johtaja ei voi esimerkiksi ohimennen käytävällä vastata 
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johdettaviensa kysymyksiin, koordinoida työtehtäviä tai vaikkapa antaa palau-
tetta hyvin tehdystä työstä. Esimiestyön ollessa usein vain yksi osa-alue johta-
jan moniulotteisessa tehtäväkentässä, voi johtajasta voi helposti tuntua siltä, 
ettei aikaa ole riittävästi ihmisten johtamiseen (Vilkman 2016, 23). Hajautetussa 
ympäristössä johtaminen edellyttääkin johtajalta erityisen hyvää suunnitelmal-
lisuutta ja vaivannäköä, jotta ihmisten johtamisen kannalta olennainen vuoro-
vaikutus johtajan ja johdettavan välillä on riittävää fyysisestä etäisyydestä huo-
limatta.  

Etäjohtamisen tyypillisimmät haasteet liittyvätkin eniten juuri fyysisten 
tapaamisten ja vuorovaikutuksen vähyyteen. Saarisen (2016) mukaan työsken-
tely hajautetusti, pelkän teknologian varassa supistaakin johtajan mahdolli-
suuksia toteuttaa työtään. Vilkmanin (2016, 45-46) mukaan erityisesti johdetta-
vien sitouttaminen yritykseen ja sen kulttuuriin voi olla vuorovaikutuksen vä-
hyydestä johtuen haastavaa, kuten myös yhteenkuuluvuuden tunteen aikaan-
saaminen. Etäällä muista työntekijöistä ja esimiehestään työskentelevä saattaa 
helposti kokea eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden tunteita, vaikuttaen moti-
vaatioon työskennellä yritysten yhteisten tavoitteiden saavuttamisen eteen. Jo-
kainen kokee etäisyyden kuitenkin yksilöllisesti, jolloin etäjohtajan kannalta 
tärkeintä onkin kyetä erottamaan se, johtuuko työntekijän vetäytyminen yh-
teenkuulumattomuuden tunteesta, vai yksilön omasta halukkuudesta toteuttaa 
työtä itsenäisesti. (Vilkman 2016, 46.) Myös luottamuksen muodostuminen ja 
ylläpitäminen, sekä tavoitteeseen tai tehtävään omistautumisen puute näyttäy-
tyvät tyypillisesti haasteina etäjohtajuudelle (De Paoli & Ropo 2015).  

Yllä mainitut etäjohtamisen haasteet liittyvät pitkälti etäjohtajan läsnäolon 
puutteeseen. Zigursin (2003) mukaan johtajan läsnäololla onkin suuri merkitys 
johtamistyön tehokkuuden kannalta. Tällaisesta läsnäolon tunteesta kertovat 
perinteisessä johtamisympäristössä esimerkiksi johtajan fyysinen sijainti toimis-
tossa tai kokouksessa, hänen pukeutumisensa, kehonkielensä ja äänenpainonsa. 
Työympäristön muuttuessa hajautetuksi, on näiden vihjeiden havaitseminen 
huomattavasti haastavampaa, ja johtajan on keksittävä uusia tapoja läsnäolonsa 
esiintuomiseksi. Teknologian välittämää läsnäolon tunnetta voidaan kuvata 
ikään kuin etäläsnäoloksi, jolla viitataan usein myös tunteeseen siitä, että on 
läsnä paikassa, joka on eri kuin oma fyysinen sijainti. Tehdäkseen johdettavil-
leen läsnäolonsa tunnettavaksi virtuaalisesti ja sitä kautta edistääkseen tiiminsä 
tehokkuutta, on johtajan kyettävä hyödyntämään teknologiaa ja eri viestintävä-
lineitä tehokkaasti. Vaikka läsnäolon tunteen kokeminen on yksilöllistä, on sen 
saavuttaminen sitä todennäköisempää, mitä monipuolisempia välineitä johtaja 
kykenee työssään hyödyntämään. (Zigurs 2003.)  

Etäjohtajan läsnäolon vähyyteen liittyen etäjohtamisen eräänä haasteena 
näyttäytyy Vilkmanin (2016, 46-52; 86-90) mukaan myös työsuoritusten mit-
taaminen ja valvonta. Perinteisesti on ajateltu, että esimiehen on helpompi val-
voa työssä suoriutumista fyysisesti samassa tilassa olemalla, mikä ei etäjohta-
misessa luonnollisesti ole mahdollista. On kuitenkin muistettava, että usein 
esimerkiksi tietotyön edistymistä voi olla vaikeaa arvioida sijainnista riippu-
matta. Etäjohtamisessa työssä suoriutumista tulisikin mitata tulosten, eikä niin-
kään esimerkiksi työsuoritukseen käytetyn ajan perusteella. Työn seuranta saa-
tetaan kokea hankalana myös sen vuoksi, ettei työtehtävien ja roolien määritte-
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ly ole ollut tarpeeksi selkeää. Kun tehtävänkuva ja tavoitteet eivät ole työnteki-
jälle selkeitä, on vastuunottaminen työstä haastavaa. Selkeästi määritellyt ta-
voitteet puolestaan edistävät seurannan toteuttamista, ja samalla kannustavat 
työntekijää itsenäiseen työskentelyyn. (Vilkman 2016, 46-52; 86-90.)  

Hajautuneisuus ja johdettavien sijainti fyysisesti etäällä haastaa johtamis-
työn toteuttamista myös sen osalta, että työyhteisössä mahdollisesti käsillä ole-
via haasteita tai ongelmia on vaikeampi havaita. Vilkmanin (2016, 55) mukaan 
esimerkiksi työntekijöiden työmäärän, työn kuormittavuuden sekä stressitason 
seuraaminen voi olla haastavaa vähäisten fyysisten tapaamisten vuoksi. Myös 
muiden piilevien ongelmien tai konfliktien esiin tuleminen johtajalle voi olla 
haasteellista. Työntekijät voivat helposti kokea vaikeiden asioiden esiin ottami-
sen epämiellyttäväksi sähköisten viestintävälineiden avustuksella, jolloin nii-
den ilmeneminen on kiinni johtajan kyvystä havaita ja tunnistaa niitä epäsuo-
ran viestinnän kautta. Samasta syystä johtajan voi olla vaikeaa tunnistaa tiimis-
sä mahdollisesti syntyviä ristiriitoja, jolloin vaarassa voi olla niiden kasvaminen 
ja pitkittyminen. (Vilkman 2016, 55-56.)  

2.4 Yhteenveto kappaleesta 

Jatkuva tehokkuuden ja kilpailuedun tavoittelu yhdistettynä digitalisaatioon ja 
teknologiseen kehitykseen on parhaillaan mullistamassa tapaamme jäsentää 
työelämää. Etätyöskentely ja etäjohtaminen ovat yhä kasvavassa roolissa yri-
tyksissä myös niillä aloilla, joita on perinteisesti pidetty suhteellisen staattisina. 
Siirtyminen hajautettuun työympäristöön tarjoaa täysin uusia mahdollisuuksia 
tehokkuuden edistämiseen sekä parhaan työvoiman saavuttamiseen, mutta sa-
malla se haastaa johtamistyötä esimerkiksi yhteenkuuluvuuden tunteen luomi-
sen, työsuoritusten mittaamisen sekä ongelmien havaitsemisen kannalta. Johta-
jan ja johdettavan välisen vuorovaikutuksen siirtyessä teknologian välittämäksi, 
on luonnollisesti viestintä yksi suurimmista haasteista ja samalla tärkein kul-
makivi etäjohtamistyön onnistumisessa. Seuraavassa kappaleessa perehdytään-
kin tarkemmin viestinnän käsitteeseen, sen merkitykseen hajautetussa työym-
päristössä sekä teknologiavälitteisen viestinnän piirteisiin, jonka jälkeen tarkas-
tellaan tarkemmin viestinnän merkitystä etäjohtamistyön toteuttamisessa. 
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 VIESTINTÄ HAJAUTETUSSA TYÖYMPÄRISTÖSSÄ 3

3.1 Viestintä sanomien ja merkitysten välittäjänä 

Ihmisten johtaminen liittyy ensisijaisesti pyrkimykseen vaikuttaa muiden ih-
misten käyttäytymiseen ja ajatteluun. Vaikutus ei kuitenkaan toteudu itsestään, 
vaan sen aikaansaamiseksi on lähetettävä toiselle tarpeeksi sellaista informaa-
tiota, jonka hän kykenee sisäistämään, ja johon hänen on mahdollista reagoida. 
Tällainen sanomien vaihdannan prosessi lähettäjän ja vastaanottajan välillä on 
viestintää, ja siten voidaan sanoa ihmisten johtamisen ilmenevän viestinnän 
kautta. (Salminen 2001, 14-15.) Erityisesti etäjohtamisessa viestinnän ja vuoro-
vaikutuksen merkitys korostuu, sillä johtamistyötä toteutetaan pääasiassa tek-
nologian välityksellä. Viestintää voidaankin pitää suurimpana kulmakivenä 
hajautetun organisaation toimivuuden kannalta, sillä viestinnän onnistuminen 
parantaa niin sitoutumista, luottamusta kuin työn tehokkuuttakin, kun taas 
heikkous näkyy helposti heikentyneenä yhteistyönä ja sitä kautta organisaation 
suorituskyvyn madaltumisena (Vilkman 2016, 59-62). 

Karkeasti määriteltynä viestintä on lähettäjän ja vastaanottajan välistä sa-
nomien vaihdantaa. Tällainen ajatus on kuitenkin hieman yksinkertainen sen 
vuoksi, että todellisuudessa kyse on huomattavasti laajemmasta ilmiöstä, kuin 
esimerkiksi tekstiviestikeskustelusta ystävän kanssa. Tarkemmin määriteltynä 
viestintä on monivaiheinen tiedon, taitojen, tunteiden ja ideoiden siirtämisen 
prosessi, jonka tarkoituksena on vastaanottajaan vaikuttaminen. Niin yksilöi-
den, yhteisöjen kuin yhteiskuntienkin on viestinnän avulla mahdollista luoda 
merkityksiä sekä muodostaa yhteyksiä ympäristöön ja toisiinsa. (Åberg 2002, 
11-12; Ruben & Stewart 2006, 13-17.) Tässä tutkimuksessa viestintä voidaan 
myös käsittää yhtenä organisaation toiminnan edellytyksistä, joka ohjailee sen 
jäsenten ajattelua ja käyttäytymistä tavoitteenaan yhteisen päämäärän saavut-
taminen, sekä ylipäätään hajautetun työskentelyn mahdollistaminen. 

Viestintä toimii organisaatiossa tai yhteisössä ikään kuin järjestelmänä, jo-
ka liittää yhteen kaikki organisaation jäsenet ja toiminnot. Lisäksi organisaa-
tioviestinnän tehtävänä on organisaatiokulttuurin luominen ja ylläpitäminen, 
organisaation jäsenten roolien ja vastuiden selkeyttäminen sekä organisaation 
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toimintaa ohjaavien tavoitteiden määrittely ja niiden tukeminen (Kortetjäri-
Nurmi, Kuronen & Ollikainen 2008, 8; Ruben & Stewart 2006, 296). Viestintä 
organisaatiossa on perinteisesti jaoteltu ulkoiseen, eli muiden organisaatioiden 
ja sidosryhmien kanssa tapahtuvaan viestintään, sekä sisäiseen viestintään, jolla 
tarkoitetaan kaikkien organisaation jäsenten välistä, erilaisten viestintäkanavien 
avulla tapahtuvaa keskinäistä viestintää (Lohtaja-Ahonen & Kaihovirta-Rapo 
2012, 14). Kuitenkin, esimerkiksi Mazzein (2010) mukaan tällainen, organisaati-
on rajojen mukaan tapahtuva viestinnän jaottelu on hieman yksinkertainen, ja 
hän käsittää esimerkiksi sisäisen viestinnän ennemminkin joukkona interaktii-
visia prosesseja, joiden tavoitteena on niiden katalyyttisten resurssien luominen, 
jotka tekevät yrityksestä toimivan, ja jotka luovat sekä tietämystä organisaation 
sisällä, että uskollisuutta organisaatiota kohtaan. Lisäksi, sisäisellä viestinnällä 
on suora vaikutus työn tuottavuuteen ja sitä kautta yrityksen tulokseen siten, 
että yhteisen tietopohjan avulla se mahdollistaa jäsenten välisen yhteistyön ja 
onnistuessaan kohentaa työmotivaatiota sekä vaikuttaa positiivisesti työtyyty-
väisyyteen. (Kortetjärvi-Nurmi ym. 2008, 9 & 106-107; Åberg 2006, 11.) Tässä 
tutkimuksessa ollaankin kiinnostuneita nimenomaan näistä organisaation sisäi-
sistä prosesseista ja erityisesti viestintäsuhteesta johtajan ja johdettavan välillä, 
ei niinkään organisaation ja sen ympäristön välisestä viestinnästä.  

3.2 Viestintä hajautetussa työympäristössä 

Kuten jo aiemmin todettu, viestintää voidaan pitää hajautetun työskentelyn 
edellytyksenä, ja ikään kuin liimana sitoen yhteen hajautetun organisaation jä-
senet, toiminnot ja informaation. Vartiaisen (2004, 47) mukaan organisaation 
jäsenten välisen vuorovaikutuksen, eli kasvokkain tai välittyneesti tapahtuvan 
kanssakäymisen tiheyden, sisällön ja välineiden hyvä toimivuus onkin koroste-
tussa roolissa ihmisten työskennellessä toisistaan etäällä. Hajautetussa työym-
päristössä lähes kaikki vuorovaikutus ja viestintä tapahtuu teknologisten apu-
välineiden välityksellä, siis virtuaalisesti. Sen vuoksi on luonnollista, että tällai-
sessa ympäristössä viestintä on vähäisempää, sillä jaettuja eteiskäytäviä, kahvi-
huoneita tai yleistiloja keskusteluja varten ei ole (Humala 2007, 93). Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö viestintää voisi toteuttaa onnistuneesti myös 
hajautetussa ympäristössä. Virtuaalinen viestintä saa tiettyjä erityispiirteitä pe-
rinteiseen, kasvokkain tapahtuvaan viestintään verrattuna, ja sen vuoksi onkin 
tärkeää tiedostaa viestinnän rooli ja kiinnittää siihen erityistä huomiota huolel-
lisella suunnittelulla, aikatauluttamisella sekä mahdollisesti uusien viestinnäl-
listen toimintatapojen luomisella (Vilkman 2016, 60-61).  
 Oman ulottuvuutensa hajautetussa ympäristössä tapahtuvaan viestintään 
tuo myös tämän tutkimuksen keskiössä oleva energia-ala. Energia-alalla työn 
ominaisuudet haastavat viestinnän toteuttamista paitsi hajautuneisuuden osalta, 
myös siksi, että työn luonne poikkeaa suurimmaksi osin perinteisestä, toimis-
toon tai yhteen fyysiseen sijaintiin keskittyneestä työstä. Jacobsin (2006) mu-
kaan kenttätyössä työskentelevien osalta suuret vaihtelut esimerkiksi työn aika-
tauluissa, sijainneissa sekä asiakasympäristöissä rajoittavat viestinnän toteut-



20 
 
tamista. Ajan löytäminen viestinnälle, sekä ylipäätään mahdollisuudet päästä 
esimerkiksi tietokoneen ääreen voi olla haastavaa, sillä työtä tehdään usein 
vuoroissa, siihen voi sisältyä paljon siirtymistä paikasta toiseen sekä äkillisiä 
hälytystehtäviä, ja kohteiden sijainnit voivat olla etäisiä. Erityisesti tapaamisia 
kasvokkain voi olla vaikea järjestää, eikä esimies välttämättä saa koottua työn-
tekijöitään yhdenaikaisesti samojen viestintäkanavien äärelle. (Jacobs 2006.) 
Toisaalta, myös energia-alalla työskennellään paljon tietotyössä, jolloin virtuaa-
lista viestintää on luonnollisesti helpompi toteuttaa. 

3.2.1 Virtuaalisen viestinnän kanavat 

Kun työtä toteutetaan hajautuneessa ympäristössä, on viestinnän toimivuus 
hyvin pitkälti riippuvaista hyvästä ja monipuolisesta viestintäteknologiasta. 
Humalan (2007, 99) mukaan työskentely hajautetussa ja virtuaalisessa ympäris-
tössä edellyttää hyvin tietoista, säännöllistä ja jopa ylikorostettua viestintää, 
mutta viestinnän toimivuuden kannalta tärkeintä on ennen kaikkea erilaisten 
viestintävälineiden taitava valinta ja niiden yhdistäminen. De Paolin ja Ropon 
(2015) mukaan hajautetussa ympäristössä suurimpia rajoitteita viestinnälle luo-
vatkin eroavaisuudet henkilöiden teknologisissa valmiuksissa ja osaamisessa. 
Teknologisen kehityksen myötä tarjolla on jo lukuisia erilaisia sähköisiä viestin-
täkanavia hajautetun työskentelyn tueksi, ja onnistunut viestintä koostuukin 
paitsi näiden kanavien valinnasta, myös viestintälaitteiston ajantasaisuudesta, 
tehokkaan käytön mahdollistavan koulutuksen tarjoamisesta sekä selkeistä 
viestintäsuunnitelmista ja rutiineista. 

Viestintä voidaan jaotella ajallisen ulottuvuuden perusteella samanaikai-
seen ja eriaikaiseen viestintään. Samanaikaisella viestinnällä tarkoitetaan sellais-
ta viestintää, jossa osapuolet lähettävät ja vastaanottavat viestejä yhtä aikaa, ja 
sellaista viestintää on esimerkiksi kasvokkain keskustelu, puhelinkeskustelu 
sekä erilaiset puhelin- ja videokonferenssit. Eriaikaisella viestinnällä tarkoite-
taan puolestaan sitä, että viestijät lähettävät ja vastaanottavat viestejä eriaikai-
sesti, ja jokaisen pitää odottaa omaa vuoroaan, ja tällaista viestintää ovat esi-
merkiksi sähköposti ja faksi. Sekä samanaikainen että eriaikainen viestintä ovat 
molemmat läsnä työyhteisön päivittäisessä kommunikoinnissa, mutta hajaute-
tussa työympäristössä työskentelevien osalta esimerkiksi kasvokkain tapaamis-
ten ollessa vähäisiä, on eriaikainen viestintä suuremmassa roolissa. (Vartiainen 
2004, 155-156.) Eriaikainen viestintä voi hyödyttää hajautetusti työskenteleviä 
sen osalta, että viestintä ei tällaisissa tapauksissa ole niin vuorottaista, kuin kas-
vokkaisessa viestinnässä. Henkilöt voivat ilmaista ajatuksiaan ja mielipiteitään 
milloin tahansa ja ilman keskeytyksiä, ja viestintä tiimin jäsenten välillä voi olla 
jopa samanaikaista. (Berry 2006.) Kun omien ideoiden ja ajatuksien esittämisen 
ei tarvitse tapahtua vuoropuhelussa toisen osapuolen kanssa, ajatusten vaih-
danta voi olla jopa runsaampaa kuin kasvokkaisessa viestinnässä. 

Eri viestintävälineitä voidaan jaotella myös sen mukaan, mikä on niiden 
kyky välittää informaatiota tietyn aikavälin puitteissa. Tähän liittyen Daft ja 
Lengel (1986) loivat median rikkauden teorian, jonka taustalla on viestinnän 
pyrkimys ratkaista epäselvyyksiä ja vähentää epävarmuutta. Erilaiset viestintä-
kanavat ovat joko rikkaita tai köyhiä, ja mitä rikkaampi kanava on, sitä enem-
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män se kykenee välittämään tietoa tietyn ajan sisällä. Viestintävälineiden rikka-
us tai köyhyys riippuu neljästä eri tekijästä: viestintävälineen kyvystä antaa vä-
litöntä palautetta, saatavilla olevien vihjeiden määrästä, mahdollisuudesta kie-
lelliseen monipuolisuuteen sekä mahdollisuudesta persoonallisuuden ilmai-
suun. Rikkaimpia viestintäkanavia ovat kasvokkain keskustelut, ja seuraavaksi 
rikkaimpia ovat erilaiset video- ja verkkoneuvottelut sekä puhelinkeskustelut. 
Vasta niiden jälkeen tulee sähköposti, ja kaikkein köyhimpiä viestintävälineitä 
ovat erilaiset kirjalliset massaviestit sekä raportit ja numeeriset dokumentit 
(Daft & Lengel 1986; Humala 2007, 95). Erityisesti kun viestittävä asia on uusi, 
monimutkainen tai henkilökohtainen, on suositeltavaa käyttää rikkaampia vies-
tintäkanavia (Humala 2007, 95). Hajautetun työskentelyn kannalta eri viestintä-
kanavien rikkauteen tai köyhyyteen voidaan yhdistää myös kanavan kyky tuot-
taa etäläsnäolon tunnetta. Etäläsnäololla tarkoitetaan Vartiaisen (2004, 160) mu-
kaan sitä tunnetta, joka auttaa viestinnän osapuolia kokemaan edes osan niistä 
vivahteista, joita kasvokkain tapaaminen ja sen sisältämät eleet tarjoavat. Tau-
lukossa 1 on vertailtu yleisimpiä hajautetussa työskentelyssä käytettyjä viestin-
täkanavia. 

TAULUKKO 1 Eri viestintävälineiden vertailu (mukaillen Vartiainen 2004, 161 & Wiesen-
feld ym. 1999)  

 Samanaikai-
suus 

Muodollisuus Sosiaaliset vih-
jeet 

Läsnäolon tun-
ne 

Kasvokkain 
tapaamiset 

Sama aika, 
sama paikka 

Riippuu osa-
puolista 

Vahvat Vahva 

Video- tai 
webkonferens-
si 

Sama aika,  
Eri paikka 

Riippuu osa-
puolista 

Melko vahvat Kohtalainen 

Puhelin Sama aika, 
Eri paikka 

Riippuu osa-
puolista 

Kohtalaiset Kohtalainen 

Dokumentit Sama aika, sa-
ma paikka 

Hyvin muodol-
linen 

Kohtalaiset Heikko 

Sähköposti Eri aika, 
Eri paikka 

Hyvin epä-
muodollinen 

Heikot Heikko 

 
Taulukon perusteella eniten sosiaalisia vihjeitä ja läsnäolon tunnetta välittäviä 
viestintäkanavia ovat kasvokkain tapaamiset sekä video- tai webkonferenssit. 
Paikan ja ajan suhteen hajautuneisuutta tukee puolestaan eniten sähköposti, 
jonka kyky välittää sosiaalisia vihjeitä tai läsnäolon tunnetta on toisaalta erittäin 
heikko. Yleisesti voidaan todeta, että viestinnän monimuotoisuuden kannalta 
tulisi suosia kasvokkain keskusteluja, ja hajautetun työskentelyn toteuttamises-
sa tärkeää onkin, että mahdollisuuksia kasvokkain tapaamisiin tarjotaan tar-
peeksi usein. Kasvokkain tapaamiset hyödyttävät erityisesti hajautuneesti työs-
kenteleviä sen osalta, että viestinnän rikkaus mahdollistaa paremmin toisiin 
tutustumisen, parantaa luottamusta, tuo esiin yhteisen päämäärän sekä kasvat-
taa tiimin jäsenten ”me-henkeä” (Vartiainen 2004, 158). Lisäksi kasvokkaisessa 
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viestinnässä viestijöille välittyy itse viestin lisäksi runsaasti muuta tietoa, jotka 
vaikuttavat viestin tulkintaan ja siitä tehtäviin päätöksiin. Kun viestintä tapah-
tuu virtuaalisessa ympäristössä, eivätkä viestijät ole keskenään samassa ympä-
ristössä, vuorovaikutuksesta jäävät pois kaikki sosiaaliset vihjeet, kuten puhu-
jan eleet, ilmeet sekä äänenpainot, jotka lähettävät merkittävän määrän tietoa 
kuulijalle itse sanoman lisäksi. Näin ollen sanoman merkityksestä vain osa vä-
littyy vastaanottajalle, ja kun vastaanottajalla on käytettävissään vain rajattu 
määrä vihjeitä sanoman tulkitsemiseen, myös väärinymmärryksen mahdolli-
suus kasvaa. Elekielen puuttuessa virtuaalisesta viestinnästä, myös tunteiden 
ilmaisu on helpompaa kasvokkaisen viestinnän avulla, ja sen vuoksi esimerkik-
si paljon tunteita herättävien asioiden, kuten konfliktien, käsittely kasvokkain 
on helpompaa (Vartiainen 2004, 154-155; Hinds & Weisband 2003). 

Ei kuitenkaan pidä olettaa, että työskentely toisistaan etäällä olisi mahdo-
tonta ilman kasvokkain tapaamisia. Vaikka virtuaalisilla viestintäkanavilla ei 
täysin pystytä korvaamaan kasvokkain tapahtuvaa viestintää, tuovat ne kuiten-
kin omat etunsa kommunikointiin. Virtuaalisen, eriaikaisesti tapahtuvan vies-
tinnän, kuten esimerkiksi sähköpostilla käydyn keskustelun yksi suurimmista 
eduista on se, että keskusteluun osallistuminen on mahdollista täysin ajasta ja 
paikasta riippumatta. Myös työn tehokkuus ja tuottavuus lisääntyvät virtuaali-
sen viestinnän mahdollistaessa keskustelun välittämisen, tiedon jakamisen ja 
päätöksenteon nopeasti suurellekin joukolle ilman ajan ja paikan yhteensovit-
tamisen ongelmia. Lisäksi virtuaalisuus mahdollistaa useaan eri keskusteluun 
osallistumisen yhdenaikaisesti, sekä tarvittaessa keskustelunaikaisen tiedon-
hankinnan tai mahdollisen ulkopuolisen konsultoinnin. Eräs etu kasvokkaiseen 
viestintään nähden on virtuaalisessa viestinnässä ja erityisesti sähköpostissa 
myös se, että keskusteluhistoria tallentuu automaattisesti digitaaliseen muo-
toon, luoden pysyvää tietovarastoa keskusteluista ja tehdyistä päätöksistä, ja 
mahdollistaen keskusteluun palaamisen vielä myöhemmin. (Berry 2006.)  

3.2.2 Haasteet virtuaalisessa viestintäkontekstissa 

Virtuaalinen viestintä toimii hajautetussa työympäristössä lähes kaiken yhtey-
denpidon mahdollistajana. Työyhteisön jäsenten työskennellessä etäällä toisis-
taan, on virtuaalisen viestinnän kannalta suurimpana haasteena kuitenkin se, 
että viestintä ylipäätään on vähäisempää verrattuna kasvokkain työskentelemi-
seen, ja tämä voi puolestaan vaikuttaa työn tehokkuuteen. Mikäli jäsenet eivät 
tarpeeksi kommunikoi keskenään tehtävän toteuttamisen kannalta olennaisista 
asioista, on vaarana se, että jäsenet tekevät turhaa työtä ja näin ollen resursseja 
ja aikaa valuu hukkaan. Lisäksi, tällaiset ongelmat tiimin sisällä usein voivat 
viedä huomiota pois tiimin ensisijaisen tehtävän suorittamiselta, jolloin tehok-
kuus kärsii. (Zaccaro ja Bader 2003.) Viestinnän vähäisyyteen voi vaikuttaa esi-
merkiksi se, että usein monimutkaisen tiedon jakaminen on vaikeampaa säh-
köisten viestintävälineiden avulla, sillä kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa 
esimerkiksi kehonkieli ja äänenpainot tarjoavat mittavan määrän taustatietoa 
monimutkaisen tiedon ymmärtämisen tueksi (Hinds & Weisband 2003). Hajau-
tetusti työskentelevien tiimien osalta vähäisempi viestintä voi osittain selittyä 
myös epävirallisen, eli organisaation virallisten viestintäyhteyksien ulkopuolel-
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la tapahtuvan viestinnän vähäluontoisuudella. Hajautetusti työskenneltäessä 
henkilöillä ei ole yhteisiä kahvihuoneita, käytäviä, tai taukotiloja, jotka tarjoai-
sivat hyviä mahdollisuuksia vapaalle keskustelulle, ideoinnille sekä uusien nä-
kökulmien ja ratkaisujen syntymiselle (Humala 2007, 96; Åberg 2006, 112).   

Perinteiseen tiimiin verrattuna vähäisempi viestintä voi vaikuttaa merkit-
tävästi virtuaalisen tiimin suorituskykyyn myös jaetun ymmärryksen muodos-
tumisen kautta. Hindsin ja Weisbandin (2003) mukaan jaettu ymmärrys, eli tie-
don organisointiin liittyvän yhteisen toimintatavan muodostuminen, syntyy 
jaetuista kokemuksista ja jaetusta tiedosta sekä yhteenkuuluvuuden tunteesta 
tiimin jäsenten välillä. Sen avulla tiimin on mahdollista hyödyntää tehok-
kaammin käytössä olevia resursseja, lisätä tyytyväisyyttä ja motivaatiota sekä 
vähentää konflikteja jäsenten välillä. Jaetun ymmärryksen luominen virtuaali-
sessa tiimissä on kuitenkin huomattavasti haastavampaa kuin perinteisessä, 
samapaikkaisessa tiimissä. Perinteisten tiimien jäsenten yhteinen läsnäolo edis-
tää viestinnän vaivattomuutta ja siten esimerkiksi arkipäiväisten keskustelujen 
ja jäsenten jakaman henkilökohtaisen tiedon määrää, jolloin yhteenkuuluvuu-
den tunne voimistuu ja jaettu ymmärrys muodostuu helpommin. Läsnäolon 
puuttuessa virtuaalisilta tiimeiltä, jäävät arkipäiväiset keskustelut usein vä-
hemmälle huomiolle ja viestintä keskittyy pääosin tehtävän suorittamiseen liit-
tyvän tiedon jakamiseen. Kun yhteenkuuluvuutta lisäävän tiedon jakaminen on 
vähäistä, on tiimin yhteisen identiteetin ja siten jaetun ymmärryksen kehittymi-
nen vaikeampaa. (Hinds & Weisband 2003.)  

Ihmisellä on yleensä luontainen tarve kuulua johonkin yhteisöön ja sitä 
kautta kokea yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kun tiimin jäsenet työskentelevät 
fyysisesti etäällä toisistaan, voi yhteenkuuluvuuden tunteen aikaansaaminen 
olla haastavaa, ja mikäli jäsenet eivät koe kuuluvansa joukkoon, voi myös vies-
tintä kärsiä. Myös tunne sosiaalisen tuen, eli esimerkiksi arvostuksen, luotta-
muksen, välittämisen ja kuuntelun puutteesta voi kohdata virtuaalisen tiimin 
jäseniä, ja sosiaalisen tuen ollessa yksi työn tärkeimmistä voimavaratekijöistä, 
voi työuupumuksen riski kasvaa. (Vilkman 2016, 19-20.) Lisäksi tiimin jäsenten 
välisen kontaktin vähyys voi heijastua tiimin jäseniin myös tunteena yksinäi-
syydestä (Hertel, Geister & Konradt 2005). Yksinäisyys ja etääntyminen sosiaa-
lisesta sekä fyysisestä työympäristöstä voivat puolestaan aiheuttaa huomioky-
vyn heikentymistä, tehokkuuden laskemista sekä jopa työstä pois jättäytymistä, 
mikä puolestaan voi heikentää tiimin yhteistä suorituskykyä (Ozcelik & Barsa-
de 2011). Toisaalta työskentely etäällä tiimin muista jäsenistä voi esimerkiksi 
lisätä jäsenten motivaatiota esimerkiksi henkilökohtaisen vastuun ja valtuutta-
misen tunteiden myötä (Hertel ym. 2005).  

Virtuaalisen viestinnän voidaan katsoa olevan kriittisessä asemassa hajau-
tetun työskentelyn onnistumisen kannalta. Vaikka kasvokkaista viestintää pide-
täänkin viestintäkanavista monipuolisimpana ja rikkaimpana, on teknologian 
kehittymisen myötä tarjolla jo lukuisia tehokkaita kanavia myös virtuaalisen 
viestinnän mahdollistamiseksi. Vartiaisen (2004, 154) mukaan viestinnän onnis-
tumisen kannalta tärkeintä hajautetussa työympäristössä onkin se, miten te-
hokkaasti näitä erilaisia virtuaalisen viestinnän välineitä ja työskentelytapoja 
kyetään hyödyntämään kasvokkain tapaamisten korvaajana. Vastuu on suurilta 
osin johtajalla, jonka tehtävä on viestintäkanavien valinnan ja niiden käytön 
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osalta ottaa huomioon se, kenelle viestitään ja mikä on nopein ja kustannuste-
hokkain tapa viestin välittämiseen sekä se, asettaako viestintäympäristö vaati-
muksia esimerkiksi tiettyjen sääntöjen tai dokumentaatiovaatimusten osalta 
(Humala 2007, 93). Jacobsin (2006) mukaan viestintäkanavien valinta ja niiden 
tehokas hyödyntäminen hajautetussa ympäristössä vaatiikin luovuutta johdon 
osalta, sillä ihmiset ovat erilaisia, ja erot työtehtävissä ja työympäristöissä voi-
vat olla suuria. Esimerkiksi samojen viestintäkanavien ja viestintärutiinien im-
plementointi sekä toimistotyöhön että hajautetusti toteutettavaan kenttätyöhön 
saattaa helposti näyttäytyä kenttätyöntekijöiden näkökulmasta välinpitämät-
tömyytenä tai epäkunnioituksena heidän haastavampia työolosuhteitaan koh-
taan (Jacobs 2006). Siksi erityisesti virtuaalisten tiimien johtajien on tärkeää 
tunnistaa johdettaviensa erilaiset taustat, vaatimukset, odotukset ja olosuhteet 
virtuaaliselle viestinnälle. Toisaalta, Saarisen (2016) mukaan etäjohtajat usein 
kokevat, että vaikka teknologia tarjoaa lukemattoman määrän erilaisia viestin-
tävälineitä johtamistyön tueksi, ei yksikään niistä pysty korvaamaan johtamis-
työn kannalta tärkeimpänä pidettyä kasvokkain tapaamisia johdettavien kanssa.  

3.3 Yhteenveto kappaleesta 

Ihmisten johtaminen liittyy ensisijaisesti vaikutuksen aikaansaamiseen johdet-
tavissa. Tällaisen vaikutuksen aikaansaajana viestinnällä on tärkeä rooli välittä-
en paitsi sanomia, myös merkityksiä ja tunteita, sekä luoden yhteyksiä ihmisten 
välille ja ympäristöön. Erityisesti etäjohtamistyössä, jossa fyysiset yhteydet or-
ganisaatioon voivat olla vähäisiä, on viestintä merkittävässä asemassa sitomas-
sa toisiinsa ihmisiä, toimintoja sekä informaatiota. Teknologisen kehityksen ja 
digitalisaation aikaansaamana hajautetun työskentelyn tueksi onkin tarjolla jo 
lukuisia erilaisia viestintäkanavia. Vaikka virtuaaliset viestintäkanavat eivät 
täysin pysty korvaamaan viestintää kasvokkain, tuovat ne etuja hajautetusti 
viestintään esimerkiksi ajasta ja paikasta riippumattomuuden, tiedon helpon 
jakamisen sekä keskusteluhistorian tallentumisen myötä. Toisaalta virtuaalisten 
viestintäkanavien haasteina näyttäytyvät erityisesti viestinnän vähyys ja sitä 
kautta suorituskyvyn sekä yhteenkuuluvuuden tunteen heikentyminen. Seu-
raavassa kappaleessa käsitellään tarkemmin viestinnän roolia etäjohtamistyön 
mahdollistajana, sekä tarkemmin sen merkitystä etäjohtamisen eri osa-alueiden 
toteuttamisessa.  
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 VIESTINTÄ ETÄJOHTAMISTYÖN KULMAKIVENÄ 4

4.1 Viestintä johtamistyön mahdollistajana 

Viestintä mahdollistaa johtamisen, ja erityisen tärkeäksi sen merkitys nousee 
hajautetussa työympäristössä. Johtamisen kannalta onkin tärkeää ymmärtää, 
että hajautetussa työympäristössä huipputulosten saavuttaminen ei synny enää 
asioita johtamalla, vaan tärkeämpää on ihmisten johtaminen ja yhdistäminen, 
tapahtuen juuri viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta (Vilkman 2016, 62). 
Myös Salmisen (2001, 14-15) mukaan ihmisten johtaminen ilmenee johtajan sa-
nojen ja tekojen kautta, aiheuttaen vaikutuksen johdettavien toiminnassa ja ajat-
telussa. Ajatus on kuitenkin hieman yksinkertainen, ja tämän tutkimuksen kan-
nalta olennaisempaa on ymmärtää johtajan rooli oman tiiminsä viestinnällisenä 
kulmakivenä, toimien sekä viestien lähettäjänä, vastaanottajana että välittäjänä 
organisaation, kollegojen sekä omien johdettaviensa välillä. Hyvin toimivassa 
tiimissä viestintää tapahtuukin joka suuntaan, mutta tehokkaan tiedon jakami-
sen osalta on myös tärkeää ymmärtää se, mikä tieto on kenellekin merkityksel-
listä ja milloin. Kaikkea tietoa ei ole tarpeellista jakaa jokaiselle, ja johtajan vas-
tuulla on huolehtia tiedon tasapainosta ja niin sanotun informaatioähkyn vält-
tämisestä. (Vilkman 2016, 62.) Lisäksi etäjohtamisessa tärkeää on aistia johdet-
tavien lähettämiä, heikkoja ja epävirallisia viestintäsignaaleja. Erityisesti vaikei-
den tai epämiellyttävien asioiden ilmaisu virtuaalisen viestinnän keinoilla voi 
olla haastavaa, joten johtajan tulee herkällä korvalla kuunnella ja osoittaa empa-
tiaa, jotta työhön ja työhyvinvointiin liittyvät asiat eivät ehdi kasvaa liian suu-
riksi. (Humala 2007, 93.)  

Humalan (2007, 93) mukaan viestinnällä on kaksi päätehtävää, jotka ovat 
molemmat yhtä lailla tärkeässä roolissa hajautetussa ympäristössä: tiedottami-
nen sekä vuorovaikutus. Tiedottamisella tarkoitetaan sitä, että kaikki tarvittava 
tieto on kaikkien organisaation jäsenten saatavilla oikea-aikaisesti, ja hajaute-
tussa ympäristössä tällainen tiedonvälitys pitää sisällään työtehtäviin liittyvää 
yhteydenpitoa, kuten esimerkiksi sopimista, neuvottelua ja tavoitteiden määri-
tystä. Vuorovaikutus toimii puolestaan esimerkiksi yhteisen keskustelun, osal-
listumisen, päätöksenteon, ongelmanratkaisun sekä ihmissuhteiden luomisen 
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perustana, ja hajautetussa ympäristössä tällaiseksi sosiaaliseksi yhteydenpidok-
si katsotaan esimerkiksi luottamus sekä yhteenkuuluvuutta edistävät tekijät, 
kuten vaikkapa arvojen, normien ja käytäntöjen määrittely. Vaikka viestintä-
kanavien valinta riippuu aina vallitsevasta tilanteesta, ympäristöstä ja viestin-
nän osapuolista, voidaan yksinkertaistetusti kuitenkin todeta, että tiedottami-
seen hyviä kanavia ovat eriaikaiset, sähköiset kanavat kun taas vuorovaikutuk-
seen sopivat paremmin samanaikaiset, suulliset kanavat. (Humala 2007, 93.) 
Tasapainon löytäminen tiedottamisen ja vuorovaikutuksen välille on merkittä-
vässä asemassa, sillä ilman vuorovaikutusta hajautetusti työskentelevien ihmis-
ten yhteys organisaatioon ja sen jäseniin jää helposti pintapuoliseksi vaikuttaen 
sitoutumiseen ja motivaatioon työskennellä yhteisen tavoitteen eteen, kun taas 
pelkkä sosiaalinen kanssakäyminen ei edistä konkreettisten työtehtävien toteut-
tamista ja sitä kautta tavoitteiden saavuttamista.  

Tässä tutkimuksessa tarkastelun keskiössä on etäjohtamisen ilmentyminen 
viestinnän kautta. Etäjohtamisen käsite on kuitenkin moniulotteinen, eikä tä-
män tutkimuksen osalta tarkoituksenmukaista ole pyrkiä kartoittamaan kaikkia 
sen osa-alueita tai funktioita. Sen sijaan, viestinnän roolia tarkastellaan erityi-
sesti kolmen johtamistyön eri osa-alueen, luottamuksen, sitoutumisen sekä mo-
tivaation kannalta. Keskeistä on sekä se, minkälaisia erityispiirteitä nämä osa-
alueet saavat hajautetussa ympäristössä, sekä erityisesti se, minkälaiset viestin-
täkäytännöt yleisesti tukevat niiden kehittymistä ja miten johtaja voi viestinnän 
avulla niiden kehittymistä ja ylläpitoa edistää.  

Edellä mainitut kolme osa-aluetta valittiin tarkastelun kohteeksi sen vuok-
si, että ne liittyvät juuri niihin haasteisiin, joita tyypillisesti hajautetussa työym-
päristössä joudutaan kohtaamaan (De Paoli & Ropo 2015), ja jotka toisaalta 
myös parhaiten edistävät hajautetun työskentelyn onnistumista. Luottamus 
nähdään usein hajautetun työskentelyn onnistumisen tärkeimpänä tekijänä ja 
samalla suurimpana haasteena, sillä sosiaalisen kontrollin puuttuessa on oltava 
luottamus siitä, että ihmiset toteuttavat velvoitteensa (Järvenpää, Knoll & Leid-
ner 1998; Vilkman 2016, 26-27). Haasteena hajautetussa työskentelyssä näyttäy-
tyy myös tunne työntekijöiden yksinäisyydestä ja ulkopuolisuudesta, ja edistä-
mällä sitoutumista etäjohtaja voi vähentää tällaisten tunteiden syntymistä. Kor-
kea sitoutuminen myös lisää suorituskykyä sekä vähentää vaihtuvuutta työyh-
teisössä (Vilkman 2016, 50; Mathieu & Zajac 1990). Etäjohtamisen yhtenä tär-
keimmistä tehtävistä nähdään myös ihmisten motivointi eli kannustaminen 
työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen, sillä motivaation syntyminen ja yl-
läpitäminen on erityisen haastavaa kasvokkaisten kohtaamisten puuttuessa 
(Vilkman 2016, 72; Hertel, Konradt & Orlikowski 2004). Seuraavaksi näitä kol-
mea osa-aluetta tarkastellaan hieman lähempää, ja tarkastellaan sitä, miten etä-
johtaja voi viestinnän avulla niiden syntymistä ja ylläpitämistä edistää. Aluksi 
on kuitenkin syytä ymmärtää lyhyesti myös johtajan ja johdettavan välistä vuo-
rovaikutussuhdetta ylipäätään. 
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4.2 Johtajan ja johdettavan välinen vuorovaikutus hajautetussa 

ympäristössä 

Johtajan ja johdettavan välinen vuorovaikutussuhde on jo pitkään ollut kiinnos-
tuksen kohteena johtamisen kentällä eikä ihme, sillä vuorovaikutusta voidaan 
pitää kaiken johtamistyön perustana. Kun johtamistyötä toteutetaan pääasiassa 
hajautetussa ympäristössä, on johtajan ja hänen johdettaviensa väliseen vuoro-
vaikutukseen kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä vuorovaikutuksen välittäjä-
nä toimii tällöin usein jokin teknologinen apuväline. Onkin oletettavaa, että ha-
jautuneisuus vaikuttaa merkittävästi vuorovaikutussuhteen rakentumiseen ja 
sen laatuun.  
 Eniten kiinnostusta johtajan ja johdettavan välisen vuorovaikutussuhteen 
tutkimuksessa on saanut teoria molemmanpuoleiseen vaihdantaan perustuvas-
ta suhteesta. Dansereau, Graen ja Haga (1975) loivat pohjaa tälle ajattelutavalle 
esittelemällä teorian vertikaalisesta, kahdenvälisestä suhteesta johtamisessa tar-
koittaen sitä, että johtajat kehittävät keskenään erilaisia suhteita johdettaviensa 
kanssa. Ajatus vertikaalisesta, kahdenvälisestä suhteesta on sittemmin kehitty-
nyt LMX - teoriaksi (Leader-Member Exchange), jonka perusolettamuksena on, 
että johtaja kehittää jokaisen johdettavan kanssa henkilökohtaisen, kypsän vuo-
rovaikutussuhteen, joka tuo etuja sekä johtajalle että johdettavalle. (Graen & 
Uhl-Bien 1991). LMX-teorian lähestymistapa johtajuuteen pohjautuu ihmissuh-
teisiin, ja sen perusolemus on muotoutunut Blaun (1964) sosiaalisen vaihdan-
nan teorian pohjalta. Sosiaalisella vaihdannalla tarkoitetaan sitä, että yksilö, 
joka saa toiselta palveluksen tai hyödyn, on velvoitettu tarjoamaan jotakin toi-
selle vastapalvelukseksi. Vaihdanta perustuu yksilön vapaaehtoisiin tekoihin, ja 
näitä tekoja motivoi vastapalkkion toivo. Sosiaalinen vaihdanta eroaakin talou-
dellisesta vaihdannasta eniten juuri sen vuoksi, että vastapalkkion velvoite on 
täsmentämätön. Vaikka oletuksena on se, että palveluksen toiselle tehdessään 
saa jotakin vastapalvelukseksi, ei sen saamisesta ole täyttä varmuutta, eikä sitä 
ole ennalta määritelty. Tämän vuoksi sosiaalisen vaihdannan suhde edellyttää 
luottamusta suhteen osapuolten välillä. (Blau 1964, 89-94.) 

LMX – teorian mukaan vaihdantasuhde on erilainen jokaisen johdettavan 
kanssa. Vaihdantasuhteet voivat olla joko korkean tai matalan tason vaihdan-
tasuhteita, ja usein johtajat muodostavat korkeita vaihdantasuhteita harvempi-
en ihmisten kanssa, kuin matalia. Korkean tason vaihdantasuhteissa johtajan 
tarjoamat edut liittyvät usein määrällisten palkkioiden, kuten palkankorotusten 
lisäksi kiinnostaviin työtehtäviin, vastuun tarjoamiseen, päätöksentekoon osal-
listamiseen sekä tiedonjakamiseen, kun taas johdettavan on vastapalveluksena 
tarjottava johtajalle etuja esimerkiksi ahkeruuden, lojaaliuden, tavoitteisiin si-
toutumisen ja ylimääräisen vastuun kantamisen muodossa. Matalan tason 
vaihdantasuhteessa edut ovat molemmin puolin maltillisempia, ja usein ky-
seessä on johdettavan virallisten, työsopimuksen mukaisten rooli- ja tehtävä-
vaatimusten täyttäminen vakioetua, kuten palkkaa, vastaan. (Yukl 2002, 222.) 
Hajautetussa ympäristössä työskenneltäessä korkeatasoisen vaihdantasuhteen 
on todettu edistävän esimerkiksi sitoutumista, työtyytyväisyyttä, epävarmuu-
den sietämistä sekä psykologisen siteen syntymistä oman tiimin kesken. Erityi-
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sen tehokas korkean vaihdantasuhteen vaikutus on silloin, kun se on yhdistetty 
jatkuvaan ja runsaaseen viestintään johtajan ja johdettavan välillä. (Golden & 
Veiga 2006; Gajendran & Joshi 2012.) Etäjohtajan kannalta olisikin järkevää pyr-
kiä luomaan mahdollisimman korkealaatuisia vaihdantasuhteita kaikkien ha-
jautetusti työskentelevien johdettaviensa kanssa tiimin korkean suorituskyvyn 
varmistamiseksi. 

4.3 Luottamus hajautetussa työympäristössä 

Luottamus on tärkeä osa lähes kaikkia ihmisten välisiä sosiaalisia vuorovaiku-
tussuhteita. Myös liiketoimintaympäristössä luottamuksella on merkittävä rooli, 
ja sen onkin katsottu olevan yksi suurimmista vaikutustekijöistä organisaation 
suorituskykyyn nähden (Guinaliu & Jordan 2016). Erityisesti hajautetussa ym-
päristössä työskentelevien, virtuaalisen tiimin jäsenten on luotettava sekä johta-
jaan, toisiinsa, että organisaatioon ollakseen tehokkaita (Ford 2016). Luottamus 
myös kasvattaa luottamusta, ja usein halu olla itse luottamuksen arvoinen syn-
tyy siitä, että kokee itseensä luotettavan (Vilkman 2016, 28). Sen ymmärtäminen 
on luottamuksen rakentamisen ja ylläpitämisen kannalta tärkeintä, ja erityisesti 
johtamistyössä johtajan omalla toiminnalla on suuri vaikutus luottamukseen. 

Luottamuksen määrittely yksiselitteisesti on lähes mahdotonta käsitteen 
moniulotteisuudesta johtuen, mutta esimerkiksi Mayer, Davis ja Schoorman 
(1995) määrittelevät luottamuksen uskallukseksi ottaa riski ja altistua toisen 
osapuolen teoille ilman kontrollia tai valvontaa tätä osapuolta kohtaan. Näin 
ollen luottamuksen voi organisatorisessa ympäristössä ajatella tarkoittavan jä-
senten välistä yhteistä uskomusta siitä, että jokainen toteuttaa työtänsä yhteistä 
etua ja organisaation tavoitteita palvelevalla tavalla. Tässä tutkimuksessa kiin-
nostuneita ollaan erityisesti johtajan luottamuksesta johdettaviaan, sekä johdet-
tavien luottamuksesta johtajaa sekä toisiaan kohtaan.  

Tiimit ovat usein menestyneempiä tehtävässään, kun kaikilla tiimin jäse-
nillä on selkeä näkemys siitä, mitä jokainen tekee. Tällaisen näkemyksen muo-
dostaminen on usein vaivattomampaa silloin, kun tiimin jäsenet sijaitsevat fyy-
sisesti samassa paikassa, ja he pystyvät näkemään toisensa työskentelemässä 
(Zaccaro & Bader 2003). Luonnollisesti se ei ole mahdollista tilanteessa, jossa 
tiimin jäsenet työskentelevät fyysisesti etäällä toisistaan. Cascion (2000) mukaan 
virtuaalisen tiimin ja ylipäätään virtuaalisen työskentelyn kannalta avainase-
massa toimiikin tällöin jäsenten keskinäinen luottamus siitä, että jokainen täyt-
tää velvollisuutensa sekä käyttäytyy oletetulla tavalla. Luottamus toimii virtu-
aalisessa ympäristössä ikään kuin liimana, joka sitoo tiimin jäsenet toisiinsa, ja 
ehkäisee fyysisen etäisyyden muodostumista myös psyykkiseksi etäisyydeksi 
(Järvenpää ym. 1998). Luottamus myös edistää hajautetulle työympäristölle 
tyypillisen viestinnän epätäydellisyyden ja ennalta-arvaamattomuuden sietä-
mistä (Järvenpää, Shaw & Staples 2004). Lisäksi luottamus toimii tiimin sosiaa-
lisen kontrollin edistäjänä muiden siihen vaikuttavien tekijöiden, kuten esimer-
kiksi suoran valvonnan, ollessa hyvin vähäistä (Järvenpää ym. 1998), sekä yli-
päätään LMX-teorian mukaisen sosiaalisen vaihdantasuhteen perustana johta-
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jan ja johdettavan välillä. Cascion (2000) mukaan luottamuksen puute voikin 
olla virtuaaliselle tiimille jopa niin haitallista, että se voi kumota kaikki muut 
virtuaalisen tiimin onnistumista edistäneet toimenpiteet. Luottamus voidaan 
siis nähdä niin sanottuna kivijalkana kaikelle virtuaalisen tiimin toiminnalle ja 
ylipäätään ratkaisevana tekijänä tiimin menestyksen ja tehokkuuden kannalta.  

Lewicki ja Bunker (1996) ovat kehittäneet luottamuksen rakentumiselle 
organisatorisessa ympäristössä kolmevaiheisen mallin. Luottamuksen ensim-
mäisessä vaiheessa luottamus on laskentaan perustuvaa tarkoittaen sitä, että 
luottamus muodostuu ikään kuin taloudellisen laskennan perusteella pohjau-
tuen palkkioon luottamuksesta ja toisaalta rangaistukseen luottamuksen pettä-
misestä. Luottamuksen katsotaan siis tässä vaiheessa olevan ikään kuin transak-
tionaalista laskentaa, jossa arvo määrittyy etujen ja haittojen perusteella ja jossa 
rangaistuksen uhalla on palkkiota enemmän painoarvoa. (Lewicki & Bunker 
1996.) Laskentaan perustuva luottamus on tiimeissä yleistä niiden toiminnan 
alkuvaiheissa, jolloin henkilöt eivät vielä tunne toisiaan ja luottamus liittyy en-
sisijaisesti oletukseen tiimin jäsenten johdonmukaisesta käyttäytymisestä (Zac-
caro & Bader 2003). Tällöin jäsenten käyttäytymisen jatkuva kontrollointi on 
tärkeässä roolissa, jotta mahdollinen luottamuksen rikkominen huomataan. 

Mallin toisessa, tietoon pohjautuvan luottamuksen vaiheessa luottamus 
pohjautuu toisen osapuolen käyttäytymisen ennustettavuuteen. Tämä vaihe 
kehittyy Lewickin ja Bunkerin (1996) mukaan ajan myötä, kun osapuolet ovat jo 
pidempään olleet vuorovaikutussuhteessa toistensa kanssa, jolloin tietoa toisen 
käyttäytymisestä ja siitä mitä heiltä voi olettaa on jo tarpeeksi saatavilla. Kun 
tiimin jäsenet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, oppivat he 
tietämään ja ennakoimaan toistensa käyttäytymistä ja reagointia tietyissä tilan-
teissa (Zaccaro & Bader 2003). Mikäli viestintä katkeaa tai vähenee, voivat myös 
tiimin jäsenet erkaantua toisistaan, jolloin tietämys toisista ja kyky käyttäytymi-
sen ennustamiseen heikkenee. Tietoon pohjautuvan luottamuksen vaiheessa 
luottamuksen menettäminen ei kuitenkaan tapahdu niin nopeasti, kuin lasken-
taan perustuvan luottamuksen vaiheessa. Kun tiimin jäsenillä on tarpeeksi tie-
toa toisistaan, on epäjohdonmukaisen käyttäytymisen anteeksianto helpompaa. 
(Lewicki & Bunker 1996.) 

Kolmannessa, samaistumiseen pohjautuvan luottamuksen vaiheessa luot-
tamus on kehittynyt sille tasolle, että tunnetaan ja samaistutaan toisen osapuo-
len arvoihin, tarpeisiin ja mieltymyksiin. Luottamus perustuu tällöin osapuol-
ten yhteiseen ymmärrykseen sekä kunnioitukseen toista osapuolta ja hänen toi-
veitaan kohtaan. (Lewicki & Bunker 1996.) Samaistumiseen pohjautuva luotta-
mus ilmenee tiimissä sen jäsenten yhteisenä ymmärryksenä asioista sekä yhtei-
sinä arvoina ja tavoitteina, ja olennaista on, että jokainen tiimin jäsen pystyy 
tarvittaessa tehokkaasti edustamaan toista jäsentä tai yhteisesti koko tiimiä. Eri-
tyisesti virtuaalisessa tiimissä samaistumiseen pohjautuvan luottamuksen 
muodostuminen on tärkeää, sillä etäisyydestä johtuen tilanteet, joissa jäsen 
edustaa itsenäisesti koko tiimiä, ovat todennäköisesti yleisempiä. (Zaccaro & 
Bader 2003.) Vaikka tiimin suorituskyvyn ja tehokkuuden kannalta olisi toivot-
tavaa, että kaikki kolme luottamuksen vaihetta toteutuisivat, on luottamuksen 
muodostuminen kuitenkin moniulotteinen prosessi, jonka kulkua on vaikea 
ennakoida tai yleistää. Zaccaro ja Bader (2003) toteavatkin, että erityisesti virtu-
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aalisen tiimin voi olla jäsenten välisestä etäisyydestä johtuen haastavaa muo-
dostaa syvää, kolmannen vaiheen luottamusta johtuen siitä, että tiedonsaanti ja 
samaistuminen muihin jäseniin on luonnollisesti vaivattomampaa silloin, kun 
jäsenet ovat fyysisesti samassa paikassa. Joissakin tapauksissa matalammankin 
tason luottamus voi kuitenkin olla riittävää tiimin tehtävien suorittamisen kan-
nalta. 

4.3.1 Viestinnän merkitys luottamuksen rakentumisessa ja sen ylläpitämi-
sessä 

Perinteisissä työympäristöissä luottamus työyhteisön jäsenten välille syn-
tyy usein siitä, että jäsenet kykenevät paitsi viestimään kasvokkain, myös ha-
vainnoimaan toistensa käyttäytymistä ja sanattoman viestinnän muotoja, kuten 
eleitä ja ilmeitä, ja arvioimaan niiden perusteella toistensa luotettavuutta (Kas-
per-Fuehrer & Ashkanasy 2001). Koska hajautetussa työympäristössä tällainen 
havainnointi ei ole mahdollista, on virtuaalisen tiimin jäsenten löydettävä muita 
keinoja luottamuksen rakentamiselle. Viestinnän ollessa merkittävässä roolissa 
ylipäätään virtuaalisen tiimin toiminnan kannalta, on sillä luonnollisesti suuri 
merkitys myös luottamuksen rakentumisessa virtuaalisesti (Järvenpää & Leid-
ner 1998). Erityisesti luottamuksen kehittymisen prosessi virtuaalisessa ympä-
ristössä on pitkälti riippuvaista monipuolisesta ja tehokkaasta viestinnästä. 
Zaccaron ja Baderin (2003) mukaan virtuaalijohtajan tärkein tehtävä tiimin me-
nestymisen kannalta onkin edistää luottamuksen kehittymistä tiimin sisällä, ja 
siten tehokkaan viestinnän mahdollistaminen on yksi virtuaalijohtajan toimin-
nan kulmakivistä. Johtaja voi siis omien viestintätoimenpiteidensä kautta edis-
tää luottamuksen kehittymistä laskelmoivasta luottamuksesta ensin tietoon 
pohjautuvaan luottamukseen, ja lopulta jopa samaistumiseen johtavaan luotta-
mukseen (Kuvio 1). 

 

 

KUVIO 1. Tiimin luottamuksen kehittyminen ja sitä edistävät johtajan viestintäkäytännöt 
(mukaillen Zaccaro & Bader 2003; Järvenpää & Leidner 1998; Ford & Piccolo 2017) 
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Zaccaron ja Baderin (2003) mukaan luottamuksen kehittymisen ensim-
mäinen, laskelmoiva luottamus toteutuu usein jo tiimin alkuvaiheessa, sillä 
luottamus perustuu tällöin oletukseen muiden johdonmukaisesta käyttäytymi-
sestä. Viestinnällä on jo tässä vaiheessa suuri merkitys luottamuksen kannalta, 
sillä jo ensimmäiset vaihdetut viestit voivat vaikuttaa oletukseen muiden käyt-
täytymisestä. Sanonta ”ensivaikutelman voi antaa vain kerran” pätee tähän ti-
lanteeseen, sillä jos luottamusta ei synny aluksi, sitä ei välttämättä synny ollen-
kaan (Järvenpää & Leidner 1998). Alkuvaiheessa tiimin jäsenet perustavat odo-
tuksensa ja sitä kautta luottamuksensa muihin pienten vihjeiden avulla, ja vih-
jeenä heikosta luotettavuudesta voi toimia niinkin yksinkertainen asia kuin 
esimerkiksi hitaus sähköpostiin vastaamisessa (Ford, Piccolo & Ford 2017). Sen 
vuoksi tiimin jäsenten ja johtajan tulisi jo alkuvaiheessa kiinnittää huomiota 
siihen, että viestintä on laadukasta, runsasta ja oikea-aikaista. Luottamuksen 
kehittymistä edistävät erityisesti systemaattiset viestintäkäytännöt sekä ajan-
tasainen tiedotus tiimin toiminnoista (Zaccaro & Bader 2003). 

Järvenpään ja Leidnerin (1998) mukaan luottamuksen kehittymisen kan-
nalta on tehtäväkeskeisen viestinnän lisäksi tärkeää viestiä myös sosiaalisista ja 
henkilökohtaisista asioista tiimin kesken. Heidän mukaansa korkean luotta-
muksen tiimeille tyypillistä on erityisesti tiimin toiminnan alkuvaiheissa jaettu 
henkilökohtainen tieto, ja heidän mukaansa vain vähän tällaista tietoa jakavien 
ryhmien luottamus jää usein alhaisemmaksi koko tiimin voimassaolon ajaksi. 
Vaikka henkilökohtaisen tiedon jakaminen saattaa tuntua tehtävän suorittami-
sen kannalta epärelevantilta ja viedä aikaa pois itse työltä, voi sillä olla myö-
hemmin merkittäväkin vaikutus tiimin suoriutumisen kannalta. Kuitenkin, so-
siaalisen viestinnän tarkoitus on täydentää tehtäväkeskeistä viestintää, ei niin-
kään korvata sitä, eikä luottamuksen ylläpitämiseksi sosiaalinen viestintä yksin 
ole riittävää. (Järvenpää & Leidner 1998.)  

Jotta luottamus virtuaalisen tiimin kesken kehittyisi laskelmoivasta luot-
tamuksesta tietoon pohjautuvaksi, on tiimin jäsenten saatavilla oltava jo huo-
mattavasti enemmän tietoa toisistaan. Tietoon pohjautuva luottamus perustuu-
kin pitkälti siihen, että osapuolet ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa 
kanssa, jakaen runsaasti tietoa keskenään. Tässä vaiheessa tiedonkulku ja tie-
don jakaminen ovat kriittisessä asemassa luottamuksen kannalta, ja tiimin joh-
tajalla on tärkeä tehtävä varmistaa, että tiimillä on käytössään ajantasainen tek-
nologia viestinnän tueksi, ja että tiimin jäsenet kykenevät tehokkaasti käyttä-
mään tätä teknologiaa ja viestimään sen avulla rutiininomaisesti. (Zaccaro & 
Bader 2003.) Lisäksi, koska tyypillistä virtuaalisille tiimeille on se, että osa jäse-
nistä työskentelee samassa paikassa ja osa etäällä, on johtajalla suuri rooli nii-
den viestintäaukkojen täyttämisessä, joita syntyy, kun osa jäsenistä viestii kas-
vokkain ja osa on täysin virtuaalisen viestinnän varassa (Ford ym. 2017). Virtu-
aalisen tiimin johtaja onkin usein ikään kuin viestinnällisessä kulmakiviasemas-
sa, sillä hänen tehtävänään on välittää tietoa organisaatiossa sekä vertikaalisesti 
organisaation eri hierarkiatasojen että horisontaalisesti tiimin jäsenten ja rin-
nakkaisten tiimien kesken. Kun kaikilla tiimin jäsenillä on ajantasaista tietoa 
siitä, miten tehtävien suorittaminen etenee ja minkälaisia päätöksiä tehdään, 
lisää se tiedonkulun läpinäkyvyyttä ja siten edesauttaa tietoon pohjautuvan 
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luottamuksen kehittymistä paitsi tiimin jäsenten kesken, myös johtajan ja tiimin 
välillä sekä organisaatioon suuntautuen.  

Vaikka virtuaalisten tiimien voi fyysisen etäisyyden vuoksi olla perinteisiä 
tiimejä haastavampaa saavuttaa samaistumiseen perustuvaa luottamusta, voi 
sen muodostumista edistää useilla eri tavoilla. Esimerkiksi Järvenpään ja Leid-
nerin (1998) mukaan luottamuksen kehittymistä edistää viestintä, joka välittää 
innostuneisuutta, sitoutumista ja optimismia tehtävän suorittamiseen liittyen. 
Vaikka on tärkeää, että positiivinen suoriutuminen tuodaan aina selkeästi esiin 
yhteisessä viestintäympäristössä, tulisi viestinnän olla runsasta ja kannustavaa 
myös virtuaalisen tiimin vastoinkäymisten osalta. Vastoinkäymisten ja konflik-
tien osalta on myös tärkeää, että tiimin johtaja korostaa niiden kohtaamista ja 
ratkaisemista yhdessä, kaikkien tasapuolisella panostuksella. Yhteisöllisyyden 
korostaminen onkin merkittävässä asemassa, sillä samaistumiseen perustuva 
luottamus pohjautuu pitkälti juuri tunteeseen yhteisestä identiteetistä, sekä jaet-
tuihin arvoihin ja uskomuksiin. Lisäksi on tärkeää, että tiimin johtaja viestinnän 
avulla korostaa yhteisen päämäärän merkitystä, osoittaa selkeästi tiimin jäsen-
ten eri roolit sekä tukee ja kannustaa erityisesti niiden tehtävien suorittamisessa, 
jotka edesauttavat tiimin mission saavuttamista. (Zaccaro & Bader 2003.)  

Korkeatasoinen luottamus virtuaalisessa tiimissä voi monin tavoin edistää 
tiimin suorituskykyä. Kun luottamus virtuaalisessa tiimissä on kehittynyt kor-
keatasoiseksi, samaistumiseen perustuvaksi luottamukseksi, on hyvin tärkeää, 
että myös sen ylläpitämiseksi tehdään aktiivisesti töitä. Järvenpään ja Leidnerin 
(1998) mukaan esimerkiksi viestinnän ennustettavuudella on merkittävä vaiku-
tus luottamustason säilymisessä korkealaatuisena. On tärkeää, että kaikilla tii-
min jäsenillä on tietoa siitä, milloin ja millä välineillä viestitään sekä siitä, mil-
loin toiset ovat tavoitettavissa. Lisäksi luottamuksen ylläpitämisen kannalta on 
olennaista, että reagoiminen viestintään on täsmällistä. Kaikilla viestinnän osa-
puolilla tulisi olla ajantasainen tieto siitä, että lähetetyt viestit on luettu ja arvioi-
tu sekä tarvittavat toimenpiteet on toteutettu. (Järvenpää & Leidner 1998.) Joh-
tajan vastuulla onkin luoda luottamusta edistäviä ja sitä ylläpitäviä rutiineja ja 
sääntöjä virtuaaliselle viestinnälle (Ford ym. 2017).  

Erityisen tärkeää viestinnän ennustettavuuden kannalta on johtajan tavoi-
tettavuus, sillä johtajan toimiessa virtuaalisen tiimin vuorovaikutuksellisena 
kulmakivenä, on tiimin jäsenillä oltava jatkuvasti tietoa siitä, miten ja milloin 
johtaja on tavoitettavissa. Etäisyyden vuoksi ei ole mahdollista, että johtajaa 
voisi ohimennen käydä tapaamassa kasvokkain työpisteen ääressä, vaan vasta-
uksen saaminen riippuu aina siitä, onko johtaja tavoitettavissa sähköisten vies-
tintävälineiden avulla. Mikäli johtaja on huonosti tavoitettavissa ja johdettavan 
on vaikeaa saada työhön tarvitsemiaan ohjeita tai tukea, voi se johtaa helposti 
luottamuksen ja motivaation puutteeseen ja työn kuormittavuuden lisääntymi-
seen. Sen vuoksi etäjohtajan on tärkeää huolehtia omasta tavoitettavuudestaan 
ja tarvittaessa selkeästi ohjeistaa johdettaviaan sen suhteen, miten ja milloin on 
parhaiten tavoitettavissa. (Vilkman 2016, 54.) 
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4.4 Organisaatioon sitoutuminen hajautetussa työympäristössä 

Hajautetulle työympäristölle tyypillistä on se, että keskenään töitä tekevät ih-
miset ovat fyysisesti etäällä toisistaan. Kuten jo aiemmin mainittu, etäisyys voi 
kuitenkin helposti aiheuttaa työyhteisön jäsenille yksinäisyyden, eristäytymisen 
ja joukkoon kuulumattomuuden tunteita. Sen vuoksi on erityisen tärkeää, että 
jokainen työyhteisön tai tiimin jäsen tuntee itsensä merkitykselliseksi osaksi 
yhteisöä, ja on sitoutunut toimimaan yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Pää-
asiassa hajautetussa ympäristössä työskentelevien jäsenten organisaatioon si-
toutumisen syntyminen ja ylläpitäminen saa erityispiirteitä esimerkiksi sen 
osalta, että työntekijä on yleensä fyysisesti etäällä muista organisaation jäsenistä 
ja mahdollisesti myös toimitiloista, jolloin yhteys organisaatioon on pitkälti 
sähköisistä apuvälineistä riippuvaista. Sitoutumista on kirjallisuudessa käsitelty 
useista eri näkökulmista riippuen esimerkiksi sitoutumisen kohteesta, mutta 
tässä tutkimuksessa tarkastelun keskiössä on työntekijän sitoutuminen organi-
saatiota kohtaan sekä se, miten johtaja voi vaikuttaa johdettaviensa sitoutumi-
seen. 
  Meyerin ja Allenin (1991 & 1997, 11-13) mukaan sitoutumisella organisaa-
tioon tarkoitetaan sitä psykologista tilaa, joka sitoo yksilön organisaatioon ja 
vaikuttaa päätökseen pysyä organisaatiossa. Sitoutumisen voidaan siis katsoa 
liittyvän työntekijän halukkuuteen työskennellä organisaatiossa ja edistää toi-
minnallaan sen menestystä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamista. Sitoutumi-
nen organisaatioon voidaan jaotella kolmeen eri osa-alueeseen: affektiiviseen eli 
tunneperäiseen, jatkuvuuteen perustuvaan sekä normatiiviseen sitoutumiseen, 
ja sitoutuminen organisaatioon voi ilmentyä joko yhden osa-alueen kautta, tai 
useamman yhdistelmänä. Affektiivinen sitoutuminen liittyy työntekijän kiin-
tymykseen ja samaistumiseen organisaatiota kohtaan, ja ilmenee työntekijän 
halukkuutena olla osana organisaatiota. Jatkuvuuteen perustuva sitoutuminen 
liittyy puolestaan organisaation jättämisestä aiheutuviin epäedullisiin kustan-
nuksiin ja ilmenee siten ikään kuin tarpeena pysyä osana organisaatiota, kun 
taas normatiivinen sitoutuminen liittyy työntekijän velvollisuudentunteeseen 
säilyä osana organisaatiota. (Meyer & Allen 1991.)  

Tässä tutkimuksessa keskitytään ensisijaisesti affektiivisen sitoutumisen 
tarkasteluun sen vuoksi, että sitä usein pidetään sitoutumisen korkeimpana 
muotona. Affektiivisesti sitoutunut työntekijä tuntee kiintymystä organisaati-
oon, ja on sen vuoksi usein motivoitunut edistämään sen menestymistä (Meyer 
& Allen 1997, 24). Mathieun ja Zajacin (1990) mukaan affektiivisen sitoutumisen 
onkin todettu aiheuttavan eniten hyötyjä sekä organisaatiolle että yksilölle itsel-
leen vähentäen vaihtuvuutta ja tuoden yritykselle kilpailuetua lisääntyneen 
suorituskyvyn myötä, sekä vaikuttaen työtyytyväisyyteen positiivisesti. Sen 
sijaan esimerkiksi jatkuvuuteen perustuva sitoutuminen, jossa sitoutuminen 
liittyy eniten siihen, että organisaation jättämisestä aiheutuvat kustannukset 
ovat yksinkertaisesti liian suuret, voi luonnollisesti vaikuttaa jopa negatiivisesti 
suorituskykyyn ja työtyytyväisyyteen (Meyer & Allen 1997, 24). 

Vaikka sitoutumisen syntyyn ja sen voimakkuuteen vaikuttavat osaltaan 
myös henkilökohtaiset ja työn tai organisaation luonteeseen liittyvät tekijät, on 
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johtajan ja johdettavan välisellä suhteella todettu olevan huomattava merkitys 
johdettavan sitoutumisen kannalta (Mathieu & Zajac 1990; Jacobs 2006). Meye-
rin ja Allenin (1997, 42-46) mukaan affektiivinen sitoutuminen syntyy niiden 
työkokemusten pohjalta, jotka henkilö kokee psykologisesti palkitsevina ja tyy-
dyttävinä, ja sen vuoksi on tärkeää, että johdettavia kannustetaan, arvostetaan 
ja kohdellaan oikeudenmukaisesti. Lisäksi, tunne siitä, että organisaatio on ai-
heuttanut näiden kokemusten syntymisen, voimistaa sitoutumisen syntyä 
(Meyer & Allen 1997, 42-46). Johtaja onkin merkittävässä asemassa organisaati-
on ja johdettaviensa välillä, kokemusten ja tunteiden välittäjänä ja siten sitou-
tumisen aikaansaajana. 

Erityisesti hajautetussa organisaatiossa yksi voimakkaimmista sitoutumis-
ta edistävistä tekijöistä on henkilön yhteenkuuluvuuden tunne organisaation 
kanssa (Jacobs 2006). Perinteisissä organisaatioissa yhteenkuuluvuuden tunnet-
ta lisäävät esimerkiksi pukeutumiskoodit, fyysisten tilojen visuaalinen yhtenäi-
syys sekä yhteiset organisaatiorutiinit ja kieli. Tällaisten tekijöiden merkitys 
hajautetussa organisaatiossa ei kuitenkaan ole kovin suuri, sillä niiden havait-
seminen voi olla vaikeaa. Sen takia sosiaaliset tekijät, kuten psykologinen side 
ja samaistuminen organisaatioon ovat merkittävämpiä yhteenkuuluvuutta li-
sääviä tekijöitä hajautetussa ympäristössä. Ilman psyykkistä yhteyttä organisaa-
tioon hajautetut työntekijät voivat helposti tuntea itsensä itsenäiseksi toimijaksi, 
ilman motivaatiota toteuttaa organisaation arvoja ja tavoitteita. (Wiesenfeld, ym. 
1999.) Siksi korkean sitoutumisen saavuttamisen voidaankin katsoa toimivan 
merkittävänä tekijänä hajautetusti työskentelevän henkilön eristäytymisen ja 
yksinäisyyden tunteiden ehkäisyssä. 

Sitoutumista edistävä yhteenkuuluvuuden tunne on hajautetussa työym-
päristössä tärkeässä roolissa myös sen vuoksi, että se mahdollistaa sellaisten 
johtamistoimintojen toteutumisen, jotka usein ovat haastavia hajautetusti työs-
kennelleessä. Tällaisia toimintoja ovat esimerkiksi hajautuneiden työntekijöiden 
koordinaatio ja kontrollointi, työntekijän roolin ulkopuolisiin aputehtäviin kan-
nustaminen sekä arvokkaiden työntekijöiden säilyttäminen. Erityisesti koordi-
naation ja kontrolloinnin toteuttaminen hajautetusti on haastavaa, ja siksi onkin 
ehdotettu, että niiden sijaan johtajan tulisi keskittyä luottamuksen ja työnteki-
jöiden motivaation edistämiseen. (Wiesenfeld, Raghuram & Garud 1999.) Jäse-
nen tunteen yhteenkuuluvuudesta organisaation kanssa nähdäänkin toimivan 
olennaisena tekijänä sekä perustana niin luottamuksen kuin motivaation syn-
tymisessä (Järvenpää & Leidner 1998). Näin ollen siis vaikuttamalla johdettavi-
ensa yhteenkuuluvuuden tunteeseen voi johtaja vaikuttaa myös heidän sitou-
tumiseensa organisaatiota kohtaan. 
 

4.4.1 Viestinnän merkitys sitoutumisen syntymisessä ja sen ylläpitämisessä 

 
Koska hajautetusti työskentelevien henkilöiden pääasiallinen yhteys organisaa-
tioon tapahtuu sähköisen viestinnän avulla, on oletettavaa, että tällöin viestintä 
toimii avainasemassa myös sitoutumisen syntymisen ja sen ylläpitämisen osalta.  
Vaikka suoraa syy-seuraussuhdetta viestinnän ja sitoutumisen välillä on lähes 



35 
 
mahdotonta todistaa, on Jacobsin (2006) mukaan vertikaalisella, johtajan ja joh-
dettavan välisellä viestinnällä on kuitenkin merkittävä rooli erityisesti affektii-
visen organisaatiositoutumisen luomisessa hajautetussa työympäristössä.  

Wiesenfeldin ym. (1999) mukaan hajautetusti työskentelevien johdettavien 
sitoutumista edistääkseen johtajan on tärkeää huolehtia tarvittavien sähköisten 
viestintävälineiden saatavuudesta ja toimivuudesta, sekä niiden käyttöön kou-
luttamisesta, sillä nämä viestintävälineet ovat kriittisessä asemassa edistämässä 
yhteenkuuluvuutta organisaation kanssa. Koulutuksen saaminen eri viestintä-
välineiden käyttöön, sekä selkeiden viestintäkäytäntöjen ja rutiinien luominen 
on sitoutumisen kannalta tärkeää erityisesti sen vuoksi, että sähköisten viestin-
tävälineiden käyttäminen huolimattomasti, epätärkeiden viestien lähettäminen 
sekä informaatiotulva yhdistettynä fyysisen kontaktin ja sosialisaation puuttee-
seen voivat lisätä etäisyyttä organisaatioon korostamalla välinpitämättömyyttä 
ja vaikuttamalla työntekijän kiintymykseen organisaatiota kohtaan (Morgan & 
Symon 2002). Johtajan on siis huolehdittava siitä, että viestintä teknologisten 
apuvälineiden välityksellä on sujuvaa, tehokasta ja työn tarkoitusta palvelevaa. 

Sitoutumisen syntymisessä myös organisaatioon samaistumisella ja yh-
teenkuuluvuuden tunteella on todettu olevan merkittävä vaikutus. Viestintä 
edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta esimerkiksi tarjoamalla organisaation jä-
senille mahdollisuuden luoda ja jakaa käsityksiään yhteisistä normeista, arvois-
ta ja kulttuurista ja siten rakentamalla jaettua käsitystä organisaation identitee-
tistä (Wiesenfeld ym. 1999). Kun organisaation jäsenillä on selkeä ja jaettu käsi-
tys organisaatiosta, on yhteenkuuluvuutta helpompi muodostaa ja ylläpitää. 
Erityisesti sähköisen viestinnän, kuten sähköpostin, on todettu toimivan mer-
kittävänä tekijänä hajautetusti työskentelevien henkilöiden yhteenkuuluvuuden 
tunteen ylläpitämisessä sen vuoksi, että se sisältää vähemmän yksilöivää tietoa 
viestinnän osapuolista, tasoittaen eroavaisuuksia esimerkiksi statukseen, osas-
toon tai työnkuvaan liittyen. Näiden eroavaisuuksien ollessa vähemmän esillä, 
voivat hajautetusti työskentelevät henkilöt voivat kokea kuuluvansa yhteen 
muiden organisaation jäsenten kanssa ja siten olevansa osa isompaa kokonai-
suutta. (Wiesenfeld ym. 1999.) Sähköisten viestintävälineiden merkityksellisyyt-
tä puoltaa myös Leen (1994) ajatus siitä, että erilaisten viestintävälineiden rik-
kaus liittyy viestien välittämisen määrän sijaan enemmänkin siihen, kuinka 
voimakkaasti viestintäväline on vuorovaikutuksessa organisatoriseen konteks-
tiin. Esimerkiksi sähköposti kytkeytyy voimakkaasti tällaiseen kontekstiin yh-
tenäisen osoitemuodon kautta, vahvistaen sen roolia koko organisaation yhtei-
senä viestintäkanavana, ja siten mahdollisesti lisäten yhteenkuuluvuuden tun-
netta. 
 Viestintävälineiden ja viestinnän yleisyyden sijaan sitoutumisen kannalta 
merkittävää on siis myös viestinnän sisältö ja sen tarkoituksenmukaisuus. Ja-
cobsin (2006) mukaan erityisen tärkeää on johdon antama panostus ja heidän 
oma sitoutumisensa liittyen viestintään ja sen sisältöön, sillä virtuaalisesti työs-
kentelevien henkilöiden käsitys organisaatiosta perustuu pitkälti juuri johdon 
osoittamaan sitoutumiseen. LMX-teorian mukaisesti työntekijöiden halukkuus 
toimia organisaation arvojen ja tavoitteiden mukaisesti ilmeneekin vastapalve-
luksena johdon panostukselle, luoden ja ylläpitäen siten affektiivista sitoutu-
mista organisaatioon (Jacobs 2006). Johtaja voi siis esimerkillään ja omalla vies-
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tintäkäyttäytymisellään vaikuttaa johdettaviensa käsitykseen organisaatiosta, 
tunteeseen yhteenkuuluvuudesta organisaation kanssa, ja siihen sitoutumiseen. 
Yksinkertaistettuna sitoutunut johtaja siis synnyttää ja ylläpitää sitoutumista 
myös johdettavissaan.  
 Jacobsin (2006) mukaan myös horisontaalisella, eli työntekijöiden keski-
näisellä viestinnällä voi olla vaikutusta sitoutumisen syntyyn ja sen ylläpitämi-
seen. Työskennellessä hajautetusti kasvokkain tapaamiset työntekijöiden kes-
ken voivat olla harvinaisia, jolloin sekä työhön liittyvä eli virallinen, että työn 
ulkopuolinen eli epävirallinen viestintä voi olla vähäistä. Johtaja voi siten edis-
tää johdettaviensa sitoutumista kannustamalla aktiiviseen virtuaaliseen viestin-
tään työntekijöiden kesken, sillä johdettavat voivat kokea johtajan hyväksynnän 
tällaiselle viestinnälle olevan merkki luottamuksesta sekä kunnioituksesta hei-
dän ammattitaitoaan kohtaan. (Jacobs 2006.) Sitoutumisen kannalta tärkeään 
rooliin virtuaalisten tiimien osalta nousevat kuitenkin myös tapaamiset ja vies-
tintä kasvokkain. Erityisesti tiimien toiminnan alkuvaiheessa mahdollisuuksia 
kasvokkain viestintään tulisi olla useammin, sillä se mahdollistaa paitsi pa-
remman tutustumisen muihin tiimin jäseniin, myös kirkastaa yhteistä päämää-
rää sekä synnyttää kuvan ryhmästä kokonaisuutena, edistäen siten sitoutumi-
sen syntymistä. (Vartiainen 2004, 158.) Wiesenfeld ym. (1999) ehdottavatkin, 
että kasvokkain viestinnän ollessa merkittävässä roolissa sitoutumisen synty-
misen kannalta, voi sitä myöhemmin ylläpitää myös köyhempien viestintä-
kanavien avulla.  

4.5 Motivaatio hajautetussa työympäristössä 

Organisaation suorituskykyyn ja toiminnan tuloksiin vaikuttaa merkittävästi se, 
kuinka motivoituneita sen jäsenet ovat työskentelemään yhteisten tavoitteiden 
mukaisesti. Vaikka yksilön henkilökohtaiset ominaisuudet ovat merkittävässä 
roolissa motivaation kannalta, kykenee myös johtaja vaikuttamaan johdettavi-
ensa motivaatioon vaikuttamalla esimerkiksi itse työn sekä työympäristön omi-
naisuuksiin (Peltonen & Ruohotie 1987, 22). Huipputuloksien aikaansaamiseksi 
johtajan on siis tärkeää motivoida johdettaviaan, ja Vilkmanin (2016, 79) mu-
kaan erityisesti virtuaalisessa ympäristössä työskenneltäessä yksi johtajan kes-
keisimmistä tehtävistä onkin innostaa ihmisiä, ja saada heidät työskentelemään 
tavoitteellisesti. Hänen mukaansa korkea motivaatio vaikuttaa positiivisesti 
työyhteisön tuloksellisuuden lisäksi myös innovatiivisuuteen ja aloitteellisuu-
teen sekä vahvistaa sitoutumista.  
 Motivaatiolla tarkoitetaan Peltosen ja Ruohotien (1987, 22) mukaan motii-
vien, eli tarpeiden, halujen, palkkioiden ja rangaistusten aikaansaamaa, tiettyyn 
tilanteeseen liittyvää ja yksilön muuttuva psyykkistä tilaa, jonka perusteella 
määräytyy se, millä vireydellä ja mihin suuntaan hän toimii tietyssä tilanteessa. 
Tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan ensisijaisesti työhön ja sen 
suorittamiseen liittyvää motivaatiota, toisin sanoen ollaan kiinnostuneita siitä, 
mikä motivoi työyhteisön jäsentä tekemään työnsä. Työympäristössä motivaa-
tion voidaan nähdä tarkoittavan yksilön halukkuutta saavuttaa asetetut tavoit-
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teet ja suunnata energiaansa organisaatiota hyödyttäviin toimintoihin (Vilkman 
2016, 72). Motivaation voidaan tässä yhteydessä katsoa tarkoittavan siis sitä 
organisaation jäsenen muuttuvaa psyykkistä tilaa, joka saa hänet ponnistele-
maan ja antamaan oman panoksensa sen eteen, että organisaatio saavuttaisi 
tavoitteensa. Motivaatio ja sitoutuminen ovat sen osalta yhteneväisiä käsitteitä, 
että molempien lopputuloksena on yksilön halukkuus auttaa organisaatiota 
saavuttamaan tavoitteensa. Tässä tutkimuksessa käsitteet on kuitenkin erotettu 
toisistaan, ja motivaatio mielletään yksilön halukkuutena tehdä töitä, kun taas 
sitoutumisen katsotaan liittyvän siihen, että yksilö haluaa toteuttaa työtään juu-
ri tietyssä organisaatiossa.  

Työmotivaatio voidaan jaotella ulkoiseen ja sisäiseen motivaatioon. Näitä 
kahta ei kuitenkaan tule nähdä toisiaan poissulkevina, irrallisina käsitteinä, 
vaan toisiaan täydentävinä ja usein yhtäaikaisesti esiintyvinä. Ulkoisella moti-
vaatiolla viitataan motivaatioon, joka määräytyy työstä saatavien ulkoisten 
kannusteiden, kuten esimerkiksi rahan, perusteella. Sisäisellä motivaatiolla tar-
koitetaan puolestaan sisäisten kannusteiden, kuten esimerkiksi omien psykolo-
gisten tarpeiden ja arvojen aiheuttamaa motivaatiota, jossa työ itsessään sekä 
omat aikaansaannokset koetaan palkitsevana. (Peltonen & Ruohotie 1987, 25.) 
Vilkmanin (2016, 72) mukaan sisäisesti motivoitunut työntekijä osoittaa innos-
tusta ja kiinnostusta työtään kohtaan sekä toimii muita itseohjautuvammin. 
Työskennellessä hajautetussa ympäristössä itseohjautuvuuden merkitys koros-
tuukin, sillä työ on hyvin itsenäistä ja kontaktit työyhteisöön saattavat olla vä-
häisiä. Sen takia tässä tutkimuksessa ollaan kiinnostuneista erityisesti sisäisestä 
motivaatiosta ja niistä tekijöistä, joilla siihen on mahdollista vaikuttaa.  

Peltosen ja Ruohotien (1987, 22) mukaan työmotivaatio koostuu kolmesta 
eri tekijästä, joita ovat työntekijän persoonallisuus, työn ominaisuudet sekä 
työympäristö. Työntekijän persoonallisuudella ja ylipäätään ihmisten yksilölli-
sillä eroilla voidaan selittää eroavaisuuksia siinä, miten voimakasta motivaatio 
on, mutta työmotivaation kannalta suuri merkitys on myös työn ominaisuuksil-
la sekä työympäristöllä. Työn ominaisuuksiksi katsotaan esimerkiksi työn sisäl-
tö, työn mielekkyys, sisäiset palkkiot ja esimerkiksi palautteen saaminen, ja eri-
tyisesti sisäisen motivaation syntymisen ja ylläpitämisen kannalta sellaiset teki-
jät, jotka palkitsevat työntekijää sisäisesti ja aiheuttavat työn iloa, ovat merkit-
täviä. Erityisesti hajautetussa ympäristössä toimivien, virtuaalisten tiimien osal-
ta tällaisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi merkityksellisten asioiden tekeminen, 
onnistumisen kokemukset ja tekemisen ilo, vapaus ja itseohjautuvuus, empati-
an ilmaiseminen sekä yhtenäisyyden ja yhteisöllisyyden tunteet. (Peltonen & 
Ruohotie 1987, 22-25; Vilkman 2016, 73.) Motivaation kolmas tekijäryhmä, työ-
ympäristö kattaa puolestaan työntekijän välittömän työympäristön eli oman 
tiimin, johtajan sekä organisaation. Erityisesti johtajalla on tärkeä rooli työnteki-
jän motivaation syntymisen ja ylläpitämisen osalta toimia työntekijän kannusta-
jana sekä tukena työn suorittamisessa. (Peltonen & Ruohotie 1987, 22-25.) 
 Työympäristön ollessa yksi motivaation tekijäryhmä, on luonnollista että 
sen hajautuminen eli fyysinen etäisyys esimerkiksi yhteisistä työtiloista tai työ-
kavereista muuttaa myös motivaation syntymistä ja ylläpitämistä. Hertelin, 
Konradtin ja Orlikowskin (2004) mukaan hajautetusti toimivien virtuaalisten 
tiimien yksi suurimmista haasteista onkin korkean työmotivaation ylläpito, sillä 
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kasvokkain kanssakäyminen tiimin jäsenten kesken on vähäistä tai sitä ei ole 
lainkaan. Heidän mukaansa virtuaalisissa tiimeissä tällaisen kasvokkaisen yh-
teyden puuttumista voi kuitenkin kompensoida ylläpitämällä erilaisia riippu-
vuussuhteita tiimin sisällä (KUVIO 2). Tällaiset riippuvuussuhteet ja niihin liit-
tyvät johtajan toimenpiteet vaikuttavat virtuaalisten tiimien jäsenten motivaati-
oon ja sitä kautta koko tiimin tehokkuuteen, ja motivaatiota välittävänä tekijänä 
toimivat Hertelin (2002) luoman motivaation VIST –mallin mukaiset henkilö-
kohtaiset motivaatioprosessit. 
 

 
 

KUVIO 2 Riippuvuustyypit motivaation edistäjänä (mukaillen Hertel, Konradt & Orli-
kowski 2004). 

 Ainakin kolmenlaisten riippuvuussuhteiden on todettu vaikuttavan positiivi-
sesti virtuaalisten tiimien motivaatioon ja suorituskykyyn, ja tällaisia ovat ta-
voitteisiin liittyvä riippuvuus, tehtävien suorittamiseen liittyvä riippuvuus sekä 
työn tuloksiin liittyvä riippuvuus. (Hertel ym. 2004.) Tavoitteisiin liittyvällä 
riippuvuudella tarkoitetaan tiimin yhteisten tavoitteiden yhteyttä tiimin jäsen-
ten henkilökohtaisiin tavoitteisiin, kun taas tehtävien suorittamiseen liittyvä 
riippuvuus liittyy siihen, kuinka riippuvaisia tiimin jäsenet ovat toisistaan teh-
tävien suorittamisessa (Campion, Medsker & Higgs 1993). Tulosriippuvuudella 
tarkoitetaan puolestaan sitä, miten tiimin jäsenten palkitseminen perustuu pait-
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si henkilökohtaiseen suoriutumiseen, myös tiimin yhteiseen suoriutumiseen 
(Hertel ym. 2004).  

Tällaisten, motivaatioon sekä ylipäätään tiimin tehokkuuteen positiivisesti 
vaikuttavien riippuvuussuhteiden luomisessa virtuaalisen tiimin johtaja on 
merkittävässä asemassa, ja hän voi vaikuttaa johdettaviensa riippuvuussuhtei-
siin tiettyjen toimenpiteiden avulla. Tavoiteriippuvuuden osalta on tärkeää, että 
johtaja kiinnittää huomiota tavoitteiden asettamisen prosessin laadukkuuteen, 
sillä kun tavoitteet on huolellisesti asetettu, on tavoiteriippuvuus korkeaa vai-
kuttaen puolestaan positiivisesti motivaatioon. Tehtäväriippuvuuden kannalta 
johtaja on vastuussa sellaisten tehtävärakenteiden luomisesta, joissa tiimin jäse-
net työskentelevät tiiviisti toistensa kanssa sekä yhdistävät työtehtäviään, ja 
joissa yksittäisen tiimin jäsenen suoriutuminen voi vaikuttaa merkittävästi 
myös muiden työprosessiin. Tällöin motivaatiota heikentävä tunne siitä, ettei 
omalla työllä ole tiimin suoriutumisen kannalta merkitystä, vähenee sekä sosi-
aalinen paine omasta suoriutumisesta kasvaa. Tulosriippuvuuteen liittyen tär-
keässä roolissa on tiimipohjaisen palkitsemisjärjestelmän luominen, eli tiimin 
jäsenten palkitseminen myös tiimin yhteisestä suoriutumisesta, sillä se kasvat-
taa virtuaalisissa tiimeissä helposti vähäiseksi jäävää tiimin yhteishenkeä ja jä-
senten oman panoksen merkitystä. Tavoite- ja tulosriippuvuus ovat motivaati-
on kannalta tärkeässä asemassa koko virtuaalisen tiimin elinkaaren aikana, 
mutta tehtäväriippuvuudella on todettu olevan suuri merkitys erityisesti tiimin 
toiminnan alkuvaiheessa, kun tiimin sisäiset prosessit vasta hakevat muotoaan. 
(Hertel ym. 2004.)  

Johtajan toteuttamat toimenpiteet riippuvuussuhteiden osalta vaikuttavat 
motivaatiota välittäviin, tiimin jäsenten henkilökohtaisiin motivaatioprosessei-
hin, jotka puolestaan vaikuttavat jäsenten motivaation syntymiseen ja ylläpitä-
miseen. Hertelin (2002) luoman VIST –mallin mukaisesti tällaisia motivaatio-
prosesseja ovat tunnearvo (valence), vaikuttavuus (instrumentality), usko omiin 
kykyihin (self-efficacy) sekä luottamus (trust). Tässä tutkimuksessa tarkastelun 
keskiössä ovat kuitenkin ensisijaisesti etäjohtajan viestintätoimenpiteet ja niiden 
vaikutus johdettavien motivaatioon, ja siksi johdettavien henkilökohtaiset mo-
tivaatioprosessit on jätetty vähemmälle huomiolle. 

4.5.1 Viestinnän merkitys motivaation syntymisessä ja sen ylläpitämisessä 

Kuten luottamuksen ja sitoutumisen, niin myös motivaation syntyminen ja yl-
läpitäminen virtuaalisessa tiimissä on pitkälti riippuvaista kaiken hajautetun 
toiminnan mahdollistavasta osatekijästä, viestinnästä. Koska tiimin jäsenten 
motivaatioon voimakkaasti liittyviin tiimin keskinäisiin riippuvuussuhteisiin 
kykenee johtaja omilla toimintatavoillaan vaikuttamaan, on erityisen tärkeää 
kiinnittää huomiota niiden ilmentymiseen johtajan ja johdettavien välisessä 
viestinnässä.  

Kuten aiemmin mainittu, merkityksellisten asioiden tekeminen sekä va-
paus ja itseohjautuvuus ovat niitä tekijöitä, joiden on todettu lisäävän hajaute-
tusti työskentelevien motivaatiota. Johtaja voikin vaikuttaa johdettaviensa mo-
tivaatioon virtuaalisissa tiimeissä esimerkiksi jakamalla valtaa johdettavilleen, 
sekä osallistamalla heitä päätöksentekoon ja suunnitteluun (Vilkman 2016, 73). 
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Vuorovaikutuksen toimiessa osallistamisen ja valtuuttamisen perustana, on 
tärkeää, että johtaja selkeästi viestii toiveensa ja odotuksensa johdettavilleen. 
Johdettavan kokema vapaus tehdä työssään henkilökohtaisia ratkaisuja johtaa 
yleensä voimaantumisen ja autonomian tunteeseen, mikä puolestaan lisää kiin-
nostusta työtä kohtaan sekä työn imua, jolloin henkilö työskentelee todennäköi-
sesti tehokkaammin ja ottaa työstään enemmän vastuuta (Vartiainen 2017, 160). 
Lisäksi, onnistumisen kokemusten ja tekemisen ilon lisätessä motivaatiota, on 
johtajalla on tärkeä rooli toimia johdettavan kannustajana ja tukena työn suorit-
tamisessa sekä viestiä runsaasti tiimin sisäisistä onnistumisista (Peltonen & 
Ruohotie 1987, 22-25).  

Tärkeässä roolissa motivaation kannalta on myös viestintä, joka edistää 
tavoite-, tehtävä- ja tulosriippuvuussuhteiden syntymistä. Tavoitteiden asetta-
misen prosessiin liittyen on selvää, että johtajan tehtävänä on viestiä tavoitteista 
johdettavilleen mahdollisimman selkeästi ja tehokkaasti. Jotta johdettavat sitou-
tuvat tavoitteisiin ja ovat motivoituneita työskentelemään niiden saavuttamisen 
eteen, on Locken ja Lathamin (2002) mukaan myös tärkeää, että johtajat tuovat 
viestinnässään esiin innostavan vision. Viestinnän kannalta korkealaatuisten 
tavoiteprosessien luomisen haasteena virtuaalisessa tiimissä on kuitenkin se, 
että johtajan ja johdettavien keskinäisessä tavoiteviestinnässä käytetään usein 
vähemmän rikkaita viestintävälineitä, kuten esimerkiksi sähköpostia (Daft & 
Lengel 1986). Tavoiteviestinnässä tärkeää on myös se, että johtaja korostaa koko 
tiimin yhteisten tavoitteiden merkitystä, lisäten jäsenten yhteisöllisyyden ja yh-
teenkuuluvuuden tunnetta ja siten vaikuttaen myös motivaatioon (Vilkman 
2016, 73). Tehtäväriippuvuuden edistämisen kannalta on viestintä puolestaan 
olennaisessa roolissa sen osalta, että tiimin jäsenillä on jatkuvasti ajantasaista 
tietoa siitä, miten tehtävien suorittaminen tiimissä edistyy. Kun jokainen tiimin 
jäsen on tietoinen siitä, mitä tiimissä tapahtuu ja miten tilanteet etenevät, on 
sillä suuri vaikutus motivaation ja työtyytyväisyyden kannalta (Geister, Kon-
radt & Hertel 2006).  

Motivaatiota työtä ja organisaatiota kohtaan lisää helposti myös palkitse-
minen hyvin tehdystä työstä, mikä liittyy erityisesti tulosriippuvuuteen. Palkit-
seminen voi olla joko taloudellista, eli esimerkiksi palkkaa, ei-taloudellista eli 
esimerkiksi lahjoja tai henkilökohtaisia etuja, tai se voi olla psykologista, tar-
koittaen esimerkiksi tunnustusta, kiitollisuutta, kohteliaisuuksia tai sosiaalista 
tukea (De Gieter ym. 2006). Decin, Koestnerin ja Ryanin (1999) mukaan psyko-
loginen palkitseminen vaikuttaa positiivisesti erityisesti sisäiseen motivaatioon, 
sillä sen katsotaan nimensä mukaisesti tyydyttävän yksilön psykologisia tarpei-
ta, kuten esimerkiksi pätevyyden tunnetta ja autonomiaa (Ryan & Deci 2000). 
Jotta tulosriippuvuus säilyy korkeana, on palkitsemisen osalta kannattavaa 
keskittyä myös tiimikohtaiseen palkitsemiseen henkilökohtaisen palkitsemisen 
rinnalla (Hertel ym. 2004). Yhteisöllisyyden tunne korostuu, kun sekä tavoitteet 
että palkitseminen niiden saavuttamisesta on koko tiimille yhteistä. Lisäksi Var-
tiaisen (2004, 158) mukaan tiimin menestymisten juhliminen yhdessä koko tii-
min kesken on tärkeää motivaation ylläpitoa ajatellen. 

Psykologisen palkitsemisen osalta on tärkeää ymmärtää sen ilmentyvän joh-
tajan ja johdettavan välisen vuorovaikutuksen kautta (De Gieter, Cooman, Pe-
permans & Jegers 2008), tarkoittaen sitä, että hajautuneessa työympäristössä 
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tärkeään rooliin psykologisen palkitsemisen välittäjänä nousee virtuaalinen 
viestintä. Vartiaisen ja Nurmelan (2005, 196) mukaan työntekijöiden motivaati-
on syntymisen ja ylläpitämisen kannalta yksi tärkeimmistä viestinnällisistä toi-
menpiteistä on palautteenanto, joka myös voidaan katsoa liittyvän psykologi-
seen palkitsemiseen. Erityisesti virtuaalisissa tiimeissä jatkuvan palautteen 
saamisen työtehtävien suorittamiseen liittyen on todettu vaikuttavan positiivi-
sesti tiimin suorituskykyyn sekä jäsenten motivaatioon ja työtyytyväisyyteen 
(Geister ym. 2006). Johtajan tehtävä onkin varmistaa, että kaikilla tiimin jäsenil-
lä on mahdollisuus runsaan palautteen saamiseen myös virtuaalisen viestinnän 
avulla. Palautteen saaminen on todettu hyväksi keinoksi kasvattaa motivaatiota 
hajautetussa työympäristössä erityisesti niiden henkilöiden osalta, joiden moti-
vaatio on lähtökohtaisesti melko matalaa. Vähemmän motivoituneet henkilöt 
myös hyötyvät runsaasta viestinnästä ylipäätään, sillä he ovat helpommin alttii-
ta virtuaalisen viestinnän haitoille. Sen vuoksi myös kasvokkain viestinnällä on 
merkittävä vaikutus vähemmän motivoituneiden henkilöiden motivaation kas-
vattajana, ja organisaation tulisikin tarjota riittävästi mahdollisuuksia myös 
kasvokkain tapaamisiin. (Geister, Konradt & Hertel 2006.)  

4.6 Yhteenveto kappaleesta 

Viestintä toimii kaiken johtamistyön mahdollistajana, ja erityisesti sen merkitys 
korostuu hajautetussa työympäristössä. Viestinnällä on johtamisen kannalta 
kaksi tärkeää päätehtävää: tiedottaminen, eli oikea-aikainen, runsas ja konkreet-
tinen tiedon välittäminen ja vaihdanta sekä vuorovaikutus, eli ihmissuhteiden 
luominen, osallistuminen, päätöksenteko, ongelmanratkaisu ja yhteenkuulu-
vuus. Tärkeintä on ymmärtää, että näiden kahden tehtävän on oltava tasapai-
noisessa roolissa johtamistyötä toteutettaessa. Tässä tutkimuksessa etäjohtajan 
toteuttamaa viestintää tarkastellaan erityisesti luottamuksen, sitouttamisen ja 
motivoinnin synnyn ja edistämisen kannalta. Luottamus näyttäytyy yhtenä 
kriittisimmistä edellytyksistä hajautetun työn onnistumiselle, kun taas korkea 
sitoutuminen ehkäisee eristäytymisen tunnetta, lisää suorituskykyä sekä vähen-
tää vaihtuvuutta. Motivaation ylläpitäminen on puolestaan usein nähty haasta-
vana ilman kasvokkaisia kohtaamisia, ja sen vuoksi ihmisten kannustaminen 
työskentelemään yhteisen tavoitteen eteen on hajautetussa työympäristössä 
erityisen tärkeää. Kaikkiin kolmeen osa-alueeseen liittyen viestinnän kannalta 
tärkeintä on runsas ja oikea-aikainen viestintä liittyen tehtävien suorittamiseen, 
tiedottamiseen, tavoitteisiin sekä palautteenantoon, mutta myös runsas sosiaa-
linen viestintä. Merkittävässä roolissa on myös viestintävälineiden ajantasai-
suus, niiden saatavuus sekä käyttöön kouluttaminen. Myös selkeät viestintäru-
tiinit edistävät niin luottamuksen, sitoutumisen kuin motivaationkin syntyä. 
Tärkeintä on kuitenkin tunnistaa etäjohtajan oman viestintäkäyttäytymisen 
merkitys, sillä esimerkillä on suuri vaikutus haluttujen tavoitteiden saavuttami-
sessa. Lisäksi tärkeää on myös huomioida se, että jokainen ihminen on yksilöl-
linen, jolloin kriittiseen asemaan nousee eroavaisuuksien huomioon ottaminen 
niin viestinnän käytännöissä, välineissä kuin sisällössäkin. 
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 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 5

5.1 Tutkimuksen metodologia 

Tämä tutkimus on toteutettu kvalitatiivista, eli laadullista tutkimustapaa nou-
dattaen. Laadulliselle tutkimukselle tyypillistä on todellisen elämän ilmiöiden 
kokonaisvaltainen kuvailu, ja tarkastelun kohteena ovat yleensä esimerkiksi 
erilaiset merkitykset tekstissä tai toiminnassa ja niiden ymmärtäminen, tai eri-
laisten säännönmukaisuuksien etsiminen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 
156-157). Tässä tutkimuksessa ollaankin kiinnostuneita etäjohtamisen ilmenty-
misestä todellisissa työelämän tilanteissa, ja tavoitteena on pyrkiä kuvaamaan ja 
ymmärtämään viestinnän merkitystä siihen liittyen. Tutkimuksella on aina tar-
koitus, joka pyrkii vastaamaan kysymykseen siitä, millainen on tutkimuson-
gelman muoto. Näitä tarkoituksia on tunnistettu ainakin neljänlaisia; kartoitta-
va, kuvaileva, selittävä tai ennustava tutkimus. Koska tämän tutkimuksen tar-
koituksena ei ole varsinaisten syy-seuraussuhteiden löytäminen, tai tiettyjen 
tapahtumien tai ihmisten toiminnan ennustaminen, vaan pikemminkin vähän 
tunnetun ilmiön selittäminen sekä sen piirteiden dokumentointi ja kuvailu, on 
tutkimus näin ollen kartoittava ja kuvaileva. (Hirsjärvi ym. 1997, 128.) Laadulli-
selle tutkimukselle ominaista on myös subjektiivisuus, sillä tutkija on keskeises-
sä asemassa tutkimuksen toteuttamisessa, ja hänen arvonsa muokkaavat sitä, 
minkälaisia valintoja ja tulkintoja hän tutkimuksen edetessä tekee (Hirsjärvi ym. 
1997, 152).  

Tutkimusstrategisesta näkökulmasta tämä tutkimus on tapaustutkimus eli 
case study. Tapaustutkimus keskittyy tutkimaan yhtä yksittäistä tapausta tai 
tilannetta tietyssä ympäristössä, hyödyntäen monipuolisesti eri tavoilla hankit-
tua tietoa (Yin 2014, 16-17). Tapaustutkimusta voidaankin pitää ensisijaisena 
tutkimusstrategiana silloin, kun tutkimuksen mielenkiinnon kohteena on yksit-
täisen havainnon, tässä tapauksessa etäjohtamisen, syvällinen kuvaus (Metsä-
muuronen 2011, 83). Tapaustutkimukselle tyypillistä on ilmiön kuvailu sekä 
pyrkimys sen ymmärtämiseen yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa keräämäl-
lä. Tutkimuksen kohteena on usein tietty yksilö, ryhmä tai yhteisö, ja erityistä 
huomiota kiinnitetään usein prosesseihin toiminnan takana. (Hirsjärvi ym. 1997, 
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123.) Tapaustutkimuksessa hyödynnetään usein monia erilaisia tiedonhankin-
tamenetelmiä, ja vaikka tapaustutkimus nähdään usein tyyppiesimerkkinä laa-
dullisesta tutkimuksesta, voi tiedonhankinta pitää sisällään myös määrällisin 
menetelmin kerättyä tietoa (Syrjälä 1994, 11). Tässä tutkimuksessa tarkoitus on 
kuvailla etäjohtamisen ilmiötä tietyssä ympäristössä, Yrityksessä, ja saada mo-
nipuolista tietoa etäjohtamiseen liittyvistä kokemuksista ja erityisesti viestinnän 
merkityksestä, joten aineistoa päätettiinkin kerätä kahdella eri tavalla, sekä 
haastatteluin että kyselylomakkeen avulla. 

Koska tapaustutkimus keskittyy tutkimaan vain yhtä, rajattua tapausta, 
eroaa sen yleistettävyys hieman muista tutkimusstrategioista. Yleistettävyys ei 
kuulu tapaustutkimuksen luonteeseen, sillä yksittäisen tapauksen yleistäminen 
on usein hieman ongelmallista. Staken (1995, 133-134) mukaan tapaustutkimuk-
selle ominaista on ennemminkin tavoite ymmärtää syvällisesti tiettyä tapausta 
ja sen ominaispiirteitä, tuoda siitä esiin uusia puolia ja sitä kautta tarjota mah-
dollisuutta oppia tapauksesta. Yhdenkin tapauksen sisältä on kuitenkin löydet-
tävissä usein toistuvia tekijöitä, joita voidaan pitää ikään kuin alkusysäyksenä 
tutkimuksen yleistettävyydelle. Tapaustutkimuksen pohjimmainen tarkoitus ei 
kuitenkaan voi olla tapauksen yleistäminen, vaan sen perinpohjainen tuntemus. 
(Stake 1995, 7-8.) Tutkijan onkin tiedostettava yleistettävyyden ongelmallisuus 
tehdessään valintoja tutkimusprosessin eri vaiheissa, ja huolellisesti tuotava 
ilmi se, miten juuri tutkittava yksittäinen tapaus on vaikuttanut tutkimuksesta 
saataviin tuloksiin.    

Tämä tutkimus perustuu löyhästi myös narratiiviseen lähestymistapaan. 
Narratiivisuus sanana viittaa kertomuksellisuuteen, ja tutkimusmetodologiaan 
liittyen narratiivisuuden voidaan laajasti ottaen katsoa liittyvän tutkimukseen, 
jossa kiinnitetään huomiota kertomuksiin ja tarinoihin tiedon välittäjänä (Heik-
kinen 2015, 151). Eskolan ja Suorannan (1998, 22) mukaan koko maailmamme 
perustuukin tarinoiden kertomiseen, ja sen voidaan nähdä jäsentävän tapaam-
me välittää kaikkea tietoa. Narratiivisessa tutkimuksessa ydin on usein ihmis-
ten kertomien kertomusten ja tarinoiden tutkiminen, sekä niiden tulkintojen 
tarkastelu (Hänninen 2015, 168). Tässä tutkimuksessa narratiivisuus ymmärre-
tään kuitenkin laajempana näkökulmana liittyen todellisuuden rakentumiseen, 
ei niinkään tarinoihin tutkimuksen kohteena tai tutkimusmetodina. Tämän tut-
kimuksen yhteydessä narratiivisuudella tarkoitetaan sosiaalisen todellisuuden 
rakentumista tarinoiden ja kertomusten kautta tarkoittaen sitä, että haastatelta-
vien puheet ilmenevät ikään kuin erilaisina tarinoina, joiden avulla he kuvaavat 
toimintaansa etäjohtajina. Ewickin ja Silbeyn (1995) mukaan ihmisten kertomat 
tarinat kuvaavat maailmaa siten, kun kertoja itse sitä elää ja ymmärtää, ja tässä 
tutkimuksessa tärkeää onkin huomioida se, että haastateltavat kuvaavat etäjoh-
tamisen ja siihen liittyvän viestinnän kokemuksia täysin subjektiivisesta näkö-
kulmasta.  
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5.2 Tutkimusaineisto  

Hirsjärven ym. (1997, 123) mukaan tapaustutkimukselle on tyypillistä se, että 
aineistoa kerätään useita erilaisia aineistonkeruutapoja hyödyntäen. Sen vuoksi 
käsillä olevassa tutkimuksessa tutkimusmetodeja valittiin kaksi: puolistruktu-
roidut teemahaastattelut etäjohtajille, sekä strukturoitu kysely heidän johdetta-
villeen. Kun tutkimuksessa hyödynnetään erilaisia aineistoja, useita tutkijoita 
tai useita menetelmiä, puhutaan triangulaatiosta, ja tässä yhteydessä, kun ky-
seessä on aineiston keruu useamman metodin avulla, kyseessä on menetelmät-
riangulaatio. Triangulaatiota pidetään usein ongelmallisena, sillä vaarana on 
tutkittavien aiheiden erottautuminen eri ilmiöiksi, käsitteelliset sekaannukset 
sekä ristiriidat aineistossa. Kuitenkin, menetelmätriangulaatio voi onnistues-
saan monipuolistaa tutkimuksen aineistoa, ja eri menetelmillä kerätyt aineistot 
mahdollisesti täydentävät toisiaan tutkimuksen kannalta tuottoisalla tavalla. 
(Eskola & Suoranta 2008, 70.) Tässä tutkimuksessa on aineiston keruussa käytet-
ty pääasiallisena menetelmänä haastatteluja, ja sen pohjalta muodostunutta ai-
neistoa on täydennetty kyselylomakkeella. Peruste kyselylomakkeen käyttöön 
haastattelujen lisänä tässä tutkimuksessa liittyy paitsi tapaustutkimuksen tar-
joamaan mahdollisuuteen useiden eri tutkimusmetodien käytöstä ja sitä kautta 
syvällisemmän tiedon saamiseen, niin myös tutkimuksen luotettavuuden vah-
vistamiseen tarjoamalla johdettavien näkökulman avulla kriittisesti arvioida 
etäjohtajien vastauksia. Lisäksi kahden eri tutkimusmetodin ja kahden eri koh-
deryhmän käyttöä voidaan perustella vetoamalla yhteen tämän tutkimuksen 
tutkimuskysymyksistä, jossa tavoitteena on tarkastella sitä, löytyykö etäjohta-
misen ja viestinnän näkemyksistä eroja etäjohtajien ja heidän johdettaviensa 
välillä. 

Haastattelu on yksi yleisimmistä laadullisen tutkimuksen aineistonhan-
kinnan tavoista, ja sen tavoitteena on saada selville tutkittavan henkilön ajatuk-
sia, kokemuksia ja motiiveja tutkittavaan aiheeseen liittyen (Eskola & Suoranta 
2008, 85). Tässä yhteydessä, kun tarkoitus oli kartoittaa etäjohtajien omia näke-
myksiä etäjohtamisen ja viestinnän aiheeseen liittyen, haastattelu koettiin par-
haiten tätä tarkoitusta palvelevaksi. Puolistrukturoidulla haastattelulla tarkoite-
taan samojen kysymysten esittämistä haastateltaville samassa järjestyksessä, 
ilman vastausvaihtoehtoja, kun taas teemahaastattelulla tarkoitetaan haastatte-
lua, jossa käsiteltävät teemat on etukäteen valittu, mutta kysymyksillä ei ole 
tarkkaa muotoa tai järjestystä (Eskola & Suoranta 2008, 86). Tässä tutkimukses-
sa haastattelu (liite 1) toteutettiin ikään kuin puolistrukturoidun haastattelun ja 
teemahaastattelun välimuotona, sillä teemat ja niiden alle liittyvät kysymykset 
oli etukäteen päätetty, mutta yksittäiset kysymykset saattoivat esiintyä keskus-
telun luonnollisesta kulusta riippuen hieman eri järjestyksessä tai eri muotoise-
na.  

Tutkimuksen tavoitteen liittyessä lisätiedon saamiseen etäjohtamisen ai-
healueesta Yrityksessä, valittiin haastateltaviksi henkilöiksi harkinnanvaraisen 
otoksen avulla viisi sellaista esimiestä, joiden johdettavista osa tai kaikki työs-
kentelevät maantieteellisesti eri sijainnissa esimieheen nähden. Harkinnanva-
rainen otos onkin tyypillinen ratkaisu laadullisen tutkimuksen yhteydessä, kun 
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aineistot ovat verrattain määrällisiä aineistoja pienempiä, mutta kun tutkitta-
vasta ilmiöstä halutaan saada mahdollisimman paljon tietoa. Tällöin on suota-
vaa harkinnanvaraisesti valita tutkittava joukko siten, että heillä on mahdolli-
simman paljon kokemusta tai tietämystä ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 85-
86.) Alun perin haastateltavien määrä suunniteltiin suuremmaksi, mutta koska 
aineistoa haluttiin kerätä myös toisella tutkimusmetodilla johdettavien näkö-
kulmasta, päätettiin aikataulurajoitteiden ja tutkimusaineiston koon vuoksi 
haastatella vain viittä esimiestä. Haastattelujoukosta pyrittiin saamaan mahdol-
lisimman monimuotoinen valitsemalla erilaisen tehtävänkuvan omaavia esi-
miehiä, ja lopulta haastattelujoukko koostuikin kolmen eri tehtävänkuvan esi-
miehistä. Osa etäjohtajista työskentelee enemmän teknisen työn parissa, kun 
taas osa enemmän tietotyössä, ja heidän johtamansa tiimit koostuvat 5-20 työn-
tekijästä. Kaikilla haastateltavilla on yli 20 vuoden kokemus työelämästä, ja 
kaikki ovat olleet yli viisi vuotta Yrityksessä töissä. Haastateltavista kaikki ovat 
miehiä, mutta Yrityksen ollessa etäjohtajien lukumäärän suhteen pieni, ei tut-
kimuksessa anonymiteetin vuoksi tuoda esiin heidän ikäänsä tai tarkempaa 
kuvausta heidän työnsä luonteesta. Tulosten yhteydessä haastateltavat on eri-
telty koodein H1-H5. 

Haastateltaville esitettiin pyyntö osallistua haastatteluun lokakuussa 2017. 
Aluksi kaikkiin esimiehiin oltiin yhteydessä puhelimitse, jonka jälkeen heille 
lähetettiin sähköpostitse virallinen saatekirje haastatteluun liittyen. Kaikki haas-
tattelut toteutettiin marraskuussa 2017 Skypen välityksellä, ja haastattelut kes-
tivät 47-73 minuuttia. Kaikki haastattelut tallennettiin, ja yhteensä tallennettua 
aineistoa kertyi 300 minuuttia ja 33 sekuntia. Haastattelutallenteiden puhtaak-
sikirjoittamisesta syntyi puolestaan tekstiä yhteensä 63 sivua.  

Koska etäjohtamisen kokemuksia Yrityksessä haluttiin kartoittaa laajem-
masta näkökulmasta, valittiin toiseksi tutkimusmetodiksi haastateltujen etäjoh-
tajien johdettaville suunnattu kyselylomake. Kyselylle tyypillistä on sen tehok-
kuus, sillä kyselyn avulla voidaan nopeasti ja tehokkaasti kerätä aineistoa suu-
relta määrältä tutkittavia henkilöitä. Toisaalta on huomioitava se, että kyselyssä 
ei voida kontrolloida väärinymmärryksiä tai sitä, suhtautuvatko vastaajat tut-
kimukseen tosissaan ja vastausten osalta rehellisesti. (Hirsjärvi ym. 1997, 182.) 
Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen käyttö nähtiin kuitenkin mahdollisuute-
na saada tutkittavasta etäjohtamisen aiheesta laajempaa tietoa, johdettavien nä-
kökulmasta tarkasteltuna. Kyselylomakkeen vastaajat valittiin, kuten haastatel-
tavatkin, harkinnanvaraisen otoksen avulla. Tässä yhteydessä, jotta vastaaja-
joukosta saataisiin mahdollisimman kattava ja jotta vastauksia saataisiin mah-
dollisimman paljon, vastaajien valinnassa käytettiin ikään kuin lumipallo-
otannan ja eliittiotannan yhdistelmää. Lumipallo-otannalla tarkoitetaan sitä, 
että tutkija aluksi valitsee yhden tutkittavan henkilön, ja pyytää häntä nimeä-
mään seuraavan tutkittavan, jolloin tutkittavista muodostuu ikään kuin ketju. 
Eliittiotannalla puolestaan tarkoitetaan tutkittavien valintaa sillä perusteella, 
keneltä voidaan olettaa saavan mahdollisimman kattavia vastauksia aiheeseen 
liittyen. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 86.) Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen 
vastaajat valittiin siten, että tutkija pyysi haastateltavaa esimiestä nimeämään 
omasta tiimistään kolme henkilöä, kenelle kyselylomake lähetetään. Valinnas-
saan esimiehet toteuttivat eliittiotantaa siten, että he valitsivat nämä kolme 
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henkilöä paitsi sen perusteella, että heillä olisi kokemusta etäjohtamisesta niin 
myös sen perusteella, kuinka todennäköisesti he ylipäätään vastaisivat kyse-
lyyn. Kyselylomake lähetettiin lopulta 15 henkilölle, ja lopullinen vastaajamäärä 
oli 12. 

Kyselylomake toteutettiin siten, että kysymykset luotiin sähköisessä Web-
ropol -kyselytyökalussa, ja lähetettiin linkkinä vastaajille. Kysymysten luomi-
sessa hyödynnettiin osittain samoja teemoja kuin haastatteluaineistossa, sekä 
osittain myös itse haastatteluaineistoa, jonka analyysin pohjalta haluttiin lisätie-
toa tietyistä aihepiireistä. Kyselyn linkki lähetettiin vastaajille sähköpostitse, ja 
vastausaikaa kyselyyn oli kymmenen päivää. Vastaajille lähetettiin muistutus-
viesti 2 päivää ennen kyselyn sulkeutumista. Kysely sisälsi 39 kysymystä, joista 
avoimia kysymyksiä oli seitsemän, ja lopuissa oli valmiit vastausvaihtoehdot. 
Kysely lähetettiin yhteensä 15 henkilölle, ja vastauksia saatiin 12. Vastaajien iät 
vaihtelivat siten, että 25-34 vuotiaita oli kolme, 35-44 vuotiaita kaksi, 45-54 vuo-
tiaita viisi ja 55-64 vuotiaita kaksi. Vastaajien palvelusvuodet Yrityksessä vaih-
telivat alle yhdestä 10-14 vuoteen siten, että vastaajista yksi oli ollut töissä alle 
vuoden, neljä 1-4 vuotta, neljä 4-9 vuotta, yksi 10-14 vuotta ja kaksi yli 20 vuotta. 
Tuloksissa kyselylomakkeen vastaajat on eritelty koodein V1-V12. 

5.3 Aineiston analysointi 

Laadullisen tutkimuksen aineistoa on mahdollista analysoida lukuisilla eri ta-
voilla. Tavasta huolimatta aineiston analyysin päätavoitteena on aina selkeyden 
luominen aineistoon, sekä sen pohjalta uuden tiedon luominen tutkittavasta 
ilmiöstä. Analyysin avulla hajanainen aineisto saa selkeyttä, mikä puolestaan 
lisää aineiston arvoa. (Eskola & Suoranta 2008, 137.) Hirsjärven ym. (1997, 207) 
mukaan aineiston analyysi yhdessä sen tulkinnan ja johtopäätösten kanssa 
muodostavatkin tutkimuksen ytimen, sillä aineiston analyysiin perustuvat vas-
tausten saaminen tutkimuskysymyksiin. Laadulliselle tutkimukselle on tyypil-
listä, että aineistoa kerätään useissa eri vaiheissa sekä mahdollisesti lukuisilla 
eri menetelmillä, ja sen vuoksi myös aineiston analyysiä toteutetaan usein rin-
nakkain aineistonkeruun kanssa (Hirsjärvi ym. 1997, 208). Myös tässä tutki-
muksessa aineiston analyysi aloitettiin rinnakkain aineiston keruun kanssa, ja 
osittain toisen tutkimusmetodin, kyselylomakkeen, luomista edellyttikin haas-
tatteluaineiston analysointi, jotta saatiin selville kyselylomakkeella kartoitetta-
via aiheita. 

Tämän tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoittelun avulla. Eskolan ja 
Suorannan (2008, 174) mukaan teemoittelulla tarkoitetaan yksinkertaisimmil-
laan tutkimusongelmaan liittyvien teemojen nostamista esiin aineistosta, sekä 
niiden ilmenemisen mahdollista vertailua. Tässä tutkimuksessa teemoittelun 
avulla aineistoa saatiin selkeytettyä sekä jaettua ehyisiin kokonaisuuksiin. Kos-
ka tarkoitus ei kuitenkaan ollut ainoastaan vertailla aineistossa esiintyviä tee-
moja keskenään, käytettiin haastatteluaineiston analyysissä apuna myös tyypit-
telyä, jotta päästäisiin aineistossa syvemmälle. Tyypittelyssä aineistoa ryhmitel-
lään siinä esiintyviä samankaltaisuuksia erilaisiksi tyypeiksi, joiden tavoitteena 
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on tiivistää teemoissa esiintyviä tyypillisimpiä piirteitä (Eskola & Suoranta 2008, 
181). Lisäksi tässä tutkimuksessa on nostettu esiin myös yksittäisiä, tyypillisestä 
merkittävästi poikkeavia piirteitä. Tyypittelyn perustuessa aineistossa esiinty-
viin yhteneväisyyksiin, voidaan sanoa tyyppien muodostuvan, toisin kuin tee-
mojen, aineistolähtöisesti. 
 Toisen tutkimusmetodin, kyselylomakkeen (liite 2) analysointi toteutettiin 
lähtökohtaisesti määrällisluontoiselle aineistolle epätyypillisesti. Eskolan ja 
Suorannan (2008, 161) mukaan laadullisesta aineistosta tekee rikkaan juuri se, 
että erilaisia analyysitapoja voi yhden tutkimuksen sisällä olla runsaasti, ja mi-
käli yhden tavan kanssa on vaikea päästä haluttuun lopputulokseen, voidaan 
soveltaa muita tapoja. Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen analysoinnissa ei 
sille tyypillisten määrällisten analyysitapojen nähty tuottavan merkittävää lisä-
arvoa tutkimukselle, koska tarkoitus oli laajemmin kartoittaa johdettavien ko-
kemuksia, asenteita ja mielipiteitä tutkittavaan etäjohtamisen ja viestinnän ai-
hepiiriin liittyen. Kyselylomakkeen vastaukset päätettiinkin analysoida aineis-
tolähtöisesti teemoittelemalla ne ensin haastatteluaineiston kanssa samojen 
teemojen mukaisesti, ja sitten luokittelemalla ne kahteen tutkimustehtävän 
kannalta oleelliseen luokkaan sen perusteella, kuinka usein vastaajat tapaavat 
esimiehiään kasvokkain. Tämä valittiin luokittelun perusteeksi siksi, että etäjoh-
tajien haastatteluaineistosta nousi selkeästi esiin kriittinen tarve etäjohtamisen 
yhteydessä tavata johdettavia mahdollisimman usein myös kasvokkain. Myös 
aiempi tutkimus aiheesta osoittaa kasvokkain tapaamisilla olevan suuri merki-
tys luottamuksen, sitoutumisen ja motivaation synnyn kannalta, ja tukee näin 
ollen luokitteluvalintaa. Luokittelua käytetään kuitenkin analyysissä apuna ai-
noastaan sen tarkastelussa, aiheuttaako eroavaisuudet esimiestapaamisten 
määrässä eroavaisuutta vastauksiin. Kaikkien kysymysten osalta eroavaisuuk-
sia ei kuitenkaan löytynyt, ja sen vuoksi tuloksissa ei kyselylomakkeen vasta-
uksia joka kohdassa tarkasti luokitella. 
 Ensimmäiseen luokkaan kuuluivat esimiestään viikoittain tapaavien vas-
taukset. Esimiestään viikoittain tapaavaksi vastaaja luokiteltiin, mikäli hän oli 
vastannut tapaamisten määrää esimiehen kanssa kartoittavaan kysymykseen 
(kysymys 3) joko vastauksella joka päivä, muutamana päivänä viikossa, tai ker-
ran viikossa. Tässä luokassa vastaajia oli yhteensä viisi, joista kolme tapaa esi-
miestään muutamana päivänä viikossa, ja kaksi kerran viikossa. Toiseen luok-
kaan kuuluivat puolestaan esimiestään harvemmin tapaavien vastaukset Esi-
miestään harvemmin tapaavaksi vastaaja luokiteltiin, mikäli hän oli edellä mai-
nittuun kysymykseen vastannut joko vastauksella 1-2 kertaa kuukaudessa, tai 
harvemmin kuin kerran kuukaudessa. Luokan sisällä vastauksia oli yhteensä 
seitsemän, ja heistä kuusi tapaa esimiestään 1-2 kertaa kuukaudessa, yhden ta-
vatessa esimiestään harvemmin kuin kerran kuukaudessa. 

Kyselylomakkeen vastaukset (liite 2) on teemoiteltu haastatteluaineistosta 
esiin nousseiden teemojen mukaisesti siten, että kyselylomakkeen kysymykset 
ja vastaukset esitellään nivoen ne yhteen haastatteluaineiston tulosten kanssa, 
jotta yhtä teemaa ja sen sisällä esiintyviä tyyppejä saadaan esiteltyä mahdolli-
simman monipuolisesti, ja jotta pystytään heti tarjoamaan ymmärrys johtajien ja 
johdettavien vastausten eroista tai yhtäläisyyksistä. Tulososiossa jokaiselle tee-
malle on oma kappaleensa, ja kappaleet on muodostettu siten, että aluksi käsi-
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tellään haastatteluaineiston tulokset, jonka jälkeen omassa alakappaleessaan 
kyselylomakkeen tulokset. Näin ollen tulosten esittely antaa paremmat lähtö-
kohdat johtopäätösten tekemiselle, sekä tutkimuskysymysten vastaamiselle. 
Kyselylomakkeen vastaukset on liitetty tämän tutkimusraportin loppuun liit-
teenä (liite 2), ja tulososiossa on hyödynnetty sekä valmiiden vastausvaihtoeh-
tojen numeerisia ilmenemiä, sekä avointen kysymysten vastauksia. Vastaajien 
anonymiteetin varmistamiseksi avointen kysymysten vastaukset on kuitenkin 
liitteestä häivytetty, ainoastaan vastaajien määrä kuhunkin kysymykseen on 
jätetty näkyviin. Tärkeimmät avoimet vastaukset on koottu tulososioon sitaa-
teiksi, ja sitaatit on valittu sillä perusteella, että samankaltaisia vastauksia esiin-
tyi avoimissa vastauksissa useampia. Seuraavassa kappaleessa tutkimuksen 
tulokset esitellään tarkemmin. 
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 TUTKIMUKSEN TULOKSET 6

6.1 Teemat liittyen etäjohtamiseen ja viestintään 

Seuraavissa alakappaleissa on esitelty tämän tutkimuksen keskeisimmät tulok-
set siten, että ne on jaettu viiteen eri teemaan. Tämän tutkimuksen analyysissä 
käytettyjä teemoja ovat kokemukset etäjohtamisesta, viestintä etäjohtamistyössä, vies-
tintä luottamukseen liittyen, viestintä sitouttamiseen liittyen, sekä viestintä motivoin-
tiin liittyen. Teemoihin päädyttiin aineistolähtöisesti, tunnistamalla etäjohtajien 
haastatteluista niiden keskeisimpiä aiheita. Haastatteluaineistossa esimerkiksi 
etäjohtajan omat kokemukset etäjohtamisesta näyttäytyivät keskeisenä jokaises-
sa haastattelussa. Tutkimuksen tavoitteen liittyessä lisätiedon saamiseen erityi-
sesti etäjohtamiseen liittyvistä viestintäkäytännöistä, myös viestinnän teemat 
olivat luonnollisesti merkittävässä asemassa haastatteluissa. Teemojen sisältä 
on aineistolähtöisesti nostettu esiin myös niiden sisällä esiintyviä toistuvia piir-
teitä, jotka tyypillisesti kuvaavat kutakin teemaa. Teemat ja niistä tyypittelyn 
kautta esiin nousseet, teemaa kuvaavat piirteet on esitelty taulukossa 2. 

Haastatteluaineiston lisäksi tuloksia on täydennetty johdettaville suunna-
tun kyselylomakkeen tuloksilla. Kyselylomakkeen vastaukset on luokiteltu ai-
neistolähtöisesti kahteen luokkaan, esimiestään viikoittain sekä esimiestään 
harvemmin tapaavien luokkaan. Luokittelun perusteena oli haastatteluaineis-
tossa ilmennyt etäjohtamisen toteuttamiseen liittyvä tarve johtajan ja johdetta-
van välisille tapaamisille. Lisäksi kyselylomakkeen analysoinnissa on käytetty 
apuna aineistolähtöisesti haastatteluaineistosta esiin nousseita teemoja, ja tulok-
sia sekä etäjohtajien haastatteluista että johdettavien kyselylomakkeesta esitel-
läänkin yhdenaikaisesti jokaisen teeman kohdalla. Tuloksissa suurempi paino-
arvo on etäjohtajien haastatteluaineistolla, ja kyselylomakkeella on pyritty toi-
saalta menetelmätriangulaation kautta tukemaan ja monipuolistamaan aineis-
toa, mutta toisaalta myös tuomaan esiin mahdollisia eroavaisuuksia etäjohtajien 
ja johdettavien näkemyksissä liittyen etäjohtamisen ja viestinnän kokemuksiin. 
Kyselylomakkeen tulokset on esitelty jokaisen kappaleen lopussa. 
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TAULUKKO 2  Teemat ja niiden sisällä esiintyvät tyypilliset piirteet 

Kokemukset 
etäjohtamisesta 

Viestintä etä-
johtamistyös-
sä 

Viestintä  
luottamukseen  
liittyen 

Viestintä  
sitouttamiseen 
liittyen 

Viestintä  
motivointiin  
liittyen 

Vastuullisuus Sähköpostijoh-
tajuus 

Yhdessä työsken-
tely 

Yhteenkuulu-
vuuden edistä-
minen 

Vastuun jaka-
minen 

Työsuoritusten 
seurannan vai-
keus 

Perinteisyys 

Runsaaseen ja 
avoimeen vies-
tintään kannus-
taminen 

Hyvän ilmapiirin 
ylläpitäminen 

Tavoiteviestin-
tä 

Säännölliset 
tapaamiset 

Kasvokkain 
viestinnän 
vähyys 

Viestintärutiinit Sosiaalinen tuki 
Palautteenanto 
ja palkitsemi-
nen 

Luottamus Oma kulmaki-
viasema 

Viestinnän enna-
koitavuus 

  

Sosiaalinen ja 
viestinnällinen 
taitavuus 

 
Avoin viestintä 
haastavissa tilan-
teissa 

  

6.2 Kokemukset etäjohtamisesta 

Yrityksen Suomen liiketoiminta on maantieteellisesti hyvin laajalle alueelle ha-
jautunut, johtuen pitkälti energia-alan perusluonteesta, sillä energiaa tarvitaan 
kaikkialla. Yrityksen asiakkaita onkin koko Suomen kattavalla alueella, ja kun 
pyrkimyksenä on olla mahdollisimman lähellä asiakasta, tarkoittaa se luonnol-
lisesti liiketoiminnan ja henkilöstön hajautumista. Erityisesti teknistä ja tuotan-
nollista työtä tekevä henkilöstö työskentelee hyvin laajalla maantieteellisellä 
alueella, ja tästä johtuen heidän johtamisensa tapahtuu pitkälti etäältä. Vaikka 
etäjohtamista ilmenee eniten juuri tuotannollisessa yksikössä, on maantieteellis-
tä hajautuneisuutta ja sen myötä myös etäjohtamista jonkin verran myös tieto-
työtä tekevän henkilöstön keskuudessa. Tyypillisesti Yrityksessä etäjohtaminen 
ilmenee siten, että osa johdettavista sijaitsee fyysisesti lähellä, ja osa johdettavis-
ta voi sijaita useankin sadan kilometrin päässä. Kaikki haastatellut etäjohtajat 
myös kertoivat työnsä sisältävän paljon matkustamista, mistä johtuen fyysisen 
työpisteen merkitys koettiin ylipäätään melko vähäiseksi.  

Ensimmäinen teema liittyi etäjohtajien kokemuksiin etäjohtamisesta. Tä-
män teeman keskiössä ovat etäjohtajien subjektiiviset näkemykset, ja näin ollen 
teeman tarkastelu johdettavien näkökulmasta ei tuota tuloksille suurta lisäar-
voa. Kuitenkin, kappaleen lopuksi on lyhyesti esitetty myös johdettavien nä-
kemyksiä etäjohtamiseen liittyen. Kysyttäessä haastatteluissa yleisesti etäjohta-
jien henkilökohtaisia kokemuksia etäjohtamiseen ja tiimin hajautuneisuuteen 
liittyen, oli ensimmäinen reaktio kaikkien etäjohtajien osalta samankaltainen. 
Jokainen toi heti aluksi selkeästi ilmi sen, että johtamistyön toteuttaminen etääl-
tä koettiin haastavaksi, osittain jopa ahdistavaksi.  
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Kyllähän se (etäjohtaminen) välillä vähä ahistaa ku ei pysty tekee niinku haluais… (H2 = 
esimies 2) 

…emmä sitä (etäjohtamista) niinku ihan hirveen mielekkäänä tunne, siis tarkotan sillä lailla et, 
ei mitään varsinaista ongelmaa mut se jää niinkun etäiseks se homma niinkun sanakin sen sa-
noo jo ihan käytännössä. (H4 = esimies 4) 

No sehän on just tän, ihmiset on hajallaan ympäri Suomee niin se on haastava, se on haasta-
vaa… (H5 = Esimies 5)) 

Vaikka kaikki etäjohtajat ovat toimineet nykyisessä asemassaan jo useamman 
vuoden ajan ja siten tottuneet toteuttamaan johtamistyötään etäältä, nousi ai-
neistossa selkeästi esiin se, että he kokivat johtamistyön kannalta hankalana 
organisaation hajautuneisuuden ja sen, että välimatka johdettavien kanssa on 
jopa useita satoja kilometrejä. Johtamistyötä haluttaisiin mieluummin toteuttaa 
lähempänä johdettavia ja heitä kasvokkain tapaamalla.   

…kyllähän mä mielummin oisin koko ajan kaikessa mukana enemmän ja näkisin vähintään 
viikottain niitä miehiä ja, pystysin olemaan vaikka viikottain siellä, tota, paikan päällä. (H1 = 
esimies 1) 

Lisäksi yksi etäjohtajista toi esiin kokeneensa haasteellisena vaihdoksen lähijoh-
tajasta etäjohtajaksi, sillä hän oli aiemmin toteuttanut esimiestyötään fyysisesti 
samassa paikassa johdettaviensa kanssa. 

Sillon joskus ku mä olen näihin hommiin tullu niin mä oon tavallaan, oli, äärettömän hankalaa 
et kesti kyl vähän aikaa et mä totuin siihen (etäjohtamiseen). Ku mä olin aikasemmin sillä ta-
valla et mä olin tehdasalueel tai voimalaitosalueel nii se oli se aidattu alue misä toimittii… 
(H3 = esimies 3) 

Haastatteluissa pyrittiin saamaan selville, mitkä asiat olivat tarkemmin niitä 
tekijöitä, jotka tyypillisesti kuvaavat etäjohtamista Yrityksessä. Etäjohtajien pu-
heista olikin löydettävissä etäjohtamiseen liittyviä yhtenäisiä kuvauksia, ja ai-
neiston analyysin avulla nämä kuvaukset koottiin yhteen viideksi eri etäjohta-
misen tyypilliseksi piirteeksi. Yrityksessä etäjohtamiseen liittyi etäjohtajien pu-
heissa tyypillisesti vastuullisuus, työsuoritusten seurannan vaikeus, säännölliset ta-
paamiset, luottamus sekä sosiaalinen ja viestinnällinen taitavuus. 

6.2.1 Vastuullisuus 

Etäjohtajien puheista kävi ilmi, että yksi ongelmallisimmista tekijöistä etäjoh-
tamisessa ja kenties yksi suurimmista syistä sille, miksi se koetaan haastavana, 
liittyy esimiehen vastuisiin. Erityisesti teknistä työtä johtavat kokivat, että työ-
turvallisuuteen liittyvät, esimiehelle asetetut vastuut ovat suuria ja ristiriidassa 
sen kanssa, että valvontaa on mahdotonta toteuttaa fyysisen välimatkan takia. 
Erityisen suurena huolenaiheena nähtiin omien johdettavien turvallisuus, sillä 
työ on fyysistä ja tehtäviä suoritetaan usein yksin, mahdollisesti myös yöaikaan. 

Kyllä sellanen on että se mä aina murehdin liikaa niit, sit tulee nää työsuojeluvastuut et jos 
kaikki ei oo menny niinko ajateltu ja jos pitää riskei ottaa… (H3) 
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… juridisestiki se on vähän hankalaa koska kaikki vastuut kuitenki on esimiehellä riippumatta 
siitä onko ne lähellä vai kaukana ne, ne ryhmäläiset, että se välillä vähän huolettaa että, jos jo-
tain sattuu [- -] se on semmonen mikä mikä huolettaa kyllä, kyllä, että tota, miesten turvalli-
suus ja siihen liittyvät asiat ensimmäisenä. (H2) 

Etäjohtajista yksi myös totesi, ettei asiaan ole käytännössä mahdollista vaikut-
taa. Ongelman liittyessä ylipäätään energia-alan luonteeseen siitä, että liiketoi-
minta-alue on maantieteellisesti suuri, ovat omat sekä työnantajan mahdolli-
suudet tilanteeseen vaikuttamiseksi hyvinkin rajalliset. 

…kyllä siinä niinkö jo mietti taas mikä etäjohtamisessa on että valtavat vastuut mutta tuota, et 
ite sille ei voi mitään tehä eikä työnantaja auta siinä asiassa, eikä pystykkää auttaa että…(H1) 

Vastuullisuus näyttäytyi etäjohtamiseen liittyen tyypillisenä piirteenä myös 
työntekijän näkökulmasta. Etäjohtajien mukaan etäjohtamisessa nähtiin hyvänä 
asiana se, että työntekijällä itsellään on vastuu omasta tekemisestään. Itsenäinen 
päätöksenteko sekä omien aikataulujen ja työtehtävien määrittely tuovat työn-
tekijälle vapautta oman työnsä toteuttamiseen liittyen. Etäjohtajat eivät koke-
neet tarkoituksenmukaisena sitä, että kaiken päätöksenteon ja ongelmanratkai-
sun tulisi kulkea heidän kauttaan, vaan näkivät työntekijöiden itsenäisen vas-
tuun työtä helpottavana tekijänä. 

…no se antaa paljon, paljon niinkun vastuuta siitä omasta tekemisestä eli [- -] pitää olla, olla 
kykeneväinen kantamaan sitä vastuuta ja itse ohjelmoimaan sen aikataulunsa ja määrittele-
mään ne työtehtävät mitä, mitä pitää tehdä. Et se antaa niinkun ehkä enemmän vastuuta sille 
yksilölle kuin että oltais samassa paikassa ja, esimies pystys siinä sitte tarkemmin ohjaamaan 
jokaista työtehtävää niin siihen se menee. (H5) 

…et se täs on varmaan se suola et se henkilö, niillä henkilöil ketkä siel on ni niil on siellä se 
toimintavapaus siinä tilanteessa et miten toimitaan ni, ei se oo niin tarkkaan määritelty. (H3) 

…sillä lailla se on ihan jees homma et se antaa myös varmaan tietynlaista vapautta työnteki-
jöillekin et he pystyvät sitä, sitä tota noin, järjestämään sitä omaa työtä siellä, siellä ihan päi-
vätasolla sit helpommin… (H4) 

6.2.2 Työsuoritusten seurannan vaikeus 

Kaikissa haastatteluissa kävi ilmi, että etäjohtamisessa työsuoritusten sekä työn 
laadun seuranta on osittain haasteellista, ja että sitä täytyy toteuttaa muita kei-
noja käyttäen, koska mahdollisuuksia suoraan, kasvokkain tapahtuvaan työ-
suoritusten valvontaan ei juurikaan ole. Suurin osa mainitsikin, että ensisijaisia 
työkaluja seurannan toteuttamiseen ovat erilaiset raportit ja kustannusseuranta-
järjestelmät, joita seuraamalla mahdolliset poikkeamat nousevat esiin.  

…sitä mä käytän kans tähän seurantaan vaikka se on niinkun laskutus ja laskunmaksamisjär-
jestelmä niin siitä huolimatta se on mulle tämmönen seurantajärjestelmä, mä nään sieltä et mi-
tä, mitä laitoksilla on tapahtunu ku mä nään minkälaisia osia on menny niin mä voin siitä jo 
vähä päätellä mitä remontteja on ollu ja mitä ne on maksanu ja jos on jotai kysyttävää niin 
voin soitella että mikä tää homma oli ja miks tähän meni näin paljon rahaa [- -] Muutenhan toi 
seuranta, niin kyllähän se on  näitten tota, it-työkalujen varassa… (H2) 

…tai sit jos kuluja on niinko enemmän et kerran kuus näit tuloksii seurataan laitoskohtasesti 
ni kyl se sellanen aika armoton (seurannan) mittari on et ei siin mittää oikee isompii voi. (H3) 
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Joo siis tää on yks tapa seurata tää viikkoraportti sitä et jos ens viikolla on sovittu et tehdään 
nämä hommat tai nämä hommat on tulossa, ja seuraavalla viikolla raportoidaan siitä että nämä 
tuli tehtyä tai ei tullu tehtyä tai jäi vaih- osittain tehdyks niin ne tulee sitä kautta seurattua et 
muutapa keinoo täs ei hirveesti, hirveesti oo niinkun etänä seurata niitä kun ei pääse fyysisesti 
tarkastamaan joka nippeliä eikä oo tarkotuksen mukasta että kyl se ton raportoinnin kautta se 
suunniteltu ja toteutunu työtehtävä selvii. (H4) 

Yksi etäjohtajista toi kuitenkin esiin myös esimiehen oman aktiivisuuden seu-
rantaan liittyen. Hän kertoi toteuttavansa seurantaa runsaalla viestinnällä, sekä 
ylläpitämällä omia dokumentteja tehtävien suorittamiseen liittyen. 

…vaatii esimieheltäki sitä aktiivisuutta että tosiaan näissä keskusteluissa mitä viikottain sitte 
käy puhelinkeskusteluissa ja jos naamatustenki tapaa niin aktiivinen kysyminen tilanteista että 
mitenkä eri asiakkuuksissa ja eri toiminnoissa mitenkä niissä ollaan edistytty ja niitten seu-
raaminen, että mulla itselläni on semmonen muistilista missä mulla on kaikki meneillään ole-
vat asiat, tehtävät, henkilöittäin, asiakkuuksittain ja niitten päivittäminen ja seuraaminen niin 
se kuuluu semmoseen jokaviikkoiseen, jokaviikkoiseen rutiiniin. (H5) 

6.2.3 Säännölliset tapaamiset 

Aineistosta ilmeni, että vaikka johtaminen tapahtuu pääosin etäältä, suurin osa 
etäjohtajista tapaa säännöllisesti johdettaviaan myös kasvokkain. He pyrkivät 
järjestämään aikataulunsa niin, että tapaamiset ovat säännöllisiä, joko viikoittai-
sia tai kuukausittaisia jokaisen johdettavan kanssa, välimatkasta riippuen. 
Haastateltujen etäjohtajien mukaan kasvokkain tapaamiset kuuluvat olennai-
sesti etäjohtamisen luonteeseen, sillä kaikkea kanssakäymistä ei voi edistyneel-
läkään teknologialla korvata. 

...et vaikka on etäjohtaja niin pitää mennä lähijohtajakski aina välillä, et jos istuu vaa omalla 
konttorilla nii se ei kyl käy pitkän päälle et miehet kaipaa sitä näkyvyyttä. (H2) 

Aineistosta myös selvisi, että etäjohtajat toivoisivat pystyvänsä enemmän ole-
maan fyysisesti samassa paikassa alaistensa kanssa, ja tapaamaan heitä kasvok-
kain. Lähijohtamisen mahdollisuutta rajoittavat kuitenkin paitsi pitkät välimat-
kat, myös se, että esimiesten työ pitää sisällään valtavan määrän hallinnollista 
työtä, joka velvoittaa pysymään tietyssä sijainnissa.  

…tammi-helmikuussa mää istun käytännössä tässä konttorissa ja hakkaan samat asiat viielle 
eri instanssille eli [- -] mulla mennee tammi –helmikuu, istun tässä ja mulla tullee nolla kilo-
metriä autoon. (H1) 

No kyllähän sitä tota, näkyvyydes ois parannettavaa et enemmän pitäs olla aina laitoksella et, 
se on vähä siinä vaikka autos pystyy puhuu puhelimes niin kaikki tällaset hallinnolliset hom-
mat jää tekemättä et autos ei voi kuitenkaa hoitaa sähköposteja eikä, saatika sitte jotain muita, 
muita tuota, töitä joita pitää läppärillä hakata… (H2) 

Lähijohtamiseen liittyen yksi etäjohtajista totesi muista poiketen, ettei juurikaan 
pysty järjestämään kasvokkain tapaamisia tiiminsä jäsenten kanssa. Siinä missä 
muut mainitsivat tapaavansa kuukausittain kaikkia tiiminsä jäseniä erikseen, ei 
yksi etäjohtajista kokenut työn organisoinnin puitteissa mahdolliseksi järjestää 
säännöllisiä tapaamisia kerran tai kaksi kertaa vuodessa tapahtuvien, yleensä 
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tavoitteiden asettamiseen tai kehityskeskusteluihin liittyvien tapaamisten lisäk-
si. 

Voi sanoo et kerran vuodessa, tai sanotaan kaks, kerran vuodessa ku pidetään toi tavote ja tu-
loskeskustelut, kehityskeskustelut, tän tyyppiset hommat kun pidetään. Sillon mä pyrin mat-
kustaan heidän luokse mut et, ei oo kerta kaikkiaan mahollisuuksia enempää käydä. (H4) 

6.2.4 Luottamus 

Etäjohtamisen onnistumisen kannalta yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä koettiin 
luottamus. Luottamus ilmeni etäjohtajien puheissa erityisesti seurantaan liitty-
en, sillä suoran valvonnan ollessa mahdotonta, on luotettava siihen, että jokai-
nen toteuttaa työtänsä sovitusti. Lisäksi luottamuksesta kertoi jo aiemmin mai-
nittu vastuullisuus ja erityisesti se, että esimiehet pystyvät antamaan vastuuta ja 
päätöksentekovaltaa johdettavilleen.   

No täähän perustuu luottamuksee ja simmosee et ei tota noinni ei joka asiaa pysty valvomaan 
ja vahtimaan, vaatiahan voi mitä vaan melkee, mutta toteuttaaks henkilöt niitä ni se, ei vaan 
kaikkee pysty vahtimaan ja valvomaan… (H3) 

…nää työn ulkopuoliset taidot korostuu ehkä niinkun luottamus ja tällaset niinkun, työnteki-
jöihin, työntekijöiden työpanokseen ja raportointiin luottaminen ja seuranta korostuu, koros-
tuu niinku täs hommassa. (H4) 

6.2.5 Sosiaalinen ja viestinnällinen taitavuus 

Etäjohtamistyön kannalta tärkeinä näyttäytyivät myös sosiaaliset ja viestinnälli-
set taidot. Monen etäjohtajan puheesta ilmeni, että etäjohtajan on kyettävä ais-
timaan sanatonta viestintää sekä kuulostelemaan herkällä korvalla erilaisia sig-
naaleja liittyen erityisesti johdettavien jaksamiseen sekä muihin vaikeasti ha-
vaittaviin tekijöihin.  Kasvokkain tapaamisten ollessa vähäisiä, koettiin hyödyl-
liseksi puhelinkeskustelut, joissa esimerkiksi äänensävy voi antaa tietoa siitä, 
että joku asia on huonosti. 

…pitää olla niinku tuntosarvii et vähä aistii sellasta sanatontaki viestintää ja vähä rivien välist 
lukemista ku ei itte pääse paikalle, ja vähä kuulostella sieltä täältä koittaa keräillä sitä tietoo, 
ja pitää olla tavallaan niinku ehkä normaalii herkemmällä korvalla kun että näkis joka päivä 
oman ryhmäläisensä. (H2) 

…sen aistii kyl sit siitä keskustelusta vaikkei ne suoraan sano et mä oon stressaantunu ja mä 
en jaksa enää. Semmosia soittoja ei varmaan tuu ikinä. Mut sen kyl huomaa sit rivien välistä 
tai sanojen välistä et nyt kaveri on kyl aikamoisessa, ja sit niinku se täytyy vaan tiedostaa sit 
ettei lyö lisää vaan koko ajan kuormaa et sit täytyy niinku ettii vaihtoehtoja. (H4) 

6.2.6 Johdettavien näkökulma etäjohtamiseen 

Ensimmäinen, etäjohtamisen kokemusten teema keskittyi tarkastelemaan etä-
johtajien subjektiivisia kokemuksia ja näkemyksiä etäjohtamisessa, sekä kartoit-
tamaan niitä piirteitä, mitä hajautuneisuus johtamiselle Yrityksessä aiheuttaa. 
Johdettaville suunnatun kyselylomakkeen (Liite 2) vastaukset näyttäytyivät 
johtajien haastatteluihin verrattuna mielenkiintoisena erityisesti tärkeään ase-
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maan etäjohtajien puheissa nousseiden kasvokkain tapaamisten osalta. Kysely-
lomakkeen vastauksista selvisi, että johdettavat pääosin tyytyväisiä tapaamis-
ten määrään esimiehensä kanssa (kysymys 16). Luokittelun myötä eroavaisuuk-
sia ei juurikaan ilmennyt eri vastaajaluokkien välillä. Vastaajista viisi vastasi 
tapaavansa esimiestään viikoittain, ja heistä kaikki olivat joko hyvin tai jok-
seenkin tyytyväisiä tapaamisten määrään esimiehen kanssa. Vastaajista seitse-
män puolestaan vastasi tapaavansa esimiestään kerran kuussa tai harvemmin, 
mutta myös heistä kuusi oli hyvin tai jokseenkin tyytyväisiä tapaamisten mää-
rään. Yksi heistä vastasi kuitenkin olevansa jokseenkin tyytymätön tapaamisten 
määrään. Kuitenkin, kysyttäessä avoimilla kysymyksillä mahdollisia kehitys-
toiveita esimiestyöhön ja esimiesviestintään liittyen (kysymykset 36 ja 38), kaksi 
henkilöä vastasi kaipaavansa enemmän tapaamisia esimiehen kanssa. Toinen 
kaipasi henkilökohtaisia kehityskeskusteluja, ja toinen enemmän kasvokkain 
tapaamisia esimiehen kanssa, enemmän aikaa tavatessa sekä enemmän yhdessä 
tekemistä. 

Toivoisin kahden keskisiä kehitys/tavoitekeskusteluja. (V10 = Johdettava 10) 

Säännölliset tapaamiset, aikaa enemmän tavattaessa, [- -], messut ja uutuusesittelyt yhdessä, 
koulutukset. (V5 = Johdettava 5) 

Näin ollen sekä johtajilla että johdettavilla voidaan sanoa olevan samansuuntai-
set kokemukset liittyen etäjohtamisen kannalta tärkeiden tapaamisten määrään. 

6.3 Viestintä etäjohtamistyössä 

Keskusteltaessa etäjohtajien kanssa viestinnästä kävi ilmi, että sisäinen viestintä 
ylipäätään Yrityksessä on parantunut viime aikoina. Viestinnän kehittyminen ja 
parantuminen on liittynyt toisaalta siihen, että on luotu erilaisia viestintäkäy-
täntöjä, kuten kuukausittaisen videoinfon pitäminen, sekä toisaalta siihen, että 
on otettu käyttöön uusia viestintäkanavia.  

No se on kovasti parantunu tässä nyt [- -] ja sisänen viestintä pelaa ja intrat pelaa ja ulkosia 
tiedotteita lähtee asiakkaille ja työntekijöille tulee joka kuukausi tiedotteet ja tietoiskut ja, tota, 
en mä nyt oikee hirveesti keksi mitää mitä vois olla edes paremmin tai moittimista että on 
otettu IT -työkaluja ja Yammereita ja kaikkee käyttöö ja tuota, en mä nyt ku en oo ite alan 
ihminen nii emmä keksi mitää et puuttus. (H2) 

Etäjohtajat mainitsivat olevansa pääosin tyytyväisiä myös viestintään oman 
tiiminsä kesken. Haastatteluissa pyrittiin kuitenkin saamaan selville tarkemmin, 
minkälaista viestintä on etäjohtamistyössä, ja aineiston analyysin pohjalta löy-
dettiin neljä tyypillistä piirrettä, jotka kuvaavat viestintää haastateltujen etäjoh-
tajien johtamistyöhön liittyen: sähköpostijohtajuus, perinteisyys, kasvokkain viestin-
nän vähyys sekä oma kulmakiviasema. 
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6.3.1 Sähköpostijohtajuus 

Kaikki viisi haastateltua etäjohtajaa mainitsivat käyttävänsä eri viestintäkana-
vista eniten sähköpostia ja puhelinta yhteydenpitoon johdettaviensa kanssa. 
Puhelinta etäjohtajat kertoivat käyttävänsä erityisesti silloin, kun asia vaatii no-
peaa vastausta ja ratkaisua, mutta sähköposti näyttäytyi etäjohtajien puheissa 
tärkeimpänä viestintäkanavana sen tavoittavuuden vuoksi. Sähköpostilla on 
helpompi viestiä silloin, kun sama asia täytyy kertoa kaikille johdettaville, sillä 
haastateltujen etäjohtajien kokemuksen mukaan puhelimella jokaiselle erikseen 
viestittynä sanoma saattaisi paitsi muuttaa merkitystään matkan varrella, myös 
aikaa sen välittämiseen kaikille kuluisi huomattavasti enemmän. Sähköpostin 
käyttö koettiin jopa niin runsaaksi, että osa viittasi itseensä sähköpostiesimie-
henä tai puhui sähköpostijohtamisesta.  

…vaikka en haluais olla mikää sähköpostiesimies nii sellaseks se on väkisinki menny näis 
monissa, monissa asioissa ku pitää kaikille yhtä aikaa se tieto saada ni se on kaikkein paras, 
paras keino siihen viestittämiseen… (H2) 

No kyl mä sanoisin et varmaan jos kaikille täytyy saada samansisältöinen viesti niin kyl mä 
laitan sähköpostin, jos mä rupeen jokaisen soittamaa läpi niin kaikki saa sen vähä, erilaisen 
käsityksen asiasta. (H3) 

Sähköpostin suosimisen syyksi mainittiin tavoittavuuden lisäksi myös se, että 
viestin lukeminen ja siihen vastaaminen voi tapahtua itselle sopivaan aikaan 
sekä sen, että sähköpostin avulla on helpompaa välittää esimerkiksi monimut-
kaisia asioita rakennellummin. Toisaalta myös sähköpostin heikkoja puolia 
tunnistettiin, liittyen esimerkiksi sanattoman viestinnän puutteeseen.  

…tai sanotaanko et viimesten vuosien aikana ni tätä sähköst yhteydenpitoo vaik se on vähän 
vielä etäisempi ku tää puhelimella koetaan, mut et se antaa niinku tietynlaisen, niinkun, kun-
nioittaa tietynlaisesti sen henkilön sitä tietynhetkistä tilannetta että sen ei tarvii niinkun kat-
kasta jotain meneillään olevaa tärkeetä hommaa... (H4) 

Et siinäki on se valitettavasti se sähköposti tullu niinku semmoseks pääasialliseks viestintävä-
lineeks mikä ei oo välttämättä kauheen hyvä semmonen kasvoton ja äänetön ja sieluton mene-
telmä et siitä jää se tää tämmönen sanaton viestintä vähän niinkun pois mitä puhelimessaki 
kuulee helposti jos ihmisellä on, äänensävystä tai muusta voi jo vähän päätellä et mikä on, 
mikä on niinko olo, ja ja, ja meininki noin muutenki ku vaan pelkkä se, sähköposti on vähän 
kova, kova tyyli viestiä että, vaikka onki tehokas, siinä jää kaikki muu sitte pois. Siinä on 
vaan se asia eikä mitää muuta. (H2) 

6.3.2 Perinteisyys 

Haastateltujen etäjohtajien puheista ilmeni, että viestintä johdettavien kanssa on 
hyvin perinteistä. Kuten jo edellä mainittu, runsaimmassa käytössä ovat säh-
köisistä viestintäkanavista kenties tavanomaisimmat, sähköposti ja puhelin, ja 
lisäksi yksi etäjohtajista mainitsi lisäksi käyttävänsä yhteydenpidossa myös 
muita välineitä, lähinnä verkko- tai videopuheluita, ja yksi Whatsapp-
pikaviestintäapplikaatiota. Sähköpostin ja puhelimen runsas käyttö liittyi osit-
tain siihen, että tiimin keskinäisessä viestinnässä on pyritty huomioimaan työn-
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tekijöiden ikä-, kulttuuri- ja työtaustaa, sillä kaikki eivät välttämättä ole etäjoh-
tajien mukaan kokeneet omakseen uudenlaisia viestintämuotoja.  

Muuten sitte viestintävälineitä ni tämmöset Yammerit, Whatsappi tyyliset niin ne ei oo kyllä 
lyöny läpi, läpi että, käyttäjät ei niitä  koe omakseen. Et en osaa sanoa miks et mä luulen et 
siin on sellanen ihan, ihan jotenki kulttuuri, kulttuuritekijä ja ikärakennetekijä et ei oo, ei oo 
tota, ei, pitäs olla vähän niinku harrastuneisuutta ja sitte tän tyyppisiä kavereita niin ei välttä-
mättä noi tietotekniset hommat kiinnosta, ne on enemmänki käytännön miehiä. (H2) 

Se (viestintä) on mallia, ehkä mallia perinteinen, mut siin on kunnioitettu, on kunnioitettu 
myös tätä tiimiläisten tota, työhistoriaa ja ikää, jos he ei koe mielekkääks jotain viestintätyö-
kalua vaikka, niin sitä ei oo väkisin niinku juntattu et vastaa tähän viestiin ku mul on, ku 
tämmönen on nyt meillä olemassa. Se vaatii aikaa ehkä enemmän, voi olla että jotkut viestin-
täkeinot mitä on niin ei välttämättä tuu ikinä olee aktiivises käytös meijän ryhmäläisillä. Vai-
kee sanoo tulevaisuudesta mut näihin otetaan pikkuhiljaa työhtehtävien lomassa, ja ehkä niin-
kun ammatillisesti tuntumaa, mut et se ei oo semmonen niinku sormien napsautus et nyt ale-
taan niinku viestimään… (H4) 

Toisaalta, yksi haastatelluista etäjohtajista mainitsi, ettei hänen oma aikansa ole 
toistaiseksi riittänyt siihen, että olisi perehtynyt uudenlaisten viestintäteknolo-
gioiden käyttöön. Kuitenkin, tällaisten viestintäkanavien mahdollisesti muka-
naan tuova hyöty tiedostettiin, eikä niiden käyttöönottoa tulevaisuudessa nähty 
mahdottomana.  

…mä en oo osannu vielä noita yammereita ja muita venkauttimia niin ei mulla oo ollu oikeen 
aikaa keskittyä niihin että olisko niistä sitte parannusta voihan se olla tulevaisuutta sitte sitä 
kauttaki mutta. (H1) 

6.3.3 Kasvokkain viestinnän vähyys 

Yrityksen ollessa hyvin hajautunut, oli jo ennen aineiston keruuta oletettavaa, 
että etäjohtajat tapaavat vain harvoin johdettaviaan kasvokkain. Tämä nousi 
voimakkaasti esiin myös aineistossa, ja tarkoittaen viestinnän osalta luonnolli-
sesti vähiä mahdollisuuksia kasvokkain viestinnälle. Kasvokkain viestinnän 
ollessa suhteellisen vähäistä, vaikuttaa se helposti myös sosiaalisen ja henkilö-
kohtaisen, eli muihin kuin työasioihin liittyvän viestinnän määrään. Yhteisten 
työtilojen puuttuessa puuttuvat myös näyttämöt sosiaaliselle viestinnälle, eli 
esimerkiksi taukotilat ja käytävät, jotka tarjoavat mahdollisuuksia spontaaneille, 
työasioiden ulkopuolisille keskusteluille. Haastatteluissa nousi kuitenkin esiin, 
että sosiaalista viestintää pyrittiin johdettavien kanssa käymään paitsi niinä ker-
toina, kun tavataan kasvokkain niin myös puhuessa johdettavien kanssa puhe-
limessa. Etäjohtajat kokivatkin puhelinkeskustelut sosiaalisen viestinnän kan-
nalta otollisemmaksi viestintäkanavaksi kuin sähköpostin.   

Puhelimes voi aina vähä jauhaa skeidaa ja jutella kuulumisia ja kysellä vähä vapaa-ajasta ja 
hiihtohommista ja muuta tällasta… (H2) 

…sanotaan et ehkä ei paljoo mut niit tulee niit muitakin ku työasioita käsiteltyä (puhelimessa) 
et tota, vapaa-ajan asioita, harrastuksia, kaikkee tällasii, vaihtelevasti. (H4) 

Kaikkien haastateltujen etäjohtajien puheista kävi myös ilmi, että kasvokkain 
tapaamiset liittyvät lähes poikkeuksetta työasioihin. Maantieteellisen hajautu-
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neisuuden ollessa suurta tiimin sisällä, ei mahdollisuuksia esimerkiksi erilaisiin 
virkistystapahtumiin pystytä juurikaan järjestämään, tarkoittaen sitä, että sosi-
aalinen viestintä kasvokkain rajoittuu pitkälti työtapaamisten oheen. Etäjohtaji-
en puheista kuitenkin selvisi, että vaikka tapaamisten syy on lähes aina työasi-
aan liittyvä, tulee samalla useimmiten keskusteltua myös vapaamuotoisemmin 
muista aiheista. 

…sillon ku käy laitoksilla niin sillon, sillon kyllä tota, sellast niinsanottuu kahvipöytäkeskus-
teluu on kyllä muistaki ku työasioista. (H2) 

Yksi haastatelluista etäjohtajista totesi muista poiketen, että hän pyrkii tietoises-
ti rajoittamaan sosiaalista viestintää johdettaviensa kanssa, sillä se saattaisi joh-
taa liian läheiseen suhteeseen johdettavien kanssa, mikä puolestaan voisi haita-
ta esimiestyön toteuttamista.  

Mä rajotan sitä (kahvipöytäkeskustelua) niinko tarkotuksel ko mul on se et sit jos se on oikein 
läheinen ni se on vähä huono, esimiehen kannalt... (H3) 

6.3.4 Oma kulmakiviasema 

Etäjohtamiseen liittyvää viestintää tapahtuu moneen suuntaan, ja haastatellut 
etäjohtajat tunnistivatkin olevansa niin sanotussa kulmakiviasemassa organi-
saation viestintään liittyen. Viestintä on runsasta horisontaalisesti etäjohtajan ja 
eri toimintojen välillä, mutta tärkeimmäksi koettiin oma asema ylhäältä alas 
suuntautuvan viestinnän keskiössä. Etäjohtajat toimivat viestien välittäjänä 
johdon ja työntekijätason välillä, välittäen sekä tietoa organisaation yleisistä 
asioista omalle tiimilleen, että vastaavasti oman tiimin asioita ylöspäin organi-
saatiossa.  

…esimiehen roolihan siinä on tärkee että se esimies pitää niinkun kärryillä niitä alaisiaan ja 
on sitte niinku semmonen kanava että jos joku askarruttaa niin se esimies on sitte semmosena 
linkkinä joka pystyy sitä kommunikointia sitte firman tasolta tuomaan sitte sinne henkilöille 
ja. (H5) 

…kyl mä niinku pyrin sellasii, näiden muiden yhteydenottojen sivus niinku antaa semmost, ja 
välillä kaverit kyseleeki sitä mikä kuvaa sitä et ne on kiinnostuneita et miten yrityksellä me-
nee [- -] he kokee kuitenki et mä oon niinku tiedotus, läheisemmässä tiedotusrintamassa kui-
tenkin täs yrityksen tapahtumissa kuin he itse… (H4) 

Viestinnällinen kulmakiviasema näyttäytyi myös osittain haasteellisena etäjoh-
tajille sen vuoksi, että monen eri osapuolen miellyttäminen yhtä aikaa ei aina 
ole mahdollista. Etäjohtajan viestintärooliin liittyykin vahvasti taito tasapainoil-
la eri tahojen ja monesta eri suunnasta tulevien vaatimusten kanssa. 

…asioita on paljon ja sit täytyy niit vähän priorisoida, joka ei aina miellytä tietysti kaikkia 
osapuolia, sidosryhmiä et semmoses niinku neuvotteluvälissähän täs ollaan viikottain. (H4) 

Vaikka rooli tiimin ja organisaation viestintäkeskiössä nähtiin selkeänä, ei etä-
johtajien haastatteluissa noussut esiin siihen liittyen merkittävää viestinnän ke-
hitysnäkökulmaa etäjohtajan omalta osalta. Suurin osa nosti esiin sen, että si-
säinen viestintä Yrityksessä on viime vuosien aikana parantunut merkittävästi 
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ja että sitä on kehitetty, mutta omia mahdollisuuksia viestinnän kehittämiseen 
ei juurikaan tuotu esiin tai tunnistettu haastatteluissa. Ainoastaan kaksi etäjoh-
tajaa viidestä ilmaisi omat vaikutus- ja kehitysmahdollisuutensa tiimin keski-
näiseen viestintään liittyen. Tämä liittyi esimerkiksi kokeiluihin erityylisistä 
viestintätilanteista, sekä oman vaikutusvallan tiedostamiseen viestinnän kehit-
tämisessä. 

Mä oon sitä pohtinu paljon et miten sitä (viestintää) vois tiivistää [--] on, kokeiluja ollu et ol-
laan järjestetty vaikka [tiimi]-päivä jossain päin Suomee mut tota, se on ollu niin et niiden 
työtehtävien ja kalentereiden yhteen sovittaminen on ollu suhteellisen vaativa homma. (H4) 

…mullahan on mahollisuus sitä sitte muuttaa sitä kommunikointia ja tapaa jos löydetään jo-
tain kehittämisen tarvetta. (H5) 

6.3.5 Johdettavien näkökulma viestintään 

Kyselylomakkeesta selvisi, että siinä missä johtajat olivat pääosin tyytyväisiä 
viestintään, myös johdettavat ovat tyytyväisiä esimiehen kanssa tapahtuvaan 
viestintään (kysymys 15). Vastaajista neljä olikin hyvin tyytyväisiä, ja kuusi vas-
taajista puolestaan jokseenkin tyytyväisiä viestintään esimiehen kanssa. Vastaa-
jista kaksi kertoi, ettei ole tyytyväinen eikä tyytymätön viestintään esimiehen 
kanssa. Luokittelemalla vastaukset viikoittain ja vain kerran kuukaudessa tai 
harvemmin esimiehiään kasvokkain tapaaviin vastaajiin selvisi kuitenkin, että 
viikoittain esimiehiään tapaavat olivat hieman tyytyväisempiä viestintään kuin 
harvemmin esimiehiään tapaavat. Hyvin tyytyväisistä kolme kuului viikoittain 
esimiestään tapaavaan ryhmään, ja yksi harvemmin esimiestään tapaavaan 
ryhmään, kun taas kuudesta jokseenkin tyytyväisestä neljä, ja ei tyytyväisistä 
tai tyytymättömistä molemmat kuuluivat harvemmin esimiestään tapaavaan 
ryhmään. 

Johtajien suosiessa eniten sähköpostia johdettaviensa kanssa tapahtuvassa 
viestinnässä, kyselylomakkeen perusteella myös johdettavat suosivat eniten 
sähköpostin ja puhelimen käyttöä viestinnässä esimiehen kanssa (kysymys 5). 
Myös tekstiviestit tai Whatsapp –viestit nähtiin tärkeänä viestintäkanavana. 
Huomionarvoista kuitenkin oli, että pyydettäessä nimeämään kolme tärkeintä 
viestintävälinettä tärkeimmästä aloittaen (kysymys 6), yhdeksän vastaajaa mai-
nitsi tärkeimpänä puhelimen ennen sähköpostia.  

Johtajien haastatteluista selvisi viestintäkanavien olevan melko perinteisiä, 
eikä aikaa tai kiinnostusta uusien viestintäteknologioiden omaksumiseen vält-
tämättä ollut. Kyselylomakkeen vastaajista kaikki olivatkin joko täysin tai jok-
seenkin samaa mieltä siitä, että heillä on käytössään viestintävälineitä, jotka 
tukevat tehokasta viestintää (kysymys 21). Kuitenkin, kysyttäessä avoimilla 
kysymyksillä toiveita tai kehitysideoita tiimin keskinäiseen viestintään ja 
omaan työhön liittyen (kysymykset 37 ja 39), toivottiin käyttöönotettavaksi uu-
sia tai toimivampia viestintävälineitä. Lisäksi yksi vastaajista toi esiin, ettei 
olemassa olevia viestintäkanavia ehkä hyödynnetä tarpeeksi.  

Toimivammat puhelinyhteydet, paremmat mahdollisuudet kommunikoida meluisissa olosuh-
teissa, kypäräpuhelimet. (V5) 
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Ilmeisesti erilaisia kanavia on olemassa mutta niitä ei jostain syystä käytetä. (V6 = Johdettava 
6) 

Kysyttäessä johdettavilta ovatko he saaneet riittävästi koulutusta erilaisten vies-
tintäkanavien käyttöön (kysymys 22), vastaukset hajaantuivat jonkin verran. 
Kahdeksan vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämästä, mutta 
neljä vastaajaa oli jokseenkin tai täysin eri mieltä. Vain kerran kuussa tai har-
vemmin esimiestään tapaavat olivat hieman tyytymättömämpiä koulutuksen 
määrään kuin viikoittain esimiestään tapaavat.  

Johdettavien vastaukset sosiaaliseen viestintään liittyen olivat samansuun-
taisia etäjohtajien vastausten kanssa. Viikoittain esimiestään tapaavat kertoivat 
keskustelevansa esimiehensä kanssa viikoittain myös työasioiden ulkopuolisis-
ta aiheista, kun taas harvemmin esimiestään tapaavat kertoivat kahta vastaajaa 
lukuun ottamatta keskustelevansa esimiehensä kanssa työasioiden ulkopuoli-
sista asioista vain kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa, tai harvemmin kuin ker-
ran kuukaudessa (kysymys 7). Sosiaalista keskustelua mainittiin käytävän eni-
ten kahvi-, tai lounastauoilla sekä työn ohessa (kysymys 8). 

Työn ohessa. (V1 = Johdettava 1) 

Lounaalla, kahvitauolla. (V4 = Johdettava 4) 

Puheluiden lomassa, lounaalla, yhteisillä työmatkoilla. (V12 = Johdettava 12) 

Etäjohtajat näkivät oman asemansa tärkeänä Yrityksen asioista tiedottamiseen 
liittyen. Kysyttäessä johdettavilta siitä, saavatko he omasta mielestään riittäväs-
ti tietoa Yrityksen yhteisistä asioista (kysymys 20), vastaukset olivat kuitenkin 
hajautuneita. 12 vastaajasta neljä vastasi olevansa väittämästä täysin samaa 
mieltä ja kaksi jokseenkin samaa mieltä. Kolme vastaajista ei ollut samaa tai eri 
mieltä, ja kaksi vastaajista oli väittämästä jokseenkin eri mieltä. Täysin eri miel-
tä oli yksi vastaajista. Jonkin verran eroavaisuutta vastauksissa ilmeni viikoit-
tain ja harvemmin esimiestään tapaavien välillä siten, että viikoittain tapaavista 
suurimman osan ollessa väittämästä täysin tai osittain samaa mieltä, suurin osa 
harvemmin esimiestään tapaavista ei ollut samaa tai eri mieltä, tai oli jokseen-
kin tai täysin eri mieltä. 

6.4 Viestintä luottamukseen liittyen 

Kuten jo aiemmin nousi esille, etäjohtajat pitivät luottamusta etäjohtamistyön 
kannalta hyvin tärkeänä. Keskusteltaessa tarkemmin luottamuksesta ja kysyttä-
essä esimerkiksi sen ilmentymisestä tiimissä, olivat vastaukset kaikilla etäjohta-
jilla hyvin samansuuntaisia. Luottamuksen nähtiin liittyvän eniten sovittujen 
asioiden tekemiseen ilman etäjohtajan mahdollisuutta valvoa ja kontrolloida, 
toisin sanoen luottamus nähtiin varmuutena siitä, että kaikki johdettavat toteut-
tavat työtään huolellisesti ja vastuullisesti, huolimatta siitä ettei työtä tehdä 
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suoran valvonnan alaisena. Lisäksi luottamuksen nähtiin liittyvän siihen, että 
asioista pystytään avoimesti keskustelemaan. 

…mää nään luottamuksen sillee että mää luotan siihen että ko mää annan sen tehtävän tai so-
vitaan että nyt tehään näin ja tällä on kiire niin ne tekkee sen että. (H1) 

…eikä mul oo ollu mitään syytäkään sinällään epäillä tiimiläisii mistään koska se on jo lähtö-
kohtana ihan mahoton ajatus tällasessa etäjohtamisessa et siin on niinkun, täytyy luottaa ja sit-
te tulokset osottaa sen että onko ollu luottamuksen arvonen, ja tähän mennessä ei oo ollu mi-
tään niinku yllätystä tällä saralla tapahtunu et kyl mä oon tyytyväinen tähän tilanteeseen… 
(H4) 

luottamus on aika tärkee siinä kun tosiaan tehdään vastuunalaisesti itsenäisesti töitä, niin pitää 
olla se luottamus että, et ainakin mun alaiset, minun pitää luottaa mun alaisiin että ne tekee 
niitä oikeita asioita myös itsenäisesti. (H5) 

Luottamuksen nähtiin toisaalta liittyvän myös siihen, että etäjohtaja itse toteut-
taa työtään ja käyttäytyy luottamuksen arvoisesti. Kyselylomakkeen perusteella 
johdettavat luottavatkin esimieheensä (kysymys 28), sillä 12 vastaajasta seitse-
män vastasi olevansa täysin samaa mieltä luottamukseen liittyen, ja kolme jok-
seenkin samaa mieltä. Vain yksi vastaaja vastasi olevansa jokseenkin eri mieltä, 
ja yksi ei ollut samaa tai eri mieltä. 

Haastatteluissa pyrittiin saamaan lisätietoa erityisesti siihen liittyen, minkä-
laisessa roolissa viestintä näyttäytyi etäjohtajien puheessa luottamuksen edis-
tämiseen ja sen ylläpitämiseen liittyen. Analyysin kautta haastatteluista nousi 
esiin viisi erilaista, yhtenäistä luottamukseen kytkeytyvää viestintäpiirrettä: 
yhdessä työskentely, runsaaseen ja avoimeen viestintään kannustaminen, viestintäru-
tiinit, viestinnän ennakoitavuus, sekä avoin viestintä haastavissa tilanteissa. 

 

6.4.1 Yhdessä työskentely 

Tiimin keskinäiseen luottamukseen liittyy olennaisesti se, kuinka hyvin tiimin 
jäsenet tuntevat toisensa. Haastatteluissa ilmeni, että lähes kaikki tiimit ovat jo 
useiden vuosien tai jopa vuosikymmenten ajan työskennelleet yhdessä, tarkoit-
taen luonnollisesti sitä, että tiimin jäsenet todennäköisesti ovat toisilleen hyvin 
tuttuja. Kuitenkin, kaikkien tiimien osalta yksittäisiä muutoksia on tapahtunut, 
ja uusia, entuudestaan tuntemattomia työntekijöitä on tullut tiimiin. Haastatel-
luista etäjohtajista yhtä lukuun ottamatta kaikki mainitsivat, että tällaisessa ti-
lanteessa uusi henkilö tutustutetaan tiimin jäseniin ja sen toimintaan yhdessä 
työskentelyn avulla, toisin sanoen uusi henkilö työskentelee tietyn ajanjakson 
kokeneemman työntekijän työparina. Yhdessä työskentelyn kautta uusi henkilö 
tutustuu paitsi työtehtäviin, myös työhön opastavaan työkaveriin, ennen kuin 
siirtyy toteuttamaan työtään itsenäisesti ja mahdollisesti etäällä muista tiimin 
jäsenistä. 

Sitte tehtäväkuvasta riippuen meil on aina kollega sitte, mun ryhmäläinen, joka tekee näitä 
niin sanottuja ammatillisia töitä, tuolla pelipaikalla, niin toimivat työpareina sanotaanko en-
simmäisen kuukauden tai parikin kuukautta riippuen vähän tilanteesta, mut kuitenkin selkeesti 
tällasen yhdessä tekemisen kautta opitaan näitä hommia sit tuolla käytännössä. (H4) 
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Muista poiketen, yhden haastatellun etäjohtajan mukaan etäisyys vaikeuttaa 
uuden jäsenen integroitumista tiimiin jo heti alusta alkaen, jolloin tiimin muihin 
jäseniin tutustuminen rajoittuu lähinnä yhteisiin, muutamia kertoja vuodessa 
oleviin tapahtumiin tai alueellisiin kokouksiin.  

Esimerkiks tän (uusi henkilö) kohdal ni se etäisyys on heti yks asia ni jos meil on näit yhteisii 
tapaamisii ja sit aluekokoukset nii sit on varmaa tällasii yhteisii koulutuksii [--] mikä koskee 
koko alueen henkilöstöä ni ne on sit yhtä aikaa… (H3) 

6.4.2 Runsaaseen ja avoimeen viestintään kannustaminen 

Aineistosta ilmeni, että runsaan ja avoimen viestintäkulttuurin merkitys etäjoh-
tamisen kannalta tiedostettiin selkeästi. Kaikki haastatellut etäjohtajat mainitsi-
vat pitävänsä tärkeänä sitä, että viestintä on aktiivista, runsasta ja avointa. 
Avoimuuteen liittyen nähtiin tärkeänä se, että esimies itse toimii esimerkkinä ja 
toteuttaa avointa viestintää, sillä oma avoimuus viestinnässä nähtiin tiimin kes-
kinäistä luottamusta edistävänä tekijänä. Lisäksi avoimuuteen nähtiin voimak-
kaasti liittyvän sen, että haastavistakin aiheista pystytään puhumaan, ja myös 
sen koettiin edistävän luottamusta. Yksi etäjohtajista kertoikin kannustavansa 
siihen, että oma mielipide, eriäväkin, pitää uskaltaa tuoda avoimesti esiin ilman 
pelkoa sanktioista.  

Sanoo pitää ja saa ja mä en ota siit nokkii ja on miehet sanonuki joskus, et joskus ovat sitä sit-
te vähä jälkikäteen katuneet että nyt joutuu silmätikuks, mä sit että ei varmaan joudu silmäti-
kuks et saa ja pitää sanoo että, pyrkiny sellasee avoimee kulttuurii kyllä että. (H2) 

Toinen haastateltu etäjohtaja puolestaan kertoi korostavansa runsaan viestin-
nän merkitystä erityisesti uusien työntekijöiden osalta, ja kannustavansa heitä 
viestimään mahdollisimman paljon. Kolmas etäjohtaja tunnisti myös oman vas-
tuunsa aktiivisen ja runsaan viestinnän ylläpitäjänä, ja pyrkikin aktiivisesti ky-
symään omilta johdettaviltaan työtilanteiden edistymisestä. Vaikka etäjohtajat 
mainitsivat kannustavansa johdettaviaan runsaaseen ja avoimeen viestintään ja 
näyttivät itse myös esimerkkiä sen osalta, ei aineistossa noussut selkeästi esiin 
se, että etäjohtajat myös kannustaisivat johdettaviaan runsaaseen viestintään 
toistensa kanssa. Haastatelluista etäjohtajista ainoastaan yksi mainitsi kannus-
tavansa johdettaviaan viestimään, tekemään päätöksiä ja sopimaan esimerkiksi 
työjärjestelyistä rohkeasti myös itsenäisesti.  

…mä oon pyrkiny luomaan semmoset työparit tai parin kolmen hengen pikkutiimit et ne vois 
keskenää hoitaa näitä laitoksia ja sopii lomansa ja sijaisuutensa ja ja maholliset sairaslomat ja 
muut sitte hoitavat päikseen… (H2) 

 Osa etäjohtajista myös mainitsi, etteivät johdettavat todennäköisesti viesti 
säännöllisesti keskenään. Viestintä tiimin kesken koettiin hyvin konkreettisena, 
ja enimmäkseen työasioihin liittyvänä. Aineistosta ei selkeästi käynyt esiin se, 
että etäjohtajat kokisivat tärkeänä runsaan viestinnän sosiaalisista ja henkilö-
kohtaisista asioista työasioiden lisäksi. Tällaista viestintää todettiin kyllä esiin-
tyvän lähes joka kerta tavatessa, ja jonkin verran lisäksi sähköisten viestintävä-
lineiden avulla, mutta sen merkitystä luottamuksen kannalta ei selkeästi tiedos-
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tettu. Hajautetusti työskennellessä mahdollisuudet sosiaaliseen kanssakäymi-
seen ovat luonnollisesti kasvokkain työskentelyä vähäisempiä, ja osa etäjohtajis-
ta pyrkikin järjestämään myös epävirallisempia tapaamisia edes vuositasolla. 

…pyrkiny niinku kerran vuodes pitää sellasen niin sanotun yönylikokouksen et ollaan jossain 
muual ja, sit puhutaan jotain muutaki ku sitä tiukkaa asiaa. (H3) 

Runsaaseen ja avoimeen viestintään kannustaminen liittyi myös tehokkaan tie-
donkulun varmistamiseen. Aineistosta selvisi etäjohtajien pitävän huolta siitä, 
että tieto esimerkiksi tehdyistä päätöksistä ja asioiden etenemisestä kulkee ajan-
tasaisesti kaikille osapuolille. 

…kyllä mä oon sen pitäny huolen että kaikki asiat jokka on lähteny liikkeelle niin, välivaiheet 
ja loppuvaiheet kaikki mukanaolevat saa tiedon,… (H1) 

Runsasta tiedonkulkua pyrittiin edistämään myös ylläpitämällä erilaisia vies-
tintäkanavia, joissa tiimin jäsenet pystyvät seuraamaan tehtävien edistymistä 
tiiminsä kesken, sekä esimerkiksi jakamaan hyödyllisiä neuvoja työn toteutta-
miseen liittyen. Viestintäkanavina toimivat esimerkiksi tiimin yhteinen What-
sapp –pikaviestipalvelu, sekä yhteinen sähköpostirinki.  

…se (Whatsapp) on ollu hirveen hyvä väline kans ko joku, kaikkien muunki alueiden asenta-
jat näkee jos sulla alueella on ollu joku ongelma illalla yöllä viikonloppuna niin semmonen 
hyvä valokuva tulee ongelmaan sitte siihen moni muuki voi ottaa kantaa jokka normaali olo-
suhteissa ei muuten – joltaki voi tulla hyvä idea että tee näin, jos me tehtäs sitä puhelimella 
sähköpostilla niin siitä jäis kuus mielipiettä pois sitte. Saahaan pirskatin nopeesti hyviä ideoita 
sieltä että, joku sanoo heti että, ilmottaa että hei mulla on käyny tollee samalla lailla hän teki 
näin ja näin. Mä en välttämättä kerkee ees ite kommentoimaan siihen. (H1) 

…kun tarpeeks tekee hommia niin löytää sellast mitä toinen ei oo löytäny, niin näistä tulee sit 
usein just ku tos aikasemmin puhuin niin sähköpostilla et hei havaitsin tällasen homman. Sit 
joku toinenki voi sanoa et hyvä tieto, ja joku kolmas jopa sanoa et mäki oon vähä epäilly jo-
tain tällast samanlaista, ja sitä kautta se niinku jakaantuu tos sähköpostissa, ja jollain lailla ar-
kistoituu sit ilmeisesti ihmisest riippuen erinäkösiin helppikansioihin sitte, ongelmatilanteiden 
apuja. (H4) 

Lisäksi tiedon runsaaseen jakamiseen liittyivät erilaiset järjestelmät, joiden avul-
la tiimin jäsenten on helppo seurata tehtävien toteutumista yhteisesti. Pääasias-
sa teknistä työtä johtavat etäjohtajat mainitsivatkin, että tiimillä on käytössään 
kunnossapitojärjestelmä, jonne kaikilla on pääsy ja josta kaikki voivat seurata 
töiden etenemistä ja suunnittelua. 

No yks on toi sähkönen Arrow, kunnossapitojärjestelmä niin se on aika hyvä, sinne merkataa 
aina huoltokäynnit ja, korjaukset ja käyttöpäiväkirjaan merkataan sit käyttöön liittyvät asiat, 
se on sellanen yks hyvä seurantaväline että sitä kautta näkee nää laitokseen liittyvät asiat. (H2) 

Muista poiketen yksi etäjohtajista mainitsi, etteivät hänen tiiminsä jäsenet ole 
tietoisia toistensa työtehtävistä ja niiden etenemisestä, eikä niistä juurikaan 
viestitä toisille, paitsi yhteisissä kokouksissa.  

…se tosiaan ku ollaan eripuolilla Suomea ja se ku ei oo tätä esimies-alaissuhdetta niin kolle-
gojen välillä ei sillä tavalla töitä jaeta sillä tavalla että mitä on tekemässä ja kerrota mitä on 
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nytte meneillään muutaku mitkä tulee sitte näissä yhteisissä kokouksissa esille niin se toimii 
semmosena kommunikaatiovälineenä. (H5) 

6.4.3 Viestintärutiinit 

Systemaattisen käyttäytymisen voidaan katsoa liittyvän voimakkaasti tiimin 
keskinäisen luottamuksen ylläpitämiseen. Haastatteluissa kävi ilmi kaikilla etä-
johtajilla olevan selkeitä rutiineja ja sääntöjä liittyen omaan, tiimin jäsenille 
suuntautuvaan viestintään. Viestintä näyttäytyi hyvin säännöllisenä jokaisen 
etäjohtajan osalta, puhelinsoittojen ja sähköpostiviestien ollessa päivittäisiä 
oman tiimin kanssa. Viestintärutiinit liittyivät yhdellä etäjohtajalla myös sään-
nölliseen raportointiin työtehtävistä, ja toisella joka toinen viikko järjestettävään 
verkkokokoukseen tiimin kesken. Työasioihin liittyviä, henkilökohtaisia kas-
vokkain tapaamisia pyrittiin järjestämään myös kauimmaisten johdettavien 
kanssa säännöllisesti joko viikoittain tai kuukausittain, ja koko tiimin yhteisiä 
kokouksia tai palavereja useamman kerran vuodessa. Kaikki etäjohtajat mainit-
sivat myös keskustelevansa säännöllisesti, jokaisen kasvokkain tapaamisen yh-
teydessä tai puhelimitse johdettavien kanssa muista kuin työasioista, kuten 
esimerkiksi harrastuksista. Lisäksi esiin nousi muutamia johtajakohtaisia tapoja 
viestintään liittyen, kuten esimerkiksi yhdellä säännöllinen soittokierros myös 
ilman varsinaista asiaa.  

… mul on ollu semmonen, mä oon näille uusilleki miehille ko ne on tullu niin sanonu että jos 
ei minusta kuulu sillä viikolla niin soita ite viimeistään perjantaina että mitä sulle kuuluu, sitte 
nyt ku ne ei aina soita sitäkään niin mä oon pyrkiny soittaan sillee että jos ei mitään ongelmia 
oo ollu ja kaveri on kaukana niin kyllä mää loppuviikosta viimeistään soitan sille että miten 
menee… (H1) 

Viestintärutiinit liittyivät toisaalta myös käytettyihin viestintäkanaviin. Kaikki 
etäjohtajat mainitsivat käyttävänsä poikkeuksetta sähköpostia yhteisistä asioista 
viestintään, ja puhelinta silloin, kun asia on kiireinen tai vaatii runsaampaa aja-
tustenvaihdantaa. Lisäksi yksi etäjohtajista mainitsi käyttävänsä Whatsapp –
pikaviestintäapplikaatiota tiiminsä kesken erityisesti neuvojen ja vinkkien ja-
kamiseen.  

6.4.4 Viestinnän ennakoitavuus 

Aineistosta nousi esiin myös viestinnän ennakoitavuus. Ennakoitavuuden voi-
daan katsoa kumpuavan viestintärutiineista, sillä systemaattinen toiminta vies-
tinnässä aiheuttaa luonnollisesti sen, että viestinnän ajoituksesta ja sen sisällöis-
tä tulee helpommin ennustettavaa. Ennakoitavuus puolestaan on merkittävä 
tekijä luottamuksen edistämisen ja ylläpitämisen kannalta, liittyen odotukseen 
toisten johdonmukaisesta käyttäytymisestä. Etäjohtajien ja heidän tiimiensä 
viestinnässä ennakoitavuus näyttäytyi esimerkiksi etäjohtajilla olevana tietä-
myksenä siitä, minkälaisia viestijöitä omat johdettavat ovat, ja minkälaisia vies-
tintätoimenpiteitä he edellyttävät. 

…jokainen henkilö on eri tyyppinen ja mää monelta, mää tiiän jo etukäteen keltä mää joudun 
viiteen kertaan samat asiat pyytään ennenkö mää saan ne sieltä. (H1) 
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…eri henkilöt haluaa tai vaatii vähän tiheempää kommunikointia ja jotkut alaisista haluaa vä-
hän enemmän sitä vastuuta ja rauhaa jolloin se kommunikointitarve on, on vähän harvempi. 
(H5) 

Toisaalta viestinnän ennakoitavuus liittyi myös siihen, että johdettavat tuntevat 
oman esimiehensä viestintätyylin. Yksi haastatelluista etäjohtajista mainitsi, että 
tiimin työskenneltyä pitkään yhdessä, on myös omista viestintärutiineista 
muodostunut sellaisia, että johdettavat pystyvät niihin ennakoivasti reagoi-
maan. Lisäksi toinen etäjohtaja mainitsi tietoisesti pyrkivänsä aina antamaan 
vastauksen johdettavien kysymyksiin ja tekemään päätöksiä nopeasti, jolloin 
johdettavat pystyvät luottamaan viestinnän reagoinnin olevan aina täsmällistä 
myös johtajan osalta. 

…niistä (johdettavista) kouliintuu sitte semmosia että ne ossaa jo ennakoia pikkuhiljaa että se 
on taas tuota vailla, se, osa jopa, osa jopa lähettää niitä tietoja mulle ennenkö mää kerkeen ky-
syä. (H1) 

…et aina ku miehet jotain kysyy niin antaa vastauksen, siihen mä oon niinku pyrkiny ja saanu 
siitä palautettaki että vastaus kyllä tulee että, et mä en niinku ite pelkää tehä sitä päätöstä. Jos-
kus menee väärin mut ei sitä saa pelätä, semmost se on. (H2) 

Viestinnän ennakoitavuuteen liittyy läheisesti myös viestinnän osapuolten ta-
voitettavuus. Vaikka fyysinen etäisyys luonnollisesti aiheuttaa sen, ettei mui-
den tietynhetkisestä työtilanteesta ole aina mahdollista saada tarkkaa tietoa, 
aineistosta ilmeni etäjohtajien olevan hyvin tietoisia siitä, milloin johdettavat 
ovat parhaiten tavoitettavissa, ja miten heidät helpoiten saa kiinni. Haastatellut 
etäjohtajat olivat tietoisia siitä, että erityisesti laitoksilla työskentelevät henkilöt 
eivät välttämättä ehdi päivittäin lukea sähköpostiaan, tai että puhelinsoitto voi 
häiritä senhetkisen työtehtävän suorittamista. 

…ne on huonoja laittaan pojat paperille ja huonoja lähettämään sähköpostia, ja huonoja lu-
kemaan sähköpostinsa, tai sitte niillä on seki tilanne että välillä menee kaks kolme päivää ettei 
ne kerkiä konetta ees aukasemaan. (H1) 

Mä pyrkisin suosiin sitä, meijän tiimiläiset tuntien sitä, periaatteessa sitä puhelinkeskusteluu 
mut siinä on sit taas se homma et se useimmiten katkasee jonku työn tekemisen joka taas sit ei 
oo niinkun välttämättä mielekäs asia. Ja joskus kaverit ei oo, on niin kohteliaita et ei sanokkaa 
et on hirvee kiire… (H4) 

Tavoitettavuutta edistävänä tekijänä voidaan kuitenkin nähdä yhdenaikainen 
työskentely, sillä kaikki etäjohtajat mainitsivat tiiminsä tekevän pääasiassa sa-
manaikaisesti töitä. Osassa tiimeistä työhön liittyi kuitenkin myös ilta-, yö- ja 
viikonloppuaikaan tapahtuvaa päivystystä ja hälytysluonteisia työtehtäviä, ja 
yksi haastatelluista etäjohtajista toikin esiin sen, että siitä johtuen on myös itse 
oltava työaikojen ulkopuolella tavoitettavissa. Tällainen ympärivuorokautinen 
vaatimus tavoitettavuuteen koettiin kuitenkin raskaana. 

…sehän mun työssä on ongelma vaikken mää päivystä niin ei yhtään viikkoa ettei illalla yöllä 
viikonloppuna tuu soittoa, että mää, nyt viimesen, tän viime viikonlopun niin kaks edellistä 
vuorokautta mä en ees muista millon mä oisin ollu viikonlopulla rauhassa, että tuota, kyllä ne 
soittaa aika hanakasti päivystäjä että mitä tehään, että sehän tässä on niinkö (itselle) aika ras-
kasta tässä touhussa. (H1) 



67 
 
6.4.5 Avoin viestintä haastavissa tilanteissa 

Kuten aiemmin mainittu, luottamuksen kuvattiin ilmenevän siten, että tiimin 
kesken pystytään avoimesti viestimään myös haastavista aiheista. Vastaukset 
olivatkin yhtenäisiä sen suhteen, miten tiimin kesken käsitellään mahdollisia 
haasteita, ongelmia, tai epäonnistumisia. Ongelmatilanteissa viestinnän osalta 
tärkeänä nähtiin henkilökohtainen keskustelu kasvokkain tai vähintään puhe-
limitse, ja asian avoin läpikäyminen. Etäjohtamisen vuoksi haasteena tällaisissa 
tilanteissa näyttäytyi niiden ilmeneminen, sillä etäjohtajien mukaan johdettavat 
kokevat haastavana vaikeista asioista puhumisen sähköisten viestintäkanavien 
välityksellä. Osa etäjohtajista mainitsikin kuulostelevansa johdettaviensa tun-
nelmia puhelinkeskusteluissa, ja osa mainitsi ongelmien tai haastetilanteiden 
tulevan usein esiin myös muuta kautta.  

Joskus voi olla et täytyy, tulee toisennäköstä viestiä kolmansilta osapuolilta, mut sit ne asiat 
selvitetään avoimesti ja mikä niis on takana. (H4) 

Ne (ongelmatilanteet) on tullu tosiaan sitte henkilöitten ittensä kertomana esille ja sitte ehkä 
muitaki yhteistyötahoja siinä sitte, myös muut kollegat on havainnu niin viestiä tulee sitte 
myös siitä suunnasta. (H5) 

Vaikka viestintä haasteellisissa tai vaikeissa tilanteissa oli yleensä systemaattis-
ta kaikilla etäjohtajilla, aineistosta ilmeni, ettei heillä ole selkeitä rutiineja tai 
toimintamalleja onnistumisiin liittyvän viestinnän suhteen. Onnistumisiin liit-
tyvän viestintä ylipäätään, sekä siihen liittyen positiivisen palautteen antamisen 
todettiin olevan liian vähäistä, eivätkä etäjohtajat tuoneet esiin selkeitä tai tois-
tuvia viestintäkäytäntöjä siihen liittyen.  Onnistumisiin ei välttämättä aina rea-
goida ollenkaan, ja joskus soittamalla henkilölle ja kiittämällä hyvästä suoriu-
tumisesta. Muista poiketen yksi etäjohtaja kuitenkin mainitsi iloitsevansa mah-
dollisista onnistumisista yhdessä koko tiimin kesken joka toinen viikko järjes-
tettävässä tiimin sisäisessä palaverissa.  

No nää tulee varmaan niissä (tiimi-)palavereissa, kun joka toinen viikko pidetään niin, siellä 
kyllä yleensä muistetaan sitte aina vähän riemuita, riemuita niistä onnistumisista. (H5) 

6.4.6 Johdettavien näkökulma luottamukseen 

Etäjohtajien puheista selvisi, että erityisesti uusia työntekijöitä pyritään integ-
roimaan tiimiin siten, että he työskentelevät työparina toisen työntekijän kanssa, 
rakentaen siten luottamusta. Luottamuksen edistäjänä tapaamisilla ja kasvok-
kaisella kommunikaatiolla onkin suuri merkitys. Kyselylomakkeesta kuitenkin 
selvisi, että yleisesti johdettavat tapaavat muita tiiminsä jäseniä vaihtelevasti 
(kysymys 9). 12 vastaajasta kahdeksan vastasi tapaavansa muita tiiminsä jäse-
niä joka päivä tai muutamana päivänä viikossa. Yksi vastaajista mainitsi tapaa-
vansa heitä kerran viikossa, ja kolme vastaajista mainitsi tapaavansa heitä har-
vemmin kuin kerran kuukaudessa. Luokittelun perusteella molemmissa, esi-
miestään viikoittain ja harvemmin tapaavissa luokissa oli suurta vaihtelua 
muiden tiimin jäsenten tapaamisten määrässä, ja molemmissa luokissa muita 
tiimin jäseniä tapasi osa päivittäin, ja osa harvemmin kuin kerran kuussa.  
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Osa etäjohtajista kertoi haastattelussa, etteivät heidän johdettavansa to-
dennäköisesti viesti säännöllisesti keskenään. Kyselylomakkeesta selvisikin, 
että johdettavien yhteydenpidossa muiden tiimin jäsenten kanssa on jonkin ver-
ran vaihtelua (kysymys 10). 12 vastaajasta seitsemän kertoi pitävänsä päivittäin 
yhteyttä muiden tiimin jäsenten kanssa, kun taas muutamia kertoja tai kerran 
viikossa yhteyttä piti kaksi vastaajaa. Kolme vastaajista puolestaan kertoi pitä-
vänsä yhteyttä tiiminsä jäseniin vain kerran kuussa tai sitäkin harvemmin. Ky-
syttäessä johdettavilta tyytyväisyydestä muiden tiimin jäsenten kanssa tapah-
tuvaan viestintään (kysymys 17), vastasi kolme olevansa hyvin tyytyväisiä, 
kuusi jokseenkin tyytyväisiä sekä yksi ei tyytyväinen tai tyytymätön. Kaksi vas-
taajista puolestaan vastasi olevansa jokseenkin tyytymätön viestintään muiden 
tiimin jäsenten kanssa.  

Etäjohtajat kokivat, että tavoitettavuus on tärkeä tekijä hajautetusti työs-
kennellessä. Kyselylomakkeen vastausten perusteella johdettavat kokivatkin 
esimiehensä tavoitettavuuden hyvänä (kysymys 19). Kysyttäessä onko esimies 
helposti tavoitettavissa, kaikki vastaajat olivat joko täysin tai jokseenkin samaa 
mieltä asiasta. Pieniä eroavaisuuksia löytyi kuitenkin vastauksista sen perus-
teella, kuinka usein johdettavat esimiehiään tapaavat, sillä viidestä viikoittain 
esimiestään tapaavista kaikki olivat täysin samaa mieltä esimiehen helposta 
tavoitettavuudesta, kun taas seitsemästä harvemmin esimiestään tapaavasta 
vain kaksi oli täysin samaa mieltä tavoitettavuudesta. 

Kyselylomakkeen vastausten perusteella johdettavat ovat etäjohtajien 
kanssa pääosin samaa mieltä väittämästä, että mahdolliset ongelmat tiimissä 
käsitellään hyvin (kysymys 34). 12 vastaajasta viisi oli täysin samaa mieltä väit-
tämästä, viisi jokseenkin samaa mieltä ja kaksi ei samaa tai eri mieltä. Vastauk-
sissa ei juurikaan ilmennyt eroja riippuen tapaamisten määrästä esimiehen 
kanssa. 

6.5 Viestintä sitouttamiseen liittyen 

Kaikkien haastateltujen etäjohtajien näkökulmasta omien johdettavien sitoutu-
minen näyttäytyi erittäin voimakkaana. Kysyttäessä sitoutumisen ilmenemises-
tä, kaikki vastaukset olivat lähes identtisiä. Sitoutuminen koettiin ilmenevän 
ennen kaikkea vastuullisena työtehtävien suorittamisena, ja suureen rooliin 
nousi erityisesti virallisen työajan ulkopuolella työskentely. Esimerkiksi puhe-
linsoittoihin vastaaminen ja hälytysluonteisten tehtävien hoitaminen viikon-
loppuisin ja öisin näyttäytyi aineistossa tärkeänä osoituksena sitoutumisesta. 
Kaksi haastatelluista etäjohtajista mainitsi lisäksi sitoutumisen olevan osittain 
jopa liian suurta näkyen esimerkiksi siten, ettei työtehtävistä osata täysin irrot-
tautua vapaa-ajalla.  

Mut et täs on ehkä niinku, tätä vois sit kais kuvata jonkunlaiseks sitoutumiseks et käytännös 
kaikki kaverit ei kyl jätä laitoksii tai niiden tarpeita pulaan oikeestaan minään kellonaikana 
tahansa et tota, kyl niillä niinkun, he vastaavat puhelimeen virka-ajan jälkeen ja tulevat apuun 
sillon, et niitä tulee kyllä, voi sanoa että, sanoisinko mä että viikottain tulee melkein joka alu-
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eella tarve tai toinen, et kyl se on niinku sillä lailla aika säännöllistä et ei oo harvinaista että 
joutuis tulemaan niinkun vaikka iltasella paikalle. (H4) 

Toimistoajasta riippumatta niin vastuullisesti hoitaa niitä hommia, joskus voi mennä ylitöiks 
ja joskus voi, joutuu lähtee aikasin hommiin ja se että kuinka innokkaasti ja tarmokkaasti asi-
oihin paneudutaan ja halutaan viedä niitä asioita päätökseen ja ratkasut niin se kuvastaa sitä 
sitoutumista. (H5) 

Etäjohtajien kokemuksia tukien aineistosta ilmenikin, että lähes kaikki tiimit 
ovat henkilöiden osalta hyvin stabiileja, eikä vaihtuvuutta juurikaan ole viime 
aikoina ilmennyt, lukuun ottamatta eläköitymisistä tai toiminnan laajentamises-
ta aiheutuneita yksittäisiä muutoksia. Poikkeuksena tähän liittyen yksi haasta-
telluista etäjohtajista mainitsi oman tiiminsä kohdalla vaihtuvuuden olleen vii-
meaikoina poikkeuksellisen suurta, ei niinkään eläköitymisistä johtuen, vaan 
sisäisestä tehtävänkierrosta tai siirtymisestä muihin tehtäviin. 

…et mul on aika paljon eläköitymistä ja toiminnan laajentamista, siitä johtuen näit rekrytoin-
teja on tullu, et kukaan ei oo lähteny pois talosta, muuta ku eläkkeelle, et sillee ihan hyvä 
merkki et ihmiset viihtyy, … (H2) 

No jonkun verran, tai nyt on viime aikoina vuoden sisällä niin ollu tosi paljon vaihtuvuutta. 
(H5) 

Aineistosta kävi ilmi, etteivät haastatellut etäjohtajat suoraan kysyttäessä osan-
neet juurikaan nimetä keinoja, joilla he omien johdettaviensa sitoutumista pyr-
kivät edistämään. Tämä liittyi yhtäältä siihen, että johdettavien sitoutuminen 
nähtiin jo tällä hetkellä niin voimakkaana, ettei sen edistämiseen koettu tarvetta, 
ja toisaalta siihen, etteivät etäjohtajat kokeneet heillä itsellään olevan kovinkaan 
suuria mahdollisuuksia vaikuttaa johdettaviensa sitoutumiseen. 

No, ei, eihän mulla hirveesti keinoja oo että, mullahan on sillee että mää oon palkinnu joskus 
sillee että lounaan tarjonnu ja, [- -]  oon päästäny joskus perjantaina kahen kaulilta ku on nä-
kyny ettei oo mitään ongelmaa missään [- -] mutta ei mitään isompia vaikuttamismahollisuuk-
sia oo ku tämmöstä pienempää. (H1) 

…enhän mää sitä voi estää et ei mul mitää keinoi ole. Tää työ on vaan tätä mitä me tehdään 
tääl ja jos joku kokee ettei se ole hänen hommansa niin sit hän lähtee hakemaan muualta. (H3) 

Analysoimalla aineistoa tarkemmin, pystyttiin kuitenkin havaitsemaan yh-
teneväisiä, sitouttamiseen liittyvän viestinnän piirteitä, joita etäjohtajat osittain 
jopa tiedostamattaan toteuttavat johtamistyössään. Tällaisia piirteitä olivat yh-
teenkuuluvuuden edistäminen, hyvän ilmapiirin ylläpitäminen sekä sosiaalinen tuki.  

6.5.1 Yhteenkuuluvuuden edistäminen 

Haastatteluissa etäjohtajat tunnistivat, että tiimin yhteenkuuluvuutta edistävät 
esimerkiksi kasvokkain tapaamiset tiimin kesken. Sen vuoksi yhteenkuuluvuut-
ta todettiinkin huomattavasti rajoittavaksi se, että tiimin jäsenet sijaitsevat fyy-
sisesti toisistaan etäällä, jolloin kasvokkain tapaamiset jäävät melko vähäisiksi. 
Vaikka koko tiimin yhteiset tapaamiset todettiin hankaliksi järjestää tarpeeksi 
usein, yhteenkuuluvuutta pyrittiin kuitenkin edistämään matkustamalla mah-
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dollisuuksien mukaan paikan päälle tapaamaan johdettavia, sekä organisoimal-
la töitä niin, että johdettavat tekisivät osittain yhdessä töitä. Muista poiketen 
yksi etäjohtajista kertoi myös järjestävänsä usein koko tiimin yhteisiä palaverei-
ta video- tai verkkopuheluita hyödyntäen.   

…tärkeimpii siin (yhteenkuuluvuuden edistämisessä) on varmaan se että ite käy paljon pai-
kanpäällä ja juttelee ja jutustelee ja kertoo asioita ja kuulumisia, ja sitte toinen tärkee on nää 
ryhmäpalaverit joita me pidetää kaks kertaa vuodessa et niissä sitte käydää yhteisiä asioita lä-
pi. (H2) 

Joo no se (yhteenkuuluvuuden edistäminen) on haastava tosiaan ku ollaa eri puolilla Suomee 
kaikki henkilöt niin me ollaan pidetty tässä joka toinen viikko semmonen yhteinen (tiimi-
)kokous hyödyntäen Skypeä ja videoneuvottelua ja puhelinta, … (H5) 

Toiseksi tärkeäksi tekijäksi yhteenkuuluvuuden edistämisessä tunnistettiin run-
sas yhteydenpito johdettaviin, sekä jatkuva tiedonjakaminen. Tiedonjakamista 
tapahtuu sekä yhteisissä palavereissa, kasvokkain tapaamalla että erilaisten 
sähköisten viestintäkanavien kautta. Tiedonjakamiseen kannustettiinkin tiimin 
kesken esimerkiksi luomalla erilaisia viestintäkanavia tiedon jakamista varten. 
Kuten jo aiemmin mainittu, yksi etäjohtajista oli esimerkiksi luonut koko tiimin 
yhteisen Whatsapp-pikaviestikeskustelun, ja toinen oli toteuttanut saman asian 
sähköpostirinkinä. Tällaiset viestintäkanavat koettiin yhteenkuuluvuutta edis-
tävänä erityisesti sen vuoksi, että kaikki saavat yhdenaikaisesti tiedon tapah-
tumista, ja pystyvät esimerkiksi jakamaan toisilleen neuvoja eri työtehtävien 
suorittamiseen liittyen. Muista poiketen yksi etäjohtajista kuitenkin mainitsi, 
etteivät hänen johdettavansa juurikaan viesti keskenään heidän tehtävänkuvi-
ensa ollessa niin itsenäiset. 

…ehkä tää yhteenkuuluvuuden homma tulee enemmän näiden tavallaan ammatillisten asioi-
den kautta et meil on oma sähköpostirinki mis välitetään tietoo ja, eikä pelkästään täältä ryh-
mäläisille päin mut myös ryhmäläiset keskenään ku ne havaitsee jonku hyvän asian tai, tai 
ongelmatilanteen niin ne viestittää siitä sit meille muille jotta me voitas kans hyödyntää se, tai 
tiedostaa se mahollinen tilanne mikä meille tulee aikanaan vastaan. Niin oikeestaan niinkun 
sähköpostityyppisesti me ollaan tota tietoo jaettu tässä ja oltu yhdessä. (H4) 

No aika vähän mun mielestä (viestitään keskenään) että, meillä ei kuitenkaa oo semmosta tii-
mityöskentelyä että, et (johdettavat) keskenään tai yhdessä tekis hommia vaan jokaisella on se 
tietty vastuualue ja omat tehtävät… (H5) 

Vaikka yhteenkuuluvuus oman tiimin kesken koettiin tärkeäksi, kävi aineistos-
ta ilmi, että yhteenkuuluvuudessa koko organisaation tasolla nähtiin paranta-
misen varaa. 

…mäki oon sitä paljon miettiny, et kyl se on täst yhtiön toiminnasta, että tietää et on niinku 
pääkonttori, pääkonttori tekee, johtajat tekee jotai ja kentällä tekee jotai eikä tämmöstä yhtee 
hiilee puhaltamista ei oo niinko havaittavissa. (H2) 

Osalla on varmaan niinko ihan yhteneväinen käsitys mut osalla ei. Tavallaan tää organisaa-
tiorakennekki miten se, jos mä nyt vertaan siihen aikasempaan alueorganisaatiosysteemiin 
niin mä väitän et tämä yhdessä tekeminen oli sitoutuneempaa sillon. (H3) 
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Koko organisaation yhteenkuuluvuuden edistämiseen liittyen aineistosta ei 
noussut kuitenkaan esiin yhtenäisiä keinoja. Yksi etäjohtaja kertoi johdettavien-
sa olevan hyvin kiinnostuneita organisaation yhteistä asioista, ja näin ollen hän 
pyrkikin usein jakamaan organisaation kuulumisia omalle tiimille, ja siten edis-
tämään yhteenkuuluvuutta. Toinen etäjohtajista mainitsi pyrkivänsä järjestä-
mään koko tiimin yhteisiin palavereihin silloin tällöin paikalle myös Yrityksen 
johtoa kertomaan ajankohtaisista asioista ja tekemään näin ollen johtoa näky-
vämmäksi.  

…mä oon nyt sit niihin aluekokouksii mitä mä oon järjestäny ni ottanu yhtiön johtooki, et en 
joka kerta samaa porukkaa mut, tulevat läsnä ja kertovat, kertovat niinku. (H3) 

6.5.2 Hyvän ilmapiirin ylläpitäminen 

Aineistosta kävi ilmi, että etäjohtajat pyrkivät luomaan ja ylläpitämään hyvää 
ilmapiiriä tiiminsä kesken. Esimerkiksi ongelmatilanteissa tai rakentavaa palau-
tetta antaessa etäjohtajat kokivat, että henkilökohtainen keskustelu asianosais-
ten kanssa on ehdottoman tärkeää, sillä vaikeiden aiheiden läpikäyminen koko 
tiimin kesken voisi vaikuttaa negatiivisesti tiimin ilmapiiriin. Lisäksi mainittiin, 
ettei tällaisista aiheista voi viestiä sähköisten viestintäkanavien välityksellä, sillä 
se voisi myös olennaisesti muuttaa ilmapiiriä.  

…kyllä jos ongelmia on niin ei niitä kyllä kannattas hirveen paljo sähköposteilla käsitellä että 
ois tärkein olla naamatusten niin sillon pystytään vielä lyömään vielä kättä päälle ja sovitaan 
että näin ei enää toimita, että se ilmapiirihän on ihan eri jos se on puhelin tai sähköposti tai 
muu että. (H1) 

Yksi etäjohtajista mainitsi hyvän ilmapiirin kannalta tärkeäksi tekijäksi myös 
kaikkien osapuolten kunnioittamisen. Hän mainitsikin pyrkivänsä käymään 
keskustelut aina hyvässä hengessä, ja käyttäytymällä itse niin kuin toivoo myös 
johdettaviensa käyttäytyvän. 

Mä itekään en huuda enkä möykkää enkä riehu et samaa mä odotan kyl miehiltäki. (H2) 

Kuitenkin, aineistosta kävi ilmi, että etäjohtajien mukaan hyvän ilmapiirin yllä-
pitämistä vaikeutti osittain koko organisaation yhteishengen puute. Osa etäjoh-
tajista toikin suoraan ilmi, etteivät he koe organisaation toimivan yhteneväisesti. 
Haastatteluissa selvisi, että etäjohtajat kokivat tällaisessa tilanteessa hyvän il-
manpiirin ylläpitämisen haastavaksi. 

…hirvee määrä kaikkia heikennyksiä tai seurontoja tai muuta, niin sitä on vaikee pitää tässä 
porukassa sitä henkee yllä täällä kentällä. (H1) 

Ratkaisuna tähän etäjohtajat pyrkivät kuitenkin korostamaan tiimin sisäistä il-
mapiiriä. 

Mä oon koittanu sitä viestiä sillä lailla että, jos on semmonen asia et närästää ni täytyy keskit-
tyä siihen omaan tekemiseen, omaan työhön, omaan suoritukseen ja siihen omaan porukkaan 
että siinä tavallaan tekee ne omat hommat hyvällä motiivilla ja kuitenki viihtyy siinä omas po-
rukassa et keskittyy siihen et oman porukan ja esiemehen kanssa fokus on niinku siinä mikä 
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on hyvää, kaikki kokee et oma porukka on hyvää, ja sit jos on tommosii asioita mihin ei voi 
vaikuttaa ni tavallaa hyväksyy ne eikä jää märehtii niihin… (H2) 

6.5.3 Sosiaalinen tuki 

Sitoutumista edistävä viestintä näyttäytyi aineistossa myös etäjohtajien johdet-
tavilleen tarjoaman sosiaalisen tuen muodossa. Johdettavien kohdatessa haas-
tavia tilanteita, etäjohtajat pyrkivät tukemaan heitä esimerkiksi antamalla neu-
voja ja vinkkejä, ottamalla yhteisvastuuta päätöksenteosta sekä ottamalla joh-
dettavan puolesta vastuun vaikean asian viestinnästä. 

…pyrin auttamaan näissä haasteisssa että jos siellä tulee jotain tämmösiä pattitilanteita tai 
haasteita tai ongelmia joihinka mun alainen ei ihan pysty tarttumaan tai hahmottamaan tai ei 
uskalla tehä jotain päätöstä niin pyrin sitte näissä tapauksissa tukemaan sitä päätöksentekoa ja 
antamaan siihen sitte vähän tukea päätöksen taustalle ja ehkä ajatuksia ja neuvoja ja malleja ja, 
sparraamaan. (H5) 

…se onki sit niinku sellanen homma et, mä oonki sanonu et jos tulee hetkiki, semmonen epäi-
lys et mä voin sitte niinko hoitaa sen, viestin viennin jos se tuntuu kiusalliselta sit sille kol-
mannelle osapuolelle. (H4) 

Lisäksi sosiaalinen tuki näyttäytyi aineistossa johdettavien jaksamiseen liitty-
vänä huolenpitona. Kaksi haastatelluista etäjohtajista mainitsi sitoutumisen tii-
missään olevan osittain jopa liian suurta näkyen esimerkiksi siten, ettei työteh-
tävistä osata täysin irrottautua vapaa-ajalla. Kun johdettavissa tunnistettiin 
merkkejä esimerkiksi stressaantuneisuudesta tai jaksamisen puutteesta, kokivat 
etäjohtajat roolikseen puuttua asiaan keskustelemalla henkilökohtaisesti johdet-
tavan kanssa, ja tarjoamalla työtaakkaa helpottavia ratkaisuja johdettavien käyt-
töön. 

Usein, useinhan se on niin et näin stressaantunees tilanteessa ihminen vaan jopa ite niinku 
luottaa omiin voimavaroihinsa enemmän kun niit sit oikeesti on jäljellä et kyl mä tän hoidan 
ja yrittää ja yrittää mut sit siin täytyy vaan puhaltaa se peli jollain lailla poikki tyylikkäästi et 
hei eiköhän jaeta tää nyt ton toimija x:n kanssa et mäpä kysyn et jos sieltä löytyis siihen apuja 
huomiseks vaikka, niin sä voit sitte vaikka huilata tai tehä jonkun toisen asian loppuun mikä 
jäis kesken että. (H4) 

Vähän liikaaki on jotku sitoutunu, et se ilmenee sillä tavalla et mietitää työasioita vapaa –
ajalla ja tuota, murehditaa ja stressataa, ja työt tulee kotii. [- -] mä oon siitä sanonu et täytyy 
jättää [- -] et jos on joku juttu nii hälytetää semmonen ulkopuolinen töihin ja se jää sitä hom-
maa hoitamaan et voi ite olla rauhassa mielin sitte vapaalla et ei tarvii murehtii et mitenköhän 
se homma siellä menee vaan, otetaan siihen sitte ulkopuolinen henkilö hoitamaan sitä asiaa et-
tä saa ite sitte mielenrauhan siitä. Se nyt on semmonen mitä mä oon miehille kannustanu et-
tä, … (H2)  

6.5.4 Johdettavien näkökulma sitoutumiseen 

Aineiston perusteella johdettavat ovat sitoutuneita organisaatioon, eikä haluk-
kuutta toisen työnantajan palvelukseen esiintynyt (kysymys 27). 12 vastaajasta 
ainoastaan yksi mainitsi viimeisen vuoden aikana hakeneensa töitä yrityksen 
ulkopuolelta. Lisäksi, kysyttäessä johdettavilta kokevatko he esimiehensä ole-
van sitoutunut (kysymys 29), yhdeksän vastaajaa vastasi olevansa asiasta täysin 
tai jokseenkin samaa mieltä. Kolme vastaajaa ei ollut samaa tai eri mieltä asiasta. 
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Etäjohtajat kokivat tärkeänä sitoutumisen kannalta yhteenkuuluvuuden edis-
tämisen esimerkiksi runsaan viestinnän ja yhteydenpidon kautta. Haasteena 
nähtiin kuitenkin yhteenkuuluvuuden luominen koko organisaation tasolla. 
Kyselylomakkeen vastauksista selvisi, että johdettavat kokevat suurimmaksi 
osaksi yhteishengen omassa tiimissään hyväksi (kysymys 23). 12 vastaajasta 
viisi oli täysin samaa mieltä väittämästä, ja neljä jokseenkin samaa mieltä. Ei 
samaa tai eri mieltä hyvästä yhteishengestä oli kaksi vastaajaa, ja jokseenkin eri 
mieltä oli yksi vastaajista. Vastauksissa ei juurikaan ilmennyt eroavaisuuksia 
sen suhteen, kuinka usein he tapaavat esimiestään kasvokkain. Kysyttäessä ke-
hitystoiveita omaan ja esimiestyöhön liittyen (kysymykset 38 ja 39), ilmeni kui-
tenkin tyytymättömyyttä yhteistyöhön koko organisaation tasolla. Tämä ilmeni 
yhden vastaajan mukaan myös viestinnässä muiden osastojen kanssa. 

Nyt meillä on monta (Yritystä) talon sisällä, eli jokainen osasto tavoittelee vain omia tavoit-
teita, ei (Yrityksen) etua. Matriisiorganisaatio luo hukkaresursseja ja kenelläkään ei ole oike-
asta vastuuta ja halua ottaa vastuuta ja päätöksiä asiakkaan ja (Yrityksen) edun mukaisesti. 
(V2 = Johdettava 2) 

Viestintä oman tiimin sekä esimiehen kanssa sujuu hyvin, mutta yhteydet muihin toimintoihin 
[- -] toimii melko heikosti. Välttämättä ei tule vastausta jos yrittää jotain asiaa selvittää. (V3 = 
Johdettava 3) 

6.6 Viestintä motivointiin liittyen 

Kuten myös sitoutumiseen liittyen, etäjohtajat kokivat johdettaviensa olevan 
motivoituneita työssään. Eniten johdettavia motivoiviksi tekijöiksi etäjohtajat 
arvelivat ammattiylpeyden, mielekkäät ja monipuoliset työtehtävät, asiakastyy-
tyväisyyden, rahan, sekä työn toteuttamiseen liittyvän itsenäisyyden ja vapau-
den. Vastaukset olivatkin samansuuntaisia kysyttäessä suoraan johdettavilta 
heitä työssään motivoivista tekijöistä; 11 vastaajan kesken eniten motivoiviksi 
tekijöiksi mainittiin monipuolinen ja haasteellinen työ, sekä itsenäisyys. Vastaa-
jista ainoastaan yksi vastasi palkan häntä motivoivaksi tekijäksi. Lisäksi, kysyt-
täessä ylipäätään tyytyväisyydestä työhön, 12 vastaajasta 10 mainitsi olevansa 
hyvin tai jokseenkin tyytyväinen, ja kaksi vastaajista ei tyytyväinen tai tyytymä-
tön. 

Motivaatiota ylläpitäviksi keinoiksi haastatellut etäjohtajat mainitsivat 
esimerkiksi hyvien olosuhteiden ja joustavien työjärjestelyjen tarjoamisen, sekä 
kannustaminen osaamisen laajentamiseen ja kouluttautumiseen. 

…tämmönen kehuminen, positiivisen palautteen antaminen, kurssimahollisuuksien järjestä-
minen, sitte tää vapaa-ajan järjestäminen että saa, saa lomat pitää sillon ku haluaa ja viikonlo-
put vapaana sillon ku haluaa et pystyy niitä vaihtamaan joustavasti ja, … (H2) 

Aineiston analyysissä esiin nousi myös yhteneväisiä, viestintään liittyviä keino-
ja motivaation ylläpitämiseksi. Tällaisia keinoja olivat vastuun jakaminen, tavoite-
viestintä sekä palautteenanto ja palkitseminen. 
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6.6.1 Vastuun jakaminen 

Haastateltujen etäjohtajien puheista kävi ilmi, että vastuun ja päätöksenteon 
jakaminen sekä itsenäinen työskentely ovat merkittävän suuressa asemassa ha-
jautuneen tiimin johtamisessa. Johdettaville on jaettu paljon valtaa tehdä itse 
päätöksiä, eikä etäjohtajan osallistumista päätöksentekoon koettu tarpeellisena. 
Johdettavien kerrottiin olevan kykeneväisiä hyvin oma-aloitteiseen ja itsenäi-
seen työhön, ja määrittelevän pitkälti itse itselleen sopivat työn toteuttamistavat. 
Hajautetun työympäristön vuoksi työtä tehdään usein yksin, ja osittain virka-
aikojen ulkopuolella esimerkiksi ilta- yö-, ja viikonloppuaikaan, eikä tukea pää-
töksenteolle aina ole mahdollista saada. Etäjohtajien mukaan johdettavilla on-
kin joskus suuriakin kokonaisuuksia ja päätöksiä vastuullaan.  

…kyllä siellä pikkuhiljaa sit ko mies on pidempään talossa niin se joutuu tekee itsenäisesti ai-
ka isojaki päätöksiä, mutta niissä voi olla kustannusvaikutuski aika iso kerran siellä tehään 
kumminki 24/7 päätöksiä että, jouluaattoyönä siellä 30 asteen pakkasessa miettii että mitä hän 
tekee että tilaako urakoitsijan vai mitä… (H1) 

Työn suurten vastuiden johtuessa osittain myös työn luonteesta ja hajautunei-
suudesta, kertoi yksi etäjohtaja jo rekrytointivaiheessa pyrkivänsä löytämään 
henkilöitä, jotka kykenevät vastuulliseen ja itsenäiseen työhön.  

…eli päätöksenteko ni, heillä on myös mahdollisuutta tehdä päätöksiä myös ettei kaikki tarvii 
kulkea aina esimiehen kautta. Ja se on semmonen asia mihkä valikoituu jo tää henkilö että py-
ritään jo rekrytointivaiheessa saamaan selville että henkilö on riittävän laajakatseinen, ymmär-
tää koko firman toiminnan ja on myös kykenevä kantamaan sitä vastuuta eli tekee vastuulli-
sesti sitä työtä. (H5) 

6.6.2 Tavoiteviestintä 

Aineistosta ilmeni kaikilla etäjohtajilla olevan selkeät ja yhtenäiset rutiinit ta-
voitteiden asettamiseen ja niistä viestintään liittyen. Tavoitteita asetetaan vuo-
deksi kerrallaan yhtiö- ja henkilökohtaisella tasolla, ja ne käydään läpi henkilö-
kohtaisissa tavoite- ja kehityskeskusteluissa. Lisäksi tavoitteet kirjataan ylös 
sähköiseen henkilöstöjärjestelmään, josta jokainen johdettava näkee omat ta-
voitteensa koko tavoitekauden ajan. Tavoitteiden seurannan tavat puolestaan 
vaihtelivat hieman osan käydessä välitarkastuksia henkilökohtaisesti, ja osan 
käydessä tavoitteita ja lukuja läpi yhteisissä aluekokouksissa. Lisäksi yksi etä-
johtajista mainitsi asettavansa johdettavilleen myös konkreettisemmin työteh-
täviin liittyviä tavoitteita kuukausi- ja jopa viikkotasolla. Tähän liittyen kaikilla 
etäjohtajilla oli kuitenkin käytössään erilaisia työn suunnitteluun ja organisoin-
tiin liittyviä järjestelmiä ja toimintatapoja, joiden ansiosta roolit ja odotukset 
työn toteuttamiseen  lyhyemmällä aikavälillä ovat kaikille selkeästi ja yhteisesti 
näkyvissä. 

Mehän pietään tavotekeskustelu, tavotekeskustelu jossa käyään läpi kaikki ne tavotekohat, … 
(H1) 
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…meil on nää tulos ja tavotekeskustelut ehkä muodollisena tämmösenä niinkun prosessina 
tässä vuosikalenterissa. Tämän lisäks on sitte ehkä työläheisempiä vielä yksittäisiä tavoitteita-
han asetataan sit oikeestaan kuukausitasolla, viikkotasollakin… (H4)  

Meil on niinku tämmösel tavallaa raportoinnilla yritetää säännöllisellä, suhteellisen, viikkota-
son raportoinnilla niinku pitää se tilanne sillä lailla hanskassa et missä kukakin on ja mitä te-
kee seuraavalla viikolla. (H4) 

6.6.3 Palautteenanto ja palkitseminen 

Motivointiin liittyvässä viestinnässä myös palautteenanto ja palkitseminen 
nousivat merkittävään rooliin. Haastatteluiden perusteella etäjohtajat kannus-
tavat tiimiään avoimeen palautekulttuuriin, jossa myös rakentavaa palautetta 
annettaisiin rohkeasti. Siinä missä johdettavia kannustettiin rakentavan palaut-
teen antamiseen, koettiin oma rooli sen suhteen hienotunteisuutta vaativana. 
Työtyytyväisyyden ylläpitämisen kannalta koettiin tärkeänä se, ettei kaikkea 
palautetta tuoda esiin, ja että asioista keskustellaan hyvässä hengessä ja henki-
lökohtaisesti.  

No kyllä mä oon sellaseen avoimeen pyrkiny sellai että mä oon sanonu että saa olla eri miel-
täki ja mielipiteen saa ja pitää sanoa ja, mutta se pitää sanoa niinko rakentavasti… (H2) 

…ite pittää niellä monta kertaa että antaa periksi ja ei joka virheestä voi lähtee sanomaan 
vaikka se ois ihan selkeeki, kerran sun pittää kuitenki piettää se mies kumminki siellä kohtuu 
tyytyväisenä. (H1) 

Aineistosta ilmeni, että positiivisen palautteen antaminen liittyi lähinnä esimer-
kiksi puhelimen tai sähköpostin kautta viestittyyn kiitokseen tai kehuun hyväs-
tä suoriutumisesta. Suurin osa haastatelluista etäjohtajista kuitenkin myönsi 
kokevansa positiivisen palautteen antamisen vähäisenä, ja totesi siinä olevan 
parantamisen varaa. Lisäksi todettiin rakentavan palautteen olevan yleisempää, 
kuin positiivisen palautteen. 

…kyl siinä aina on pisto sydämessä että enemmänki pitäis sitä positiivista palautetta ja palkit-
semista antaa. (H2) 

…yleensähän se on niin et sit ku menee hyvin niin sit ollaan hiljaa ja sit kun ei mene niin hy-
vin ni yleensä siit rakentavast palautteest varmaa keskustellaan enemmän ko siit positiivisest 
et se on varmaa se, no se on tietysti se semmonen kulttuurikysymyski vähän et. (H3) 

Aineistossa ilmeni eroavaisuuksia sen suhteen, minkälaisissa tilanteissa positii-
vista palautetta annetaan. Yksi etäjohtajista mainitsi, ettei positiivisen palaut-
teen antaminen yleensä tapahdu yhteisöllisesti, vaan henkilökohtaisesti suoraan 
asianosaiselle, kun taas toinen etäjohtaja kertoi positiivisesta suoriutumisesta 
usein iloittavan tiimin yhteisissä kokouksissa. 

…meil ei oo sellast niinkun ehkä kaikista moderneinta tai aktiivisinta huomioimistapaa että 
kaikille tiimiläisille et hyvä Jaska teit hyvän homman siellä laitoksella eilen, et ei oo sen 
tyyppistä niinkun sanotaanko yhteisöllisyyttä siinä määrin, et annetaan suoraan oikeestaan 
niinku tekijälle sit kiitos et hyvin hoidettu, … (H4) 
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…siellä (yhteisessä kokouksessa) kyllä yleensä muistetaan sitte aina vähän riemuita niistä on-
nistumisista että siellä saatetaan sitte jos joku kauppa tai onnistuminen on saavutettu niin siel-
lä kyllä hehkutetaan, hehkutetaan niitä tiiminki välillä. (H5) 

Yhden etäjohtajan puheissa nousi myös esiin, että positiivisen palautteen anta-
misessa täytyy huomioida ihmisten yksilölliset erot, ja suhteuttaa palautteen 
antaminen siihen.  

…tekijöistä riippuen ihmiset ku on erilaisii niin joillekki annetaan pitkän kaavan mukaan ja 
joillekki lyhyemmän kaavan mukaan, ja jotkuthan tietysti suomalaiseen tapaan niinkun voi 
kokea jopa lainausmerkeissä ahdisteluksi sen että jos liikaa, et mikä nyt on pielessä ku sä ke-
hut mua koko ajan, et se on vaikee joskus ottaa vastaanki sitä. Hyvin lyhyt ja asiallinen täm-
mönen palaute, ja kyl sen ku kaverit tuntee ni sen huomaa osuuko se kohalleen vai ei, että tota, 
näin se toimii meillä. (H4) 

Positiivisen palautteen antamisen nähtiin olevan yhteydessä myös palkit-
semiseen. Aineistossa ilmeni, että etäjohtajien mahdollisuuksien aineelliseen 
palkitsemiseen ollessa rajallisia, palkitsemista pyrittiin toteuttamaan psykologi-
sesti esimerkiksi kiitoksena tai kehuna. Palkitsemiseen nähtiin liittyväksi myös 
esimerkiksi työn mielekkyyden varmistaminen joustavilla järjestelyillä, sekä 
aiempana sitoutumiseen liittyen mainitun sosiaalisen tuen tarjoaminen. Etäjoh-
tajista yksi koki esimerkiksi kantavansa vastuuta siitä, että vaikka johdettava 
sijaitsisi fyysisesti kaukana, ei hän tuntisi itseään yksinäiseksi. 

…onhan siinä se mahollisuus että ku paljon teet itsenäistä työtä, yksin työskentelet niin sä 
passivoidut, passivoidut ja turhaudut siihen että jos ei oikee hommat etene niin, sehän siinä on 
niinkun vaarana. Mutta en oo kohdannu koskaan, tällä tavalla ku käydään ja keskustellaan 
viikottain asioita läpi niin ei pääse syntymään sellasta niinkun kuollutta tilannetta siihen että 
jäis makaamaan, jäis bunkkeriin makaamaan murheineen ja motivaatio pääsis laskemaan niin 
niitä pyritään sillä tavalla ehkäsemään. (H5) 

6.6.4 Johdettavien näkökulma motivaatioon 

Etäjohtajien haastatteluissa ilmeni, että vastuun jakaminen johdettaville ja itse-
näinen päätöksenteko on merkittävässä asemassa etäjohtamisessa. Kysyttäessä 
johdettavilta näkemystä itsenäiseen päätöksentekoon liittyen (kysymys 35), 12 
vastaajasta kahdeksan mainitsikin olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
sen suhteen, että heillä on tarpeeksi valtaa tehdä itsenäisesti päätöksiä. Vastaa-
jista kolme puolestaan vastasi olevansa jokseenkin tai täysin eri mieltä asiasta, 
yhden vastaajan ollessa ei samaa tai eri mieltä. Eroavaisuuksia vastauksissa ei 
merkittävästi ollut havaittavissa sen suhteen, kuinka usein johdettavat tapaavat 
esimiestään kasvokkain.  
 Aineiston perusteella kaikilla etäjohtajilla on selkeät ja yhtenäiset rutiinit 
tavoitteiden asettamiseen ja viestintään liittyen, ja prosessi näyttäytyi yhtenäi-
senä. Myös johdettavien mukaan heitä koskevat tavoitteet on määritelty ja vies-
titty esimiehen puolesta hyvin (kysymys 31). 12 vastaajasta 11 vastasikin ole-
vansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä asiasta. Yksi vastaajista puolestaan 
vastasi, ettei ole samaa tai eri mieltä asiasta. Eroja vastauksissa ei merkittävästi 
ilmennyt luokittelemalla vastaukset esimiestään viikoittain ja harvemmin ta-
paaviin.  
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 Aineistosta ilmeni etäjohtajien palautteenantokeinoissa olevan eroavai-
suuksia, ja positiivisen palautteen antaminen koettiin liian vähäisenä. Kysyttä-
essä johdettavilta esimieheltä saamastaan palautteesta (kysymys 32), 12 vastaa-
jasta seitsemän vastasi kuitenkin olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
siitä, että saa esimieheltään riittävästi palautetta. Kolme vastaajista ei ollut sa-
maa tai eri mieltä asiasta, kun taas kaksi vastaajista oli jokseenkin eri mieltä. 
Vastausten luokittelu esimiestapaamisten määrän perusteella ei aiheuttanut 
vastauksissa merkittävää hajontaa.  

Aineiston perusteella etäjohtajien mahdollisuuksien aineelliseen palkitse-
miseen ollessa vähäisiä, etäjohtajat pyrkivät palkitsemaan johdettaviaan psyko-
logisesti, esimerkiksi kiitoksen ja tai kehun muodossa. Johdettavat kokivatkin 
pääosin saavansa esimieheltään kiitosta tekemästään työstä (kysymys 33). 12 
vastaajasta 11 oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä asiasta, ja ainoastaan yksi ei 
samaa eikä eri mieltä. Vastausten luokittelu esimiestapaamisten perusteella ei 
aiheuttanut eroavaisuuksia vastauksissa. 

Etäjohtajista ainoastaan yksi mainitsi kantavansa huolta siitä, ettei johdet-
tava tuntisi itseään yksinäiseksi vaikka työskentelee muista etäällä. Kysyttäessä 
johdettavilta kokevatko he itsensä yksinäiseksi työssään (kysymys 24), vastauk-
sissa olikin jonkin verran hajontaa. 12 vastaajasta viisi vastasi olevansa väittä-
mästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä, ja seitsemän täysin tai jokseenkin eri 
mieltä. Tapaamisten määrä esimiehen kanssa aiheutti vaihtelua vastauksissa, 
sillä viidestä viikoittain esimiestään tapaavista vain yksi oli väittämästä jok-
seenkin samaa mieltä, kun taas neljä oli täysin eri mieltä. Seitsemästä esimies-
tään harvemmin tapaavista puolestaan neljä vastasi olevansa täysin tai jokseen-
kin samaa mieltä väittämästä, ja kolme jokseenkin tai täysin eri mieltä.   

6.7 Tulosten yhteenveto 

Tämän tutkimuksen aineisto jaoteltiin tutkimuskysymyksiin sekä aiheen aiem-
piin tutkimuksiin pohjautuen viiteen teemaan, joita ovat kokemukset etäjohtami-
sesta, viestintä etäjohtamistyössä, viestintä luottamukseen liittyen, viestintä sitoutta-
miseen liittyen, sekä viestintä motivointiin liittyen. Teemat toimivat ohjaavina teki-
jöinä aineiston analyysissä, ja teemoja hyödynnettiin sekä haastatteluaineiston 
että kyselylomakkeen sisällön jaottelussa. Tarkemmalla analyysillä jokaisen 
teeman alta oli aineistolähtöisesti havaittavissa myös niitä tyypillisiä piirteitä, 
jotka toistuivat aineistossa ja jotka parhaiten kuvasivat käsillä olevan teeman 
sisäisiä ilmiöitä.  

Etäjohtamisen kokemusten teeman tyypillisimpinä piirteinä  havaittiin vas-
tuullisuus, työsuoritusten seurannan vaikeus, säännölliset tapaamiset, luottamus sekä 
sosiaalinen ja viestinnällinen taitavuus. Etäjohtaminen ylipäätään koettiin haas-
teellisena, ja siihen vaikutti erityisesti suuret vastuut ja huoli etäällä sijaitsevien 
johdettavien turvallisuudesta. Toisaalta työn luonteeseen kuuluu, että johdetta-
villa itsellään on paljon vastuuta omasta työstään. Myös työsuoritusten seuran-
nan vaikeus nähtiin tyypillisenä etäjohtamisen piirteenä. Etäisyydestä huoli-
matta tärkeäksi koettiin myös säännölliset tapaamiset johdettavien kanssa, ja 
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kaikki etäjohtajat toivoisivat pystyvänsä tapaamaan johdettaviaan useammin. 
Johdettavat olivat kuitenkin pääosin tyytyväisiä tapaamisten määrään esimie-
hen kanssa, mutta kysyessä tarkemmin toiveita esimiestyöhön liittyen, nousi 
vastauksissa esiin kaipuu tiheämpään tapaamisväliin sekä esimiehen kanssa 
yhdessä tekemiseen. Tyypillisenä etäjohtamisen piirteenä nähtiin myös luotta-
mus, joka koettiin tärkeimmäksi tekijäksi hajautetusti työskennellessä, sekä so-
siaalinen ja viestinnällinen taitavuus tarkoittaen kasvokkain tapaamisten vä-
hyydestä johtuen erinäisten ongelmien tai haasteiden kuulostelua sähköisten 
viestintäkanavien välityksellä, esimerkiksi puhelinkeskusteluissa.  

Viestintä etäjohtamistyössä käsitti tyypillisimpinä piirteinään sähköpostijoh-
tajuuden, perinteisyyden, kasvokkain viestinnän vähyyden sekä oman kulmakiviase-
man. Etäjohtajat kokivat toteuttavansa sähköpostijohtajuutta, sillä etäjohtamis-
työn toteuttamisen tärkeimpänä välineenä nähtiin sähköposti, joka tavoittaa 
yhdenaikaisesti kaikki johdettavat ja on ajasta ja paikasta riippumaton viestin-
täkanava, toimien hyvin erityisesti teknisessä työssä. Myös johdettavat kokivat 
sähköpostin tärkeänä viestintävälineenä, mutta suosivat huomattavan paljon 
myös puhelinta. Viestintään liittyen tyypillisenä piirteenä näyttäytyi myös sen 
perinteisyys, sillä viestintää käydään viestijöiden ikä ja kulttuuritausta huomi-
oiden usein perinteisimmillä viestintävälineillä. Etäjohtajat myös kokivat, että 
uusien viestintävälineiden käyttöönottoa rajoittaa niiden käytön opetteluun 
tarvittavan ajan puute. Johdettavat puolestaan kaipasivat käyttöönsä monipuo-
lisempia viestintävälineitä, ja myös niihin käytettävän koulutuksen määrään ei 
oltu täysin tyytyväisiä. Viestintään liittyen kuvaaviin piirre oli aineiston perus-
teella kuitenkin kasvokkain viestinnän vähyys, johon liittyi myös sosiaalisen, 
työajan ulkopuolisen viestinnän puute. Hajautunut työympäristö ei juurikaan 
tarjoa näyttämöjä sosiaaliselle viestinnälle ylipäätään, mutta myös erilaisten 
virkistystapahtumien järjestäminen koko tiimille nähtiin haastavana. Etäjohtajat 
myös tunnistivat olevansa viestinnällisessä kulmakiviasemassa, jossa tärkeää 
on viestien välittäminen joka suuntaan johdon ja työntekijöiden välillä. Aineis-
tosta kuitenkin selvisi, etteivät johdettavat välttämättä koe silti saavansa tar-
peeksi tietoa koko Yrityksen yhteisistä asioista.  

Luottamukseen liittyvän viestinnän teeman alla tyypillisimpinä piirteinä 
näyttäytyivät puolestaan yhdessä työskentely, runsaaseen ja avoimeen viestintään 
kannustaminen, viestintärutiinit, viestinnän ennakoitavuus sekä avoin viestintä haas-
tavissa tilanteissa. Yhdessä työskentely liittyi erityisesti uuden henkilön tulemi-
seen tiimiin, jolloin töitä tehdään työpareina ja opitaan siten tuntemaan paitsi 
töitä, myös työkavereita. Toisaalta, johdettavien vastaukset hajaantuivat voi-
makkaasti sen osalta paljonko ylipäätään työn puitteissa tavataan muita tiimin 
jäseniä kasvokkain. Luottamusta edistävänä tekijänä näyttäytyi myös aktiivisen, 
runsaan ja avoimen viestinnän koettu tärkeys. Toisaalta tuloksista ilmeni, ettei 
johdettavia selkeästi kannustettu viestimään keskenään. Johdettavien osalta 
ilmenikin suurta vaihtelua siinä, paljonko he viestivät muiden tiimin jäsenten 
kanssa, sekä osittaista tyytymättömyyttä muiden kanssa viestinnän määrään. 
Viestintärutiinit liittyivät puolestaan siihen, että etäjohtajat toteuttivat tiettyjä 
toistuvia käytäntöjä liittyen esimerkiksi raportointiin, palavereihin, viestintävä-
lineisiin tai yhteydenpitoon ylipäätään, jotka lisäävät luottamusta. Viestinnän 
ennakoitavuus puolestaan liittyi rutiineihin ja siihen, johtajan sekä tiimin jäsen-



79 
 
ten viestintäkäyttäytyminen on helposti ennakoitavissa. Sekä johtajan että joh-
dettavien tavoitettavuuteen liittyi kuitenkin mobiilin ja teknisen työn puitteissa 
haasteita. Silti johdettavat olivat pääosin tyytyväisiä johtajansa tavoitettavuu-
teen. Luottamukseen liittyi myös avoin viestintä haastavissa tilanteissa, johon 
liittyen kaikki esimiehet kokivat tärkeänä kasvokkain keskustelun. Johdettavien 
mielestä ongelmatilanteet käsitelläänkin hyvin tiimin kesken, mutta havaitta-
vissa ei ollut yhtenäisiä viestintäkäytäntöjä onnistumisiin liittyen, ja niihin rea-
gointi koettiinkin etäjohtajien toimesta liian vähäisenä. 

 Yhteenkuuluvuuden edistäminen, hyvän ilmapiirin ylläpitäminen sekä sosiaali-
nen tuki näyttäytyivät sitouttamiseen liittyvän viestinnän tyypillisimpinä piir-
teinä. Yhteenkuuluvuuden edistäminen liittyi johdettavien tapaamisiin kasvok-
kain sekä runsaaseen yhteydenpitoon ja tiedon jakamiseen, mutta koko organi-
saation tasolla etäjohtajat näkivät yhteishengessä parantamisen varaa. Omaa 
roolia sen edistämiseksi ei kuitenkaan selkeästi tunnistettu. Johdettavien mu-
kaan yhteishenki oman tiimin kesken koettiin hyvänä, mutta haastavaksi näh-
tiin yhteistyö ja viestintä muiden toimintojen kesken. Sitoutumista edistäviksi 
etäjohtajan viestintäkäytännöiksi tunnistettiin myös hyvän ilmapiirin edistämi-
nen, joka ilmeni esimerkiksi henkilökohtaisina, kasvokkain tapahtuvina keskus-
teluina vaikeista asioista, toisia kunnioittavana viestintänä sekä hyvän keskinäi-
sen tiimihengen nostattajana, sekä sosiaalinen tuki, joka ilmeni tuen tarjoamise-
na, neuvoina sekä vinkkeinä johdettaville haastavissa tilanteissa ja johdettavien 
jaksamisesta huolehtimisena. 

Motivointiin liittyvän viestinnän tyypilliset piirteet liittyivät vastuun jakami-
seen, tavoiteviestintään sekä palautteenantoon ja palkitsemiseen. Erityisesti vastuun 
jakaminen nähtiin suuressa roolissa, sillä hajautetusti työskennellessä on taval-
lista, että henkilöiden työnkuvaan kuuluu paljon valtaa, vastuita ja itsenäisyyttä. 
Johdettavista kaikki eivät kuitenkaan kokeneet, että heillä olisi tarpeeksi valtaa 
tehdä itsenäisesti päätöksiä. Etäjohtajien ja heidän johdettaviensa ajatukset oli-
vat kuitenkin samansuuntaisia liittyen tavoiteviestintään, ja johdettavat koki-
vatkin viestinnän tavoitteisiin liittyen hyvänä. Yrityksessä on käytössä selkeät 
rutiinit tavoiteprosessissa ja siihen liittyvässä viestinnässä, ja myös  lyhyemmän 
aikavälin tavoitteiden sekä roolijaon suhteen käytössä oli selkeitä toimintatapo-
ja ja viestintävälineitä. Ainoastaan tavoitteiden edistymisen seurannan tavoissa 
oli havaittavissa vaihtelevuutta. Motivoitiin liittyvänä viestintäkäytäntönä esiin 
nousi aineistosta myös palautteenanto ja palkitseminen. Etäjohtajat mainitsivat 
kannustavansa johdettavia rohkeasti antamaan myös rakentavaa palautetta, 
mutta kokivat hienotunteisuutta sen antamisen suhteen. Positiivista palautetta 
annetaan usein henkilökohtaisesti, joskus kasvokkain ja joskus sähköisten vies-
tintävälineiden välityksellä, ja yhtä etäjohtajaa lukuun ottamatta kukaan ei 
maininnut antavansa positiivista palautetta koko tiimin kesken. Palkitsemisessa 
tärkeänä nähtiin psykologinen palkitseminen, ja se ilmeni esimerkiksi joustavil-
la työjärjestelyillä sekä sosiaalisen tuen antamisena. Tärkeäksi etäjohtajat koki-
vat sen, että palautteenannon ja palkitsemisen suhteen on huomioitava johdet-
tavien yksilölliset erot, ja esiin nousi myös halu varmistaa, etteivät johdettavat 
koe yksinäisyyttä työssään. Kuitenkin, johdettavista osa koki itsensä työssään 
yksinäiseksi, ja vastauksiin vaikutti selkeästi se, kuinka usein johdettavat ta-
paavat esimiestään kasvokkain. Seuraavassa kappaleessa edellä mainittuja tu-



80 
 
loksia peilataan aiempaan tutkimusaineistoon sekä pohditaan sitä, mitä tästä 
kaikesta voi laajemmin päätellä. 
 



81 
 

 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 7

7.1 Tutkimuksen johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli saada lisätietoa hajautetun työympäristön 
vaikutuksesta johtamistyöhön ja viestintään. Tarkoitus oli saada selville, minkä-
laisena etäjohtaminen näyttäytyy energia-alan hajautetussa työympäristössä, 
sekä minkälainen rooli viestinnällä on etäjohtamistyön ja sen eri osa-alueiden 
toteuttamisessa. Vastauksia pyrittiin saamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  
 

1. Minkälaisia erityispiirteitä hajautuneisuus aiheuttaa johtamiselle kohde-
organisaatiossa? 

2. Minkälaista on etäjohtamistyön toteuttamiseen liittyvä viestintä kohde-
organisaatiossa? 

a. Minkälaista viestintä on liittyen luottamuksen rakentami-
seen ja ylläpitoon?  

b. Minkälaista viestintä on liittyen johdettavien sitouttami-
seen?  

c. Minkälaista viestintä on liittyen johdettavien motivointiin?  
3. Eroavatko johtajien ja johdettavien näkemykset toisistaan liittyen etäjoh-

tamiseen ja viestintään? Mistä mahdolliset erot johtuvat? 
 
Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutkimuksena, ja aineisto kerättiin 
haastattelemalla viittä etäjohtajaa, sekä keräämällä kyselylomakkeen avulla vas-
tauksia 12:lta heidän johdettavaltaan. Aineisto analysoitiin jakamalla se viiteen 
eri teemaan, ja yhä edelleen etsimällä teemoista niissä esiintyviä tyypillisesti 
teemaa kuvaavia piirteitä.  
 Ensimmäisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli vastata siihen, minkälai-
sia erityispiirteitä hajautuneisuus aiheuttaa johtamiselle Yrityksessä. Etäjohtamisen 
kokemuksiin liittyen aiempi teoria aiheesta tukee pitkälti tämän tutkimuksen 
tuloksia. Vilkman (2016, 45-46) toteaa kirjassaan yhden suurimmista etäjohta-
misen haasteista liittyvän tapaamisten ja vuorovaikutuksen vähyyteen, ja myös 
tässä tutkimuksessa etäjohtajat kokivat erityisen haasteellisena kasvokkaisten 
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tapaamisten ja kommunikaation puutteen johdettavien kanssa. Tämän tutki-
muksen tulokset ovat pitkälti linjassa myös Saarisen (2016) löydöksiin sen osal-
ta, että edistyneinkään teknologia ei pysty täysin korvaamaan kasvokkain ta-
pahtuvaa vuorovaikutusta, mistä johtuen etäjohtajat kovasti toivoisivat pysty-
vänsä toteuttamaan johtamistyötään fyysisesti samassa paikassa johdettaviensa 
kanssa. Etäjohtajien työ on kuitenkin hallinnollisten töiden ja matkustamisen 
vuoksi niin kiireistä, ettei kasvokkain tapaamisia ole mahdollista järjestää kovin 
tiheästi. Tapaamisten järjestämisessä oli myös havaittavissa vaihtelua etäjohta-
jasta riippuen, osan tavatessa johdettaviaan jopa viikoittain, ja osan tavatessa 
heitä ainoastaan kerran tai joitakin kertoja vuodessa. Tuloksista kävi myös ilmi, 
että etäjohtajien tapaan myös heidän johdettavansa kaipaisivat enemmän yh-
teistä aikaa ja kasvokkaista vuorovaikutusta. 

Tämän tutkimuksen tulokset siitä, että etäjohtajat kokevat työsuoritusten 
seurannan Yrityksessä haasteelliseksi läsnäolon puutteen takia ovat myös täy-
sin linjassa Vilkmanin (2016, 46-52, 86-90) ajatusten kanssa, kuten myös seuran-
nan vaikeudesta juontava tarve suurelle luottamukselle hajautetusti työskennel-
lessä. Tulokset tukevat osaltaan myös Humalan (2007, 93) ajatusta siitä, että etä-
johtamisessa tärkeää on aistia johdettavien lähettämiä, heikkoja ja epävirallisia 
viestintäsignaaleja. Haastatellut etäjohtajat pitävät etäjohtamisen toteuttamisen 
kannalta tärkeänä sosiaalista ja viestinnällistä taitavuutta, tarkoittaen kykyä 
tunnistaa johdettaviensa tunteita, asenteita ja mielialoja teknologian välityksellä, 
sillä ongelmat työyhteisöissä aiheutuvat usein piilevien ongelmien kasaantumi-
sesta ja pitkittymisestä. Aiemmasta etäjohtamisen tutkimuksesta poiketen tämä 
tutkimus toi esiin ehkä osittain tekniseen työympäristöön liittyvän ilmiön, vas-
tuullisuuden. Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat etäjohtajien kokevan ras-
kaaksi sen, että heillä on suuri vastuu työntekijöidensä turvallisuudesta, ilman 
mahdollisuutta todellisuudessa valvoa työturvallisuuden toteutumista päivit-
täisessä työssä. Lisäksi myös johdettavilla nähtiin olevan suuri vastuu liittyen 
työn laadukkuuteen ja sen tuloksiin. Vastauksena ensimmäiseen tutkimusky-
symykseen voidaan todeta tyypillisimpien etäjohtamisen piirteiden liittyvän 
tapaamisten vähyyteen johdettavien kanssa, suuriin vastuisiin, työsuoritusten 
seurannan vaikeuteen ja siitä johtuvaan luottamuksen suureen merkitykseen, 
sekä etäjohtajien omiin kykyihin kohdistuvaan vaatimukseen sosiaalisesta ja 
viestinnällisestä taitavuudesta.  
 Toisen tutkimuskysymyksen tavoitteena oli vastata siihen, minkälaista etä-
johtamistyön toteuttamiseen liittyvä viestintä on Yrityksessä. Etäjohtamistyön to-
teuttamisen kannalta tärkeimmän osa-alueen, viestinnän osalta tulokset tukivat 
myös pääosin aiempaa tutkimusta. Sähköposti nähtiin tässä tutkimuksessa 
kaikkein olennaisimpana viestintävälineenä etäjohtamistyön toteuttamisessa, 
johtuen sen ajasta ja paikasta riippumattomuudesta, sillä sekä etäjohtajat että 
johdettavat liikkuvat työssään paljon sekä tekevät usein töitä paikoissa, missä 
pääsy viestintävälineiden äärelle voi olla rajoitettua. Sähköpostin etuna nähtiin 
myös helppous tavoittaa yhdenaikaisesti ja samansisältöisesti useita vastaanot-
tajia. Näin ollen tutkimuksen tulokset tukevat esimerkiksi Berryn (2006) havain-
toja virtuaalisen viestinnän eduista, sekä Jacobsin (2006) esiin tuomia, teknisen 
työn luonteesta johtuvia viestinnän rajoitteita. Huomionarvoista on kuitenkin se, 
että johdettavat kokivat tärkeimmäksi viestintävälineekseen puhelimen.  



83 
 
 Tulokset tukivat Jacobsin (2006) havaintoja myös siihen liittyen, että hajau-
tetussa ympäristössä ja erityisesti teknisellä alalla tärkeää on huomioida se, ett-
eivät samat viestintävälineet välttämättä sovellu koko henkilöstölle. Tämän tut-
kimuksen tulokset osoittivatkin, etteivät etäjohtajat omassa työssään välttämät-
tä hyödynnä kaikkia niitä viestintävälineitä, joita Yrityksessä olisi tarjolla, joh-
tuen johdettavien ikä- ja kulttuuritaustasta. Viestintä johtajan ja johdettavien 
välillä osoittautuikin tutkimuksen tulosten mukaan perinteiseksi paitsi käytet-
tyjen viestintäkanavien, myös viestinnän sisältöjen osalta, sillä pääosin viestintä 
liittyi itse työn suorittamiseen. Viestinnän liittymistä pääasiassa työasioihin ko-
rostaa Yrityksessä tapaamisten ja sitä kautta kasvokkain viestinnän vähyys, ja 
tuloksista ilmeni sosiaalisen viestinnän johtajan ja johdettavien välillä olevan 
melko vähäistä. Hindsin ja Weisbandin (2003) mukaan virtuaalisille tiimeille 
tyypillistä onkin, että läsnäolon puuttuessa jäävät arkipäiväiset keskustelut 
usein vähemmälle huomiolle viestinnän keskittyessä pääosin tehtävien suorit-
tamista edistävän tiedon jakamiseen. 

Aiemmista tutkimuksista poiketen tässä tutkimuksessa keskeiseksi piir-
teeksi etäjohtamiseen liittyvässä viestinnässä nousi myös etäjohtajien viestinnäl-
linen kulmakiviasema. Tulosten mukaan etäjohtajat kokivat oman roolinsa 
merkittävänä Yrityksen tiedonkulun edistämisessä ylimmän johdon ja työnteki-
jätason välillä, joskin siten, että kaikkien osapuolien yhtäaikainen miellyttämi-
nen nähtiin jokseenkin haastavana. Aiemmassa kirjallisuudessa (esim. Humala 
2007) hajautetussa työympäristössä viestintävastuun on nähty pitkälti olevan 
johtajalla sen osalta. Tässä tutkimuksessa havainnot olivat kuitenkin osittain 
tästä poikkeavia, sillä vaikka etäjohtajat tunnistivat sisäisen viestinnän paran-
tuneen huomattavasti viime vuosina ja olevan hyvällä tasolla, ei omaa roolia 
sen kehittämisessä selkeästi tunnistettu. Vastauksena toiseen tutkimuskysy-
mykseen voidaan sanoa viestinnän näyttäytyvän melko perinteisenä ja staatti-
sena sekä viestintävälineiden että viestinnän sisältöjen osalta. Muutoksiin vies-
tintäkäyttäytymisessä suhtaudutaan varauksella, eikä omaa roolia sisäisen vies-
tinnän kehittämisessä välttämättä kaikilta osin tunnistettu. 

Toisen tutkimuskysymyksen alakysymykset liittyivät siihen, minkälaista 
viestintä on liittyen luottamuksen rakentamiseen ja ylläpitoon, johdettavien sitouttami-
seen ja johdettavien motivointiin liittyen. Luottamukseen liittyen Järvenpään ja 
Leidnerin (1998) mukaan ensivaikutelmalla sekä alkuvaiheen runsaalla viestin-
nällä on huomattava merkitys luottamuksen synnyn kannalta, ja tämän tutki-
muksen tuloksista ilmenikin, että tutustumista edistääkseen johdettavat työs-
kentelevät tiimiin tullessaan aluksi toisen tiimin jäsenen työparina. Luottamusta 
edistää Zaccaron ja Baderin (2003) mukaan myös runsas viestintä ja tiedonja-
kaminen, ja tämän tutkimuksen tulokset tukevat heidän löydöksiään sen osalta, 
että etäjohtajat kokivat runsaan viestinnän hyvin tärkeänä, ja kannustivat tii-
minsä jäseniä siihen näyttämällä itse esimerkkiä, sekä hyödyntämällä erilaisia 
järjestelmiä, josta johdettavat saavat tietoa. Tuloksissa korostui myös viestinnän 
ennustettavuus, jolla Järvenpään ja Leidnerin (1998) mukaan on suuri merkitys 
korkeatasoisen luottamuksen säilymisen kannalta,  johtajan hyvä tavoitettavuus, 
joka myös Vilkmanin (2016, 54) mukaan on tärkeä tekijä luottamuksen ylläpi-
tämisessä, sekä avoin viestintä haastavissa tilanteissa, millä myös Zaccaron ja 
Baderin (2003) mukaan voidaan edistää hyvän luottamuksen säilymistä. Tämän 
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tutkimuksen tulokset kuitenkin osoittivat, ettei onnistumisista juurikaan viesti-
tä tiimin kesken, mikä Järvenpään ja Leidnerin (1998) mukaan olisi hyvin tärke-
ää korkean luottamustason ylläpitämisen suhteen. Vastauksena toisen tutki-
muskysymyksen ensimmäiseen alakysymykseen voidaankin todeta etäjohtajan 
toteuttaman viestinnän edistävän luottamuksen syntymistä ja ylläpitoa ensisi-
jaisesti sen runsauden, avoimuuden sekä ennustettavuuden kautta, mutta myös 
sen rutiininomaisuuden sekä esimerkkinä toimimisen välityksellä.  

Sitoutumisen syntymisen ja ylläpitämisen kannalta tämän tutkimuksen tu-
lokset olivat yhtenäisiä Jacobsin (2006) tulosten kanssa sen osalta, että sitoutu-
mista voimakkaasti edistävää yhteenkuuluvuutta pyrittiin ylläpitämään tapaa-
malla johdettavia kasvokkain ja olemalla heihin runsaasti yhteydessä. Se, missä 
tämän tutkimuksen löydökset erosivat Jacobsin (2006) vastaavista on se, etteivät 
johdettavat merkittävästi viesti horisontaalisesti keskenään tai muiden tiimien 
jäsenten kanssa, eikä myöskään johtaja kannusta siihen. Toisaalta yhteenkuulu-
vuuden tunteen syntymistä haastaa myös hajautuneisuudesta ja tapaamisten 
vähyydestä johtuvan sosiaalisen viestinnän vähyys Yrityksessä. Haasteellisena 
nähtiin myös koko organisaation tasoinen yhteenkuuluvuuden tunne yhteis-
työn ollessa vähäistä muiden toimintojen ja eri hierarkiatasojen välillä, eikä sen 
edistämiseksi nähty itsellä olevan keinoja. Aiempien viestintää ja sitoutumista 
käsittelevien tutkimusten valossa poikkeavana ilmenivät tämän tutkimuksen 
tulokset myös sen osalta, että Yrityksen etäjohtajat pyrkivät viestintänsä kautta 
edistämään hyvää tiimin sisäistä ilmapiiriä, sekä tarjoamaan sosiaalista tukea 
esimerkiksi kannustamisen ja vastuun jakamisen osalta, ja sitä kautta edistä-
mään sitoutumista organisaatioon. Vastauksena toisen tutkimuskysymyksen 
toiseen alakysymykseen voidaan todeta etäjohtajan viestinnän edistävän sitou-
tumista tiimin keskinäisen yhteenkuuluvuuden tunteen ja hyvän ilmapiirin 
luomisen kautta, sekä sosiaalisen tuen tarjoamisen välityksellä.  

Motivointiin liittyen tämän tutkimuksen tulokset olivat hyvin pitkälti sa-
man suuntaisia aiempien tutkimusten kanssa. Kuten esimerkiksi Vilkman (2016, 
73) ja Vartiainen (2017, 160) toteavat, johtaja voi vaikuttaa johdettaviensa moti-
vaatioon tarjoamalla valtaa ja työssä koettua vapauden tunnetta, ja tässä tutki-
muksessa etäjohtajat kokivatkin tärkeänä vastuun ja vallan jalkauttamisen joh-
dettavilleen, ilmeten Humalan (2007, 93) jaottelun mukaan viestinnän vuoro-
vaikutusroolin kautta. Kuten Hertel ym. (2004) tutkimuksessaan toteavat, moti-
vaatiota lisää myös laadukas tavoitteenasetannan prosessi, ja tässä tutkimuk-
sessa tavoitteenasetanta ja siihen liittyvä viestintä nähtiinkin selkeänä niin joh-
tajien kuin johdettavienkin näkökulmasta. Esiin ei kuitenkaan tässä tutkimuk-
sessa noussut Locken ja Lathamin (2002) havainto motivaatiota kasvattavan 
innostavan vision kommunikoimisesta tavoitteenasetannan yhteydessä. Geiste-
rin ym. (2006) sekä Peltosen ja Ruohotien (1987, 22-25) mukaan onnistumisen 
kokemukset ja palautteenanto kasvattavat helposti työntekijän motivaatiota, 
mutta tämän tutkimuksin tuloksista kävi esiin se, että positiivista palautetta 
koettiin annettavan liian vähän.  

Tulokset liittyen psykologiseen palkitsemiseen antoivat osviittaa siitä, että 
etäjohtajat kuitenkin kiittävät ja kehuvat ajoittain johdettaviaan hyvin tehdystä 
työstä, joko kasvokkain tai virtuaalisen viestinnän avulla. Tulosten perusteella 
etäjohtajien viestintäkäytännöissä liittyen palautteenantoon ja psykologiseen 
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palkitsemiseen oli kuitenkin eroja, eikä Hertelin ym. (2004) ja Vartiaisen (2004, 
158) havaintojen mukaista motivaatiota edistävää kollektiivista palkitsemista 
juurikaan havaittu. Vilkmanin (2016, 46) mukaan ksinäisyyden tunne helposti 
vähentää hajautetusti työskentelevän motivaatiota, ja osa, erityisesti esimies-
tään harvemmin tapaavat johdettavat vastasivat kokevansa jonkin verran yksi-
näisyyttä työssään. Aineiston perusteella ei pystytty kuitenkaan todentamaan 
sitä, että yksinäisyys vaikuttaisi motivaatioon työskennellä. Toisen tutkimusky-
symyksen kolmanteen alakysymykseen voidaan vastata, että etäjohtajan moti-
vaatiota edistävä viestintä ilmenee esimerkiksi valtuuttamisena ja vastuun ja-
kamisena, selkeänä tavoiteviestintänä sekä palautteenannon ja psykologisen 
palkitsemisen kautta, mutta enemmän huomiota tulisi vielä kiinnittää yhteisen 
positiivisen palautteen antamiseen ja yksinäisyyden ehkäisemiseen.  
 Viimeisessä tutkimuskysymyksessä haluttiin selvittää sitä, eroavatko etäjoh-
tajien ja heidän johdettaviensa näkemykset toisistaan liittyen etäjohtamiseen ja viestin-
tään sekä sitä, mistä mahdollisesti ilmenevät erot johtuvat. Hajautetussa ympäristös-
sä, työskenneltäessä fyysisesti kaukana muista työyhteisön jäsenistä on kaipuu 
tapaamisille ihmisluonnon mukaista. Sekä etäjohtajat että heidän johdettavansa 
kokivatkin kaipaavansa kasvokkaista kanssakäymistä. Viestintään liittyen eroja 
vastauksissa löytyi sen osalta, että siinä missä etäjohtajat kokivat sähköpostin 
tärkeimmäksi viestintävälineekseen, kokivat johdettavat puhelimen. Tämä ker-
too ehkä osaltaan viestintätarpeiden eroista, johdettavien viestintätarpeen liit-
tyessä ehkä konkreettisemmin työtehtävien suorittamiseen, kun taas etäjohtajal-
la on pitkälti myös viestinnän tiedotusrooli. Eroja vastauksissa ilmeni myös yh-
tiön yhteisistä asioista tiedottamisen osalta. Siinä missä etäjohtajat kokivat vies-
tivänsä runsaasti yhtiön asioista, koki osa johdettavista saavansa liian vähän 
tietoa. Tuloksista selvisi, että tavatessa johdettaviaan kasvokkain etäjohtajat 
pyrkivät kertomaan yhtiön yhteisistä asioista, mutta ongelma voi piillä siinä, 
etteivät johtajat tapaa kaikkia johdettaviaan samalla syklillä. Fordin (2017) mu-
kaan johtajalla onkin tärkeä rooli niiden viestintäaukkojen täyttämisessä, joita 
syntyy osan jäsenistä viestiessä kasvokkain ja osan virtuaalisesti. Eroavaisuudet 
tiedottamisen kokemisessa saattavatkin kenties liittyä juuri siihen, että etäjohta-
ja huomaamattaan viestii enemmän tiettyjen, lähempänä sijaitsevien johdettavi-
ensa kanssa. 
 Luottamukseen liittyen eroavaisuuksia ei juurikaan ollut havaittavissa 
etäjohtajien ja heidän johdettaviensa kokemuksissa, sillä etäjohtajat kokivat 
voivansa luottaa johdettaviinsa, kuin myös johdettavat näkivät oman esimie-
hensä luotettavana. Myös etäjohtajien puheissa esiin noussut korkea sitoutumi-
nen sai vahvistusta kyselylomakkeesta, sillä johdettavien keskuudessa ei il-
mennyt halukkuutta työpaikan vaihtamiseen, kuin myös käsitys johdettavien 
motivaatiosta. Tämä kertoo osaltaan ehkä siitä, että toisen osapuolen osoittaessa 
luottamusta, sitoutumista ja motivaatiota, edistää se myös toisen osapuolen 
tuntemista samoin. Etäjohtajat myös kokivat vaatimuksen omaan tavoitettavuu-
teensa jopa osittain hieman raskaana, mutta asia näyttäytyi johdettavien näkö-
kulmasta positiivisena, sillä pääosin kaikki olivat tyytyväisiä oman esimiehensä 
tavoitettavuuteen. Johdettavat osoittivat lisäksi tyytyväisyyttä myös esimiehen-
sä tapaan käsitellä ongelmatilanteita, sekä tavoitteenasetannan prosessiin ja sii-
hen liittyvään viestintään.  
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Sen sijaan eroavaisuuksia aineistossa etäjohtajien ja johdettavien näke-
myksissä ilmeni motivaatioon liittyvän vastuun ja päätöksentekovallan jakami-
sen osalta. Siinä missä etäjohtajat kokivat antaneensa johdettavilleen paljon vas-
tuuta ja valtaa tehdä päätöksiä, näki osa johdettavista kuitenkin asian siten, ett-
ei heillä ole tarpeeksi valtaa tehdä itsenäisiä päätöksiä työssään. Eroavaisuuksi-
en ilmeneminen saattaa juontaa juurensa hajautetusti työskentelystä, sillä työ-
suoritusten ja laadun valvonnan ollessa haastavaa voivat esimiehen tavat seura-
ta työssä suoriutumista tuntua kontrolloinnilta ja näyttäytyä epäluottamukselli-
sena. Lievää eroavaisuutta vastauksissa ilmeni myös palautteenannon ja psyko-
logisen palkitsemisen osalta sen suhteen, että siinä missä etäjohtajat kokivat 
antavansa liian vähän positiivista palautetta, olivat johdettavat silti pääosin tyy-
tyväisiä saamansa palautteen ja työstä kiittämisen määrään. Usein asia voitai-
siin kokea myös toisin päin, mutta tässä tapauksessa ero voi kenties selittyä sillä, 
että etäjohtajien työskennellessä usein hyvinkin kaukana johdettavistaan, voivat 
he kokea tietynlaista riittämättömyyden tunnetta johtamistyössään esimerkiksi 
kasvokkain tapaamisten ja kommunikaation vähyydestä johtuen. Vastauksena 
viimeiseen tutkimuskysymykseen voidaan todeta etäjohtajien ja heidän johdet-
taviensa käsityksen olevan osittain samansuuntaisia etäjohtamiseen ja siihen 
liittyvään viestintään liittyen, ja eroavaisuuksien liittyessä esimerkiksi yhteisistä 
asioista tiedottamiseen, vastuun jakamiseen sekä palkitsemiseen ja palaut-
teenantoon voidaan niiden todeta pitkälti johtuvan hajautetun työn luonteesta. 

7.2 Pohdinta 

Tämän pro gradu –tutkielman tavoitteena oli kartoittavalla ja kuvailevalla ot-
teella tarjota lisätietoa Yritykselle etäjohtamisesta sekä siihen liittyvästä viestin-
nästä. Tutkimus osoitti, että etäjohtaminen nähdään erityisesti etäjohtajien it-
sensä mielestä haastavana, myös johdettavien kaivatessa enemmän näkyvyyttä 
johtajaltaan. Vaikka hajautetussa työympäristössä työskenneltäessä tapaamisten 
vähyyden näyttäytyminen erityispiirteenä on hieman ristiriitaista sen ollessa 
juuri se tekijä, mikä määrittää työympäristön hajautuneeksi, on siihen liittyen 
erityistä kuitenkin se, etteivät edes teknologian räjähdysmäinen kehittyminen ja 
digitalisaatio ole aikaansaaneet sellaista viestintäteknologiaa, joka pystyisi kor-
vaamaan johtamistyössä kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. Ihmisten 
johtamisessa kohtaamiset ovat merkittävässä asemassa, ja kenties siinä piileekin 
pohjimmainen syy etäjohtamisen haasteellisena kokemiselle. 

Mitä tämä tutkimus sitten tarjosi Yritykselle, paitsi tiedon siitä, ettei vies-
tintäteknologia voi täysin korvata kohtaamisia kasvokkain johtajan ja johdetta-
van välillä? Viestintään liittyen tutkimuksen tulokset osoittavat ensinnäkin, että 
viestintä Yrityksessä näyttäytyy melko perinteisenä, huimasti kehittyneestä 
viestintäteknologiasta huolimatta. Muutoksiin viestinnässä suhtaudutaan vara-
uksella, eivätkä etäjohtajat ehkä täysin tunnista omaa vastuutaan koko Yrityk-
sen sisäisen viestinnän edistäjänä ja kehittäjänä. Myös energia-alalla tulevat kui-
tenkin jatkossa korostumaan yhä enemmän teknologian hyödyntäminen sekä 
tietotaidot. Tällä hetkellä työelämään virtaa yhä enemmän niiden sukupolvien 
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edustajia, joille teknologia ja digitaalisuus näyttäytyvät luonnollisena, ja jotka 
pystyvät siten adaptoitumaan jatkuvaan kehitykseen, mutta energia-alan kaltai-
sissa ympäristöissä tärkeää olisi kiinnittää erityistä huomiota sen sukupolven 
kouluttamiseen, joka ei ole kasvanut teknologian ympäröimänä, jotteivät he jää 
kehityksen jalkoihin. 

Toisaalta tämä tutkimus osoitti myös sen, että Yksessä erot eri tiimien vä-
lisissä viestintäkäytännöissä ovat suuria, liittyen aina tapaamisten ja kokousten 
järjestämisestä käytössä oleviin viestintäkanaviin ja esimerkiksi kuulumisten 
vaihdantaan. Vaihtelevuus selittyy osittain luonnollisesti sillä, että energia-
alalla erot eri tiimien työnkuvissa voivat olla valtavia, ja siinä missä yhden tii-
min jäsenet työskentelevät tietotyössä, tekevät toisen tiimin jäsenet tuotannon 
puolella teknistä ja fyysistä työtä ja edellytykset esimerkiksi viestinnälle ovat 
täysin poikkeavat. Tällöin ei voidakaan olettaa, että samanlaiset käytännöt toi-
misivat kaikille. Vaarana näin keskenään erilaisissa työnkuvissa on kuitenkin, 
ei ainoastaan viestinnän osalta, tietynlainen segmentoituminen omiin tiimeihin, 
jolloin käsitys yhtenäisestä organisaatiosta on vaarana hälventyä. Tämäntyyp-
pinen tiimien koteloituminen voi osittain olla myös syynä siihen, miksi koko 
yhtiön tasoinen yhteenkuuluvuus koetaan Yrityksessä haastavana. Ratkaisu 
voisi löytyä esimerkiksi erilaisten poikkiorganisatoristen kohtaamisten järjes-
tämisestä, kuten esimerkiksi eri toiminnoista koottujen projektien luomisena. 
Myös erilaisten työtä tukevien, koko organisaation yhteisten viestintäkanavien 
aktivointi voisi edistää tiedonjakamista ja sitä kautta yhteenkuuluvuutta tiimien 
välillä. Etäjohtajan on kuitenkin tunnistettava tässä oma roolinsa viestinnän 
kehittämisessä, ja erityisesti omalla esimerkillä johtamisen merkitys. Toteutta-
malla itse viestintää monipuolisesti ja aktiivisesti eri kanavien välityksellä, on-
nistuu hän todennäköisesti aktivoimaan myös tiiminsä jäseniä viestimään her-
kemmin. Sekä luottamuksen, sitoutumisen että motivoinnin syntymisen, ja yl-
läpitämisen kannalta on viestinnän näkökulmasta myös tärkeää ymmärtää, että 
ylipäätään runsaan ja mahdollisuuksien mukaan myös kasvokkain tapahtuvan 
viestinnän lisäksi merkittävässä asemassa on ihmisten erilaisuuksien huomi-
oonottaminen. Se, minkälaista viestintää toinen kaipaa, ei välttämättä toimi sel-
laisenaan jonkun toisen kohdalla. Viestinnässä olennaista on, että ihmiset on 
kohdattava yksilöinä, ja mukautettava omaa toimintaa sen mukaan.  

Hajautetuissa organisaatioissa ongelmallisena näyttäytyy usein myös yh-
teenkuuluvuutta edistävän sosiaalisen kanssakäymisen puute. Pääasiassa pitki-
en välimatkojen päässä toisista työskennellessä olisi tärkeää erityisesti luotta-
muksen ja sitoutumisen kannalta pystyä tarjoamaan työntekijöille säännöllisesti 
mahdollisuuksia myös työn ulkopuoliselle kanssakäymiselle ja viestinnälle. 
Esimerkiksi erilaisten virkistystapahtumien järjestäminen vaatii luonnollisesti 
enemmän vaivannäköä johtajalta sekä tukea Yrityksen tasolta, mutta voi mer-
kittävästi edistää työntekijöiden hyvinvointia. Investointi henkilöstöön kuiten-
kin kannattaa – lopulta he ovat kuitenkin tärkein resurssi organisaation menes-
tymisen kannalta. 

Tämän tutkimuksen myötä tunnistettiin myös tarve onnistumisista ja yli-
päätään positiivisista asioista viestimiselle, sekä kollektiiviselle palkitsemiselle 
Yrityksessä. Onnistumisen kokemusten ja innostuksen tunteiden aikaansaami-
nen työssä lisää helposti työntekijöiden motivaatiota ja sitoutumista työtä ja 
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organisaatiota, ja tunne siitä että jotakin merkittävää on saavutettu yhteistyön 
avulla, edistää yhteishengen syntymistä ja sen voimistumista organisaatiossa. 
Tähän liittyen voitaisiin pohtia esimerkiksi sitä, olisiko Yrityksessä mahdollista 
luoda käytäntöjä, joiden avulla onnistumiset saataisiin aina selkeästi koko tii-
min tietoon, ja ehkä mahdollisesti järjestää ajoittaisia tilaisuuksia myös kokoon-
tua niitä yhdessä juhlistamaan.  
 Tapaustutkimuksen osalta on syytä aina pohtia myös sitä, minkälaisena 
tulokset näyttäytyvät, mikäli ne irrotetaan niiden alkuperäisestä kontekstista. 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli ensisijaisesti tarjota Yritykselle lisätietoa 
sen johtamis- ja viestintäkäytännöistä, joten tuloksia ei suoraan voida yleistää 
koskemaan muita yrityksiä tai yleisesti johtamisen ja viestinnän tutkimusaluet-
ta. Aiemman etäjohtamisen tutkimuksen ollessa viestinnällisestä näkökulmasta 
toistaiseksi melko vähäistä, voidaan tämän tutkimuksen tulosten myötä kuiten-
kin tunnistaa tarve käsitellä etäjohtamista enemmän viestinnän kautta, onhan 
viestintä se funktio joka pohjimmiltaan mahdollistaa kaiken johtamistyön. Tä-
män tutkimuksen osalta tehdyt havainnot johtamistyöstä eivät suurilta osin ole 
riippuvaisia tutkimuksen kohteena olleesta energia-alasta, jolloin niitä voitaisiin 
varovasti yleistää koskemaan myös muita hajautuneissa työympäristössä toi-
mivia organisaatioita. Myös hajautetussa työympäristössä tyypillisenä näyttäy-
tyvät viestintäkäytännöt voisivat mahdollisesti näyttäytyä samankaltaisina 
myös muissa hajautuneissa organisaatioissa. Toisaalta on myös muistettava se, 
että käsillä oleva tutkimus ei kattanut tutkittavan yrityksen sisällä kaikkien etä-
johtajien ja heidän johdettaviensa kokemuksia, mikä osaltaan edistää tutkimus-
tulosten laajemman yleistämisen ongelmallisuutta. Tämän tutkimuksen pe-
rimmäisenä tarkoituksena ei kuitenkaan ollut tarjota yhteiskunnallisesti merkit-
täviä tuloksia tai tuottaa uutta teoriaa johtamisen ja viestinnän tutkimusaloille, 
jolloin yleistämistä tai sen ongelmallisuutta ei tule nähdä tutkimuksen kannalta 
olennaisena. Etäjohtamistyöhön liittyvän viestinnän aiheen tietoisuutta lisää-
mällä voidaan kuitenkin tämän tutkimuksen myötä tunnistaa lukuisia mahdol-
lisia jatkotutkimusaiheita ja siten tarjota alustaa aiheen tarkemmalle tutkimuk-
selle. Jatkotutkimusaiheita on esitelty tarkemmin tämän tutkimuksen viimeises-
sä kappaleessa. 

7.3 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen luotettavuudessa on pohjimmiltaan on kyse pyrkimyksestä tarjota 
tutkimuksen puitteissa mahdollisimman luotettavia tuloksia ja mahdollisim-
man vähän virheitä. Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi on mää-
rälliseen tutkimukseen verrattuna jokseenkin moniulotteisempi prosessi, joka 
tapauksessa tärkeintä on pyrkiä vakuuttamaan lukija tutkimustekstissä olevien 
perustelujen ja kielellisten toimenpiteiden avulla (Eskola & Suoranta 2008, 209). 
Esimerkiksi reliabiliteetin, eli tutkimustulosten toistettavuuden sekä validitee-
tin, eli sen, että tutkimus tutkii sitä mitä on luvattu, ollessa osittain ongelmalli-
sia käsitteitä laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyen, kulminoituu laa-
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dullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointi useimmiten tutkimusproses-
sin tarkasteluun (Tuomi & Sarajärvi 2013, 136; Eskola & Suoranta 2008, 210). 

Eskolan ja Suorannan (2008, 210) mukaan laadullisen tutkimuksen luotet-
tavuudessa pääpaino on tutkijassa ja sen myöntämisessä, että tutkija on subjek-
tiivinen ja näyttäytyy oman tutkimuksensa keskeisimpänä tutkimusvälineenä. 
Tämän tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa onkin tärkeää nostaa esiin se, 
että tutkija itse on työsuhteessa tutkittavaan organisaatioon. Tutkija on kuiten-
kin huolellisesti pyrkinyt asemoimaan itsensä tutkimusprosessissa ulkopuoli-
sen tutkijan, eikä niinkään Yrityksen työntekijän rooliin. Esimerkiksi kaikki yh-
teydenpito haastateltavien henkilöiden sekä kyselylomakkeen vastaajien kanssa 
on toteutettu tutkijan henkilökohtaisen sähköpostin kautta. Koko tutkimuksen 
läpi tutkijan luotettavuutta on lisäksi pyritty edistämään kuvaamalla ja peruste-
lemalla huolellisesti kaikki tutkimuksen eri vaiheissa tehdyt valinnat. 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on syytä kiinnittää erityistä huo-
miota aineiston keruuseen ja sen analysointiin. Tässä tutkimuksessa erityisen 
tärkeää on huomioida se, että aineiston keruussa hyödynnettiin kahta erilaista 
menetelmää sekä se, että aineistot kerättiin kahdelta eri kohderyhmältä. Toi-
saalta menetelmätriangulaatio eli useiden tutkimusmenetelmien käyttö voi täy-
dentää ja monipuolistaa aineistoa sekä tuoda esiin uusia näkökulmia, mutta 
toisaalta se yhdistettynä eri kohderyhmiin saattaa helposti heikentää mahdolli-
suutta vertailuun. Tässä tutkimuksessa, tehdessä vertailua eri kohderyhmien, 
tässä tapauksessa etäjohtajien ja johdettavien kokemusten välillä on kuitenkin 
huomioitava rajoitteena se, että aineistot on kerätty eri menetelmillä. On esi-
merkiksi mahdollista, että johdettavat olisivat vastanneet laajemmin ja va-
paammin kysymyksiin, mikäli kyselylomakkeen sijaan olisi myös heille toteu-
tettu haastattelut. Rajoitteet tutkimuksen tekemisen aikataulussa sekä tutki-
muksen laajuudessa ohjasivat kuitenkin tässä tapauksessa menetelmän valintaa, 
ja kyselylomakkeen avulla saatiin kerättyä aineistoa useammalta johdettavalta. 
Lisäksi kyselylomakeaineiston tarkoitus oli pohjimmiltaan täydentää haastatte-
luaineistoa, ei tarjota itsessään merkittävästi uusia tuloksia. 

Haastattelujen luotettavuuteen liittyen on muistettava, että haastateltava 
saattaa helposti pyrkiä antamaan vastauksia, jotka ovat toivottuja tai sosiaali-
sesti suotavia (Hirsjärvi ym. 1997, 193). Tässä tutkimuksessa ongelmaa pyrittiin 
poistamaan sillä, että haastattelutilanteen aluksi tutkija korosti omaa rooliaan 
ulkopuolisena tutkijana, ja haastattelutilanteen edetessä toi omaa rooliaan tutki-
jana esille myös esittämiensä kysymysten kautta. On kuitenkin huomioitava se, 
että sekä haastattelut että kyselylomake oli rakennettu ennalta määriteltyjen 
teemojen ympärille, mikä on saattanut rajoittaa tutkittavien henkilöiden vapa-
utta kertoa omista kokemuksistaan etäjohtamiseen ja viestintään liittyen. Hirs-
järven ym. (1997, 194) mukaan on myös huomioitava tutkimustilanteen kon-
teksti- ja tilannesidonnaisuus tarkoittaen sitä, että tutkittavat henkilöt saattavat 
vastata kysymyksiin eri tavalla, kuin jossakin toisessa tilanteessa. Edellä maini-
tut tapaukset korostavatkin entisestään tutkijan roolia tulosten tulkinnan osalta, 
ja tärkeää onkin tuoda esiin se, mihin tutkija perustaa päätelmänsä. Lukijaa aut-
taa, mikäli tutkimuksen tuloksia selostettaessa niitä rikastutetaan esimerkiksi 
suorilla haastatteluotteilla. (Hirsjärvi ym. 1997, 215.) Tässä tutkimuksessa tul-
kintoja onkin pyritty perustelemaan haastatteluaineistosta poimituilla sitaateilla, 
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sekä lisäämällä liitteeksi numeerinen yhteenveto kyselylomakkeen vastauksista, 
johon kyselylomakkeen tuloksia esiteltäessä on viitattu.  

7.4 Mahdolliset jatkotutkimusaiheet 

Etäjohtamisen ollessa vielä verrattain uusi ilmiö johtamiskentän tutkimuksessa, 
tarjoaa tämä tutkimus mielenkiintoisia mahdollisuuksia tulevalle tutkimustyöl-
le. Ensisijaista tämän tutkimuksen tulosten, kuten ylipäätään tapaustutkimuk-
sen myötä olisi laajentaa tutkittavaa aluetta useampiin yrityksiin joko samalta 
alalta, tai vertailla etäjohtamisen toteutumista eri alojen kesken. Koska energia-
alalla hajautuneisuus on osittain pakonkin sanelemaa, voisi tutkimusta laajen-
taa esimerkiksi sellaisiin organisaatioihin, jotka ovat päätyneet hajautettuun 
työskentelyyn työn tehostamisen ja teknologisen kehityksen seurauksena vasta 
hiljattain. Toisaalta, viestinnän liittyessä olennaisesti kaikkeen johtamistyöhön, 
voisi myös lähijohtajien ja etäjohtajien viestintäkäytäntöjen vertailu tarjota uutta 
tietoa etäjohtamiseen liittyen. Koska tässä tutkimuksessa yhteenkuuluvuuden 
tunteen syntymistä hajautetusti työskennellessä käsiteltiin verrattain melko vä-
häisesti, olisi perusteltua tutkia aihetta rajatummin sen näyttäytyessä kuitenkin 
yhtenä suurimmista tekijöistä esimerkiksi luottamuksen ja sitoutumisen kannal-
ta. Lisäksi, tämän tutkimuksen loppupäätelmän liittyessä siihen, ettei läsnäoloa 
ja kasvokkain tapahtuvaa kanssakäymistä ole johtamistyössä mahdollista kor-
vata, voitaisiin mahdollisesti tutkia sitä, minkälaiset viestintäkäytännöt ja tek-
nologia parhaiten tukisi läsnäolon tunteen syntymistä fyysisestä etäisyydestä 
huolimatta.  
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LIITTEET 
 
Liite 1 Haastattelulomake 

 
Alkusanat/Luottamuslause 
 
Taustatiedot 
 

1. Kertoisitko hieman koulutus- ja työtaustastasi? 
2. Kertoisitko työstäsi Yrityksessä? 

a. Kauanko olet ollut Yrityksessä töissä? 
b. Mitä teet käytännössä / Mitä työsi sisältää? 
c. Missä pääasiassa teet työtäsi? 

 
Johdettavat/tiimi 
 

1. Kuinka monta johdettavaa sinulla on? 
2. Minkälaista työtä he tekevät? 
3. Missä he fyysisesti tekevät työtään? 
4. Työajat – työskentelettekö samanaikaisesti? 
5. Tapahtuuko tiimissäsi usein muutoksia jäsenten osalta? 

o Miten uudet henkilöt otetaan mukaan tiimiin?  
6. Onko sinulla tiettyjä keinoja, joilla pyrit edistämään tiimisi yhteenkuulu-

vuutta? 
 
 
Etäjohtaminen 

1. Millaisena koet etäjohtamisen ja tiimisi hajautuneisuuden? 
a. Onko etäjohtamisessa hyviä puolia? Mitä? 
b. Onko etäjohtamisessa haasteita? Millaisia? Miten olet ratkaissut 

niitä? 
2. Minkälaisia taitoja mielestäsi etäjohtaja tarvitsee? Miten itse pyrit ylläpi-

tämään näitä taitoja? 
3. Miten päätöksenteko tiimissäsi toimii? Entä päätöksistä tiedottaminen? 
4. Miten työtehtävien delegointi/koordinointi tiimissäsi toimii? Entä tehtä-

vien edistymisen seuranta? 
5. Onko tiimilläsi tiettyjä tavoitteita tai vaatimuksia?  

a. Kuka ne asettaa ja miten? 
b. Miten varmistat, että kaikki ovat tietoisia tavoitteista? 
c. Miten niitä seurataan?  

6. Minkälainen palautteenantokulttuuri tiimissäsi on? 
7. Miten tiimissäsi reagoidaan onnistumisiin? 
8. Miten tiimissäsi käsitellään mahdollisia haasteita/ongelmatilanteita? 

a. Miten havaitset näitä tilanteita?  
b. Miten olet pyrkinyt ratkaisemaan niitä? 

Viestintä 
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1. Miten kuvailisit viestintää Yrityksessä? 
2. Miten kuvailisit viestintää tiimissäsi? 
3. Millaista on yhteydenpito johdettavien kanssa? Kuinka usein, mistä asi-

oista? 
4. Viestivätkö johdettavasi keskenään? Kuinka usein, mistä asioista? 
5. Minkälaisia viestintävälineitä käytätte? 

a. Mitä suosit eniten? Miksi? 
6. Kuinka usein tapaat johdettaviasi kasvokkain? 

a. Mihin tapaamiset liittyvät? 
7. Keskusteletteko tiimisi kanssa muista kun työasioista? Kuinka usein? 
8. Oletko tyytyväinen viestintään tiimisi kesken? 

a. Onko jossakin parannettavaa? Miten pyrit ratkaisemaan näitä 
haasteita? 

 
Luottamus, sitoutuminen ja motivaatio tiimissä 
 

1. Miten kuvailisit luottamusta tiimissäsi? 
a. Miten se ilmenee? 

2. Minkälaisilla toimilla pyrit edistämään luottamusta tiimissäsi? 
3. Miten kuvailisit tiimisi sitoutumista työtä ja organisaatiota kohtaan tällä 

hetkellä? 
a. Miten se ilmenee? 

4. Minkälaisilla toimilla pyrit sitouttamaan alaisiasi? 
5. Miten kuvailisit tiimisi motivaatiota työtä kohtaan tällä hetkellä? 

a. Miten se ilmenee? 
6. Minkälaisilla toimilla pyrit parantamaan motivaatiota/työtyytyväisyyttä? 
7. Oletko kohdannut tiimisi osalta haasteita luottamukseen, sitoutumiseen 

tai motivaatioon liittyen? 
a. Miten pyrit ratkaisemaan näitä haasteita? 

 
Onko vielä jotakin mitä haluaisit sanoa näihin ylläoleviin teemoihin liitty-

en, mitä en älynnyt kysyä? 
 
Kyselylomakkeeseen vastaajien nimeäminen 
 
Tutkin etäjohtamista myös työntekijän näkökulmasta. Työntekijöiden nä-

kemyksiä pyritään kartoittamaan sähköisellä kyselylomakkeella. Työntekijöitä 
käsitellään yhtenä massana, ei esimiehittäin eriteltynä.  

 
Pyytäisin nyt nimeämään kolme henkilöä tiimistäsi, joille lähetän kysely-

lomakkeen. Pyytäisin myös perustelemaan lyhyesti valinnat. 
 
Kiitos haastattelusta!  
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LIITE 2 Kyselylomake ja vastaukset 
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