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Työelämä on ollut viime vuosikymmeninä suu-
rissa muutoksissa. Globalisaatio on mahdol-
listanut organisaatioiden kansainvälistymisen 
ja yhteistyö- ja alihankintasopimusten solmi-
misen ympäri maailmaa. Viestintäteknologian 
kehittyminen on edistänyt tätä kansainvälisty-
mistä mahdollistamalla työntekijöiden vuoro-
vaikutuksen maantieteellisten rajojen yli ja osin 
myös aikaeroista riippumatta. Uusia teknolo-
gioita otetaan käyttöön organisaatioissa jatku-
vasti, ja viime vuosina ovat myös työelämässä 
yleistyneet muun muassa sosiaalisen median 
työkalut. Teknologian kehittyminen on tuonut 
työelämään myös uusia työn tekemisen muo-
toja. Virtuaalitiimit, etätyö, joustava ja liikkuva 
työ ovat esimerkkejä siitä, miten työtä tehdään 
yhdessä, mutta eri paikoista käsin, joskus eriai-
kaisesti ja joskus samaan aikaan työskennellen, 
tietyssä paikassa tai paikasta toiseen liikkuen ja 
esimerkiksi matkapuhelinten ja kannettavien 

tietokoneiden avulla työtä tehden. Työelämää 
luonnehtiikin nykyisin vahvasti teknologiavä-
litteinen vuorovaikutus, joka on ollut viestinnän 
alan keskeisiä tutkimuskohteita jo useamman 
vuosikymmenen ajan. Teknologiavälitteisellä 
vuorovaikutuksella tarkoitetaan yleensä teks-
tiin, ääneen, kuviin tai videokuvaan perustuvaa 
vuorovaikutusta, jossa on osallisina kaksi tai 
useampia viestintäosapuolia tietokoneiden ja 
internet-yhteyden välityksellä.

Esittelen puheenvuorossani yhtäältä työelä-
män teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen 
tutkimusperinnettä ja tämänhetkisiä tutkimus-
suuntauksia, sekä toisaalta niitä käytännön joh-
topäätöksiä, joita alan tutkimus tuottaa työelä-
män vuorovaikutuksen kehittämiseen. Nostan 
esimerkkejä omasta tutkimuksestani virtuaali-
tiimien ja organisaatioiden sisäisen viestinnän 
ja vuorovaikutuksen näkökulmasta.
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Työelämän teknologiavälitteisen vuorovaiku-
tuksen tutkimusperinteessä on nähtävissä kaksi 
vastakkaista suuntausta (ks. esim. Rice & Leon-
ardi, 2013). Toisaalta tutkimusta on hallinnut 
teknologinen determinismi, jossa on tutkittu 
teknologian vaikutuksia työelämälle yleensä 
laajasta, makrotason näkökulmasta. Tutkimuk-
sissa on tarkasteltu teknologian vaikutuksia 
organisaatioiden valtasuhteisiin ja kontrolliin 
tai siihen, miten teknologia vaikuttaa organi-
saation hierarkiaan. Tämän perinteen tutkimus 
on keskittynyt teknologian ominaisuuksiin ja 
vaikutuksiin ja teknologian on nähty olevan se 
voima, joka vahvasti määrittää työelämässä ta-
pahtuvia muutoksia ja prosesseja. 

Toinen tälle vastakkainen teknologian tutki-
muksen ääripää on niin sanottu sosiaalinen 
determinismi. Tässä tutkimussuuntauksessa 
teknologialle annetaan hyvin pieni rooli siinä, 
miten ihmiset työtä tekevät, ja työntekijöiden 
tulkinnat teknologiasta nostetaan kaikkein 
merkittävimpään rooliin. Sosiaalisuuden on 
nähty määrittävän tätä tutkimussuuntausta, 
koska monissa tämän ääripään tutkimuksissa 
kohteena olevaa teknologiaa ei aina edes kuvata 
tai tarkemmin määritellä. Sosiaalisen determi-
nismin näkökulmasta teknologian vaikutukset 
eivät ole missään organisaatiossa tai tilanteessa 
samanlaisia, eikä ole olemassa teknologiaa, joka 
soveltuisi tiettyyn työelämän vuorovaikutusti-
lanteeseen parhaalla mahdollisella tavalla.

Näiden ääripäiden välille on työelämän tekno-
logiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkimuk-
sessa syntynyt kolmas tutkimusperinne, joka 
pyrkii ottamaan huomioon sekä teknologian 
käytön sosiaalisen puolen, että teknologian ma-
teriaaliset tai objektiiviset ominaisuudet. Pu-
hutaan sosiomateriaalisuudesta, joka tarkoittaa 
sitä, että teknologialla on tiettyjä ominaisuuk-
sia, jotka mahdollistavat tai eivät mahdollista 
tietynlaista vuorovaikutusta. Työelämän näkö-

kulmasta tämä tarkoittaa, että kullakin tekno-
logialla tunnistetaan olevan tietyt erityispiirteet 
tai ominaisuudet, mutta työntekijät voivat mu-
kautua teknologian käyttöön, tai teknologiaa 
voidaan käyttää eri tavoilla kuin mihin se on 
alun perin suunniteltu. 

Tutkimuksessa onkin siirrytty tarkastelemaan 
teknologian vaikutusten sijaan sitä, mitä tek-
nologiavälitteinen vuorovaikutus työelämässä 
mahdollistaa. Yksi tämän hetken keskeisiä tut-
kimuksen viitekehyksiä on teknologian affor-
danssinäkökulma. Näkökulma nojaa vahvasti 
sosiomateriaalisuuteen, ja se ottaa huomioon 
sekä teknologian objektiiviset ominaisuudet 
että vuorovaikutuksen, jota teknologia mah-
dollistaa (tai rajoittaa). Teknologisten affor-
danssien tai tarjoomien kautta on mahdollista 
selittää, miksi esimerkiksi työyhteisössä samaa 
teknologiaa voidaan käyttää eri tavoilla ja eri 
teknologioita samalla tavalla.

Näiden teoreettisten tutkimusnäkökulmien 
pohjalta haluaisin tuoda puheenvuoroni toises-
sa osiossa esiin muutaman käytännön esimer-
kin siitä, miten tutkimuksella voidaan kehittää 
työelämän teknologiavälitteistä vuorovaikutus-
ta ja näin myös koko työelämää ja organisaa-
tioita laajasti. Ensimmäinen esimerkkini poh-
jautuu virtuaalitiimien teknologiavälitteisen 
vuorovaikutuksen tutkimukseen ja toinen or-
ganisaatioiden sisäisen viestinnän ja vuorovai-
kutuksen tutkimiseen.

Virtuaalitiimit ovat tiimejä, joiden jäsenet ovat 
hajautuneet maantieteellisesti eri paikkoihin, 
ja jotka työskentelevät teknologiavälitteisesti, 
usein eri maista käsin, eri kulttuurien ja aika-
erojen yli. Tekemämme kirjallisuuskatsauksen 
mukaan (Gibbs, Sivunen & Boyraz, 2017) täl-
laisten tiimien tutkimuksessa keskeisiksi haas-
teiksi ovat nousseet tiimin johtajuus, viestinnäl-
liset kulttuurierot ja niistä syntyvät jakolinjat ja 
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alaryhmät virtuaalitiimien sisällä, sekä virtuaa-
litiimien käyttämä teknologia ja käytössä olevat 
viestintäkanavat. Teknologiavälitteisen vuoro-
vaikutuksen tutkimuksella on pystytty vastaa-
maan moniin näistä virtuaalitiimien haasteis-
ta. Johtajuutta rakennetaan virtuaalitiimeissä 
teknologiavälitteisesti viesti viestiltä ja kokous 
kokoukselta tiimin jäsenten vuorovaikutuksen 
ja osallistumisaktiivisuuden kautta. Silti usein 
työelämän tiimeissä tarvitaan tutkimusten mu-
kaan tehtävään nimettyä, tiiminvetäjän roolissa 
toimivaa johtajaa. Viestinnälliset kulttuurierot 
voivat korostua tiimin käyttämästä teknolo-
giasta ja vuorovaikutusprosesseista riippuen, 
ja nämä erot voivat synnyttää konflikteja ja 
vahvistaa alaryhmiä näissä tiimeissä. Toisaalta 
teknologian käyttö voi yhdistää ja toimia po-
sitiivisesti yhteistä tiimi-identiteettiä luoden ja 
vahvistaen. Erilaiset teknologiat ja niiden sisäl-
tämät viestintäkanavat voivat myös edesauttaa 
ja rakentaa kokemusta sosiaalisesta läsnäolosta: 
siitä, että tiimin jäsenet kokevat olevansa yh-
dessä, samassa paikassa, vaikka työskentelevät-
kin toisistaan etäällä teknologian välityksellä. 
Toisaalta useat viestintäkanavat voivat myös 
haitata sosiaalisen läsnäolon kokemusta, hajot-
taa tarkkaavaisuutta ja vähentää läsnäolon tun-
netta virtuaalikokouksissa. Koska virtuaalitii-
mien toiminta perustuu teknologiavälitteiseen 
vuorovaikutukseen, voi sen ympärillä tehtävä 
tutkimus konkreettisesti edesauttaa tällaisten 
tiimien työtä.

Toinen esimerkki työelämän teknologiavälittei-
sen viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimuk-
sen sovellettavuudesta on yhdessä kollegoideni 
kanssa tehty tutkimukseni siitä, mitä erilaiset or-
ganisaation sisäiseen vuorovaikutukseen käyte-
tyt teknologiat mahdollistavat (Rice ym. 2017). 
Tutkimme suuressa suomalaisessa media-alan 
organisaatiossa käytettyjä viestintävälineitä 
sähköpostista videoneuvotteluihin, puheluista 
tekstiviesteihin ja erilaisiin pikaviestimiin, ja 

kysyimme, millaisia toimintamahdollisuuksia 
nämä eri teknologiat työntekijöille tarjoavat. 
Vastausten perustella muotoutui kuusi organi-
saatioiden viestintäteknologiaa yhdistävää tar-
joomaa tai affordanssia.  Näitä tarjoomia olivat: 
1) tiedon kaikkialle leviävyys, 2) muokattavuus, 
3) haettavuus ja 4) näkyvyys, 5) itsensä esittämi-
nen, sekä 6) tietoisuus muista ja muiden jaka-
masta tiedosta. Ensimmäinen, eli tiedon kaik-
kialle leviävyys tai läpitunkevuus tarkoittaa sitä, 
että viestintäteknologiaa on mahdollista käyt-
tää työelämässä yhä useammalla eri päätelait-
teella, ja tietoon pääsee käsiksi mistä ja milloin 
tahansa. Muokattavuus viittaa siihen, että tietoa 
voi muokata sen luomisen jälkeen. Esimerkiksi 
tekstiin pohjautuvia viestejä voi editoida vielä 
senkin jälkeen, kun ne on lähetetty. Haettavuus 
puolestaan tarkoittaa sitä, että tietoa voidaan 
hakea erilaisilla hakusanoilla ja metatiedolla 
eri järjestelmistä. Tiedon näkyvyys tarkoittaa, 
että työntekijät voivat saattaa käyttäytymisen-
sä, mieltymyksensä sekä viestintäverkostonsa 
muille työntekijöille näkyväksi. Sellainen tieto, 
joka ilman teknologiaa olisi näkymätöntä, tai 
ainakin vaikeasti havaittavissa voidaan organi-
saation viestintäteknologian välityksellä tehdä 
nykyisin näkyväksi. Itsensä esittäminen viittaa 
siihen, että itsestään voi kertoa viestintätek-
nologian välityksellä siten kuin haluaa ja että 
omaa teknologiavälitteistä identiteettiään tai 
profiiliaan voi muokata haluamaansa muotoon. 
Lopuksi tietoisuus teknologisena affordanssina 
viittaa siihen, että työntekijä pysyy teknologian 
kautta tietoisena organisaatiossa tai projektissa 
tapahtuvista ajankohtaisista asioista sekä kolle-
gojensa tekemisistä ja mielipiteistä. 

Mielenkiintoista on, että erityisesti sosiaalisen 
median on sanottu mahdollistavan sellaisia 
tarjoomia, jotka eivät ole aikaisemmin olleet 
mahdollisia kasvokkaisvuorovaikutuksessa tai 
edes muilla viestintävälineillä. Sosiaalinen me-
dia tekee näkyväksi esimerkiksi eri ihmisten 
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ja asioiden väliset yhteydet. Se tuo ihmiset ja 
heidän jakamansa tiedon näkyviksi sekä näyt-
tää ihmisten keskinäiset suhteet ja viestintäver-
kostot. Organisaatioiden sisäinen sosiaalinen 
media voisikin vahvistaa yhä hajautuneempien 
organisaatioiden toimintaa lisäämällä työnte-
kijöiden tiedonjakoa ja tietoisuutta toisistaan 
myös virtuaalitiimeissä ja muissa uusissa työn-
teon muodoissa.

Sosiaalisen median työkalut ovat tulossa vah-
vasti osaksi työelämän vuorovaikutusta. Onkin 
kiinnostavaa nähdä, miten sosiaalisen median 
ominaispiirteitä ja mahdollisuuksia voidaan 
jatkossa hyödyntää työelämän teknologiavälit-
teisen vuorovaikutuksen kehittämisessä ja tut-
kimuksessa.
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