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Tutkimuksen  tavoitteena  oli  selvittää,  millä tavoin viestintäteknologian 

kehitys, globalisaatio sekä organisaatiomuodot ovat suhteessa keskenään sekä 

miten ne vaikuttavat esimiestyöhön hajautuneessa organisaatiossa. 

Tutkimuskohteena  olivat  kymmenen eri asiantuntijaorganisaatiossa 

esimiesasemassa työskentelevää henkilöä.   

 

Tutkimus  toteutettiin  laadullisin  tutkimusmenetelmin. Tutkimusaineisto 

hankittiin puolistrukturoitujen teemahaastattelujen sekä avoimien 

haastatteluiden avulla.  Tutkimuksen  teoreettinen  viitekehys  rakennettiin  

hajautuneen organisaation määrittelyn ohella johtamisteorioista sekä 

organisaation viestinnän teorioista. 

  

Tutkimuksen  tulosten  perusteella  hajautuneet organisaatiomuodot yleistyvät 

uusille toimialoille ja työaika ja –paikka käsitteet muuttuvat. Esimiestyö on 

sosiaalinen prosessi. Vuorovaikutteinen ja päätösvaltaa jakava esimiestyö on 

tehokkaan ja joustavan organisaation edellytys. Verkostoituminen on yleistynyt 

ja on organisaatioiden kannalta järkevämpi tapa saada tarvittava osaaminen 

käyttöön kuin rekrytoiminen.  



 

 

Tutkimuksen mukaan organisaatiot pyrkivät edesauttamaan verkostoitumista 

mahdollistamalla työajasta ja –paikasta riippumattoman työn tekemisen. 

Useimmat organisatioissa käyettävät sovellukset ja järjestelmät toimivat 

tietoliikenneverkon kautta tai pilvipalveluissa. Työntekijöitä kannustetaan 

voimakkaasti muodostamaan sekä löytämään omaa ja organisaation osaamista 

tukevia osaamiskeskuksia.  Lisäksi  tutkimus  vahvistaa  aiempien 

tutkimustulosten  mukaisesti,  että  nykymuotoinen esimiestyö ei toimi työaika- 

ja työpaikkarajoituksista vapautuneessa, hajautuneissa organisaatioissa. Tämän 

vaikutuksesta myös alaisten rooli muuttuu hajautuneissa organisaatioissa.  

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Author:       Katri Korhonen 

Title:     The influence of the development of the 

communication technology to the working methods 

and the leadership in the organization 

Faculty:       LUT, School of Business  

Major:       Strategic Management  

Year:       2015  

Master’s Thesis:    Lappeenranta  University  of  

Technology, 108 pages, 12 figures.  

Examiners:     Prof.  Timo  Pihkala  and  Prof.  

Markku Ikävalko  

Keywords:     communication technology, shared leadership, 

coaching, organizational communication  

 

The purpose of this study was to find out how the development of the 

communication technology, globalization and organization’s structure changes 

one another and how they change the leadership in organizations. The study 

focused on ten managers or directors in ten different organizations. 

 

The study utilised the qualitative research method. Semi-structured thematic 

interviews and open interviews were conducted. A theoretical framework was 

created in this study through decentralized and divisional organizations, 

leadership theories and theories of organizational communication.  

 

This study indicates that dezentralized and divisional organizations are more 

sufficient and more common. The meanings of working time and place are 

changing for it no longer matters where or when you do your work. The 

leadership is social process. 

 

This study confirms that interactive leadership and sharing of the decision 

making is the core of the efficient and flexible organisation. In order to have 



 

the needed cababilities and abilities the organizations are better to network 

than to recruit. The members of the organization are courage to find and build 

suitable centers of interest and practice. In the light of the research 

organizations facilitate networking by making the applications and systems 

function in cloud services or through internet. 

  

Further more, in light of the research findings, the traditional leadership won’t 

work in modern way of doing business and work. This has a significant impact 

on the employee skills. 
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1 JOHDANTO 

Organisaatioissa työskentelytavat ja asenteet ovat muutoksessa. Viestintäteknologian kehitys ja 

hajautetut organisaatiot korostavat entisestään viestinnän tärkeyttä esimiestyössä. Edistynyt 

viestintäteknologia mahdollistaa uuden vapauden työskentelypaikan ja –ajan suhteen.   

 

Vallitsevat työtavat pohjautuvat edelleen jo vanhentuneeseen käsitykseen, jonka mukaan  

työpisteiden tulee sijaita fyysisesti samassa paikassa sekä työtä tehdään samaan aikaan muiden 

työntekijöiden kanssa, vaikka työ itseasiassa pohjautuu koko ajan enemmän luottamukseen ja 

painottuu hajautuneesti tehtyyn työhön. Kuinka tärkeää on tehdä samassa paikassa työtä? Onko 

esimiehillä vaihtoehtoa työnsä tekemiseen vai ovatko he pakotettuja tekemään esimiestyönsä 

virtuaalisesti tai etänä? Ja jos vaihtoehtoa ei ole, miten etäisyyteen liittyvä problematiikka  

ratkaistaan esimiestyössä? 

 

Esimiehet eivät aina pääse valitsemaan omia alaisiaan tai heidän työskentelypaikkaa. Esimerkiksi 

avokonttori tukee spontaania tiedonvaihtoa ja luo paremmat mahdollisuudet innovaatioille 

(Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 137). He eivät välttämättä päätä edes sitä, onko 

organisaatiossa ylipäätään työpisteitä. Silti esimiehet ovat keskeisessä roolissa, kun valituista 

työskentelytiloista ja –tavoista tehdään osa jokapäiväistä arkea. Organisaatioiden siirtyessä 

hajautuneempaan työtapaan esimiehiltä vaaditaan uudenlaisia ominaisuuksia ja taitoja, jotta 

voivat selviytyä esimiestyöstään. 

 

Kysymys onkin enemmän neljän tekijän muutoksesta. Esimiestyön ja organisaation kannalta 

työskentelypaikka, työaika, työyhteisön jäsenten moninaisuus ja vuorovaikutuksen tavat ovat 

muuttuneet. Työajan hämärtyminen ei sinänsä ole positiivinen tai negatiivinen asia, mutta se 

vaikeuttaa lakisääteisen työajanseurannan luotettavaa toteuttamista. Työntekijän kokiessa työn 

olevan olennainen osa itseään työaika menettää täysin merkityksenä. Tällöin työaikojen 

joustavuus voi aiheuttaa ongelmia työstä irtaantumiselle ja lopulta työssä jaksaminen vaarantuu. 

Nykyiset työajanseurantavälineet eivät toimi modernissa työssä (Vartiainen & Hyrkkänen 2010,  

93). 
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Perinteinen työaikakäsite on peräisin agraarikaudelta, jolloin töitä tehtiin valoisaan aikaan. Talvella 

lyhyempiä työpäiviä ja kesäisin pitempää. Nykyinen, säännöllinen työaikakäsite on syntynyt 1700-

1800 –luvulta, jolloin teollistumisen myötä oli syytä sopia yhteisistä, säännöllisistä työajoista. 

(Meltti 1939, 80-98; Riekki 2.10.2014) Suomi oli ensimmäinen maa, jossa kahdeksantuntinen 

työpäivä määrättiin lakisääteisesti vuonna 1917. Vuonna 1919 hyväksytyn kansainvälisen 

sopimuksen mukaisesti muutkin maat siirtyivät vähitellen samaan käytäntöön. (Ahvenainen & 

Vartiainen 1982, 185-191; Jutikkala 1982, 204-205)  

 

Teollistumisen myötä työpisteet siirtyivät saman katon alle, jolloin tehdastyöläiset sekä muut 

palkolliset ilmaantuivat työpaikoilleen sovittuna aikana esimiehen valvovan silmän alle. Nykyään 

tietotyön osalta verkostoituminen ja etätyö ovat tehokkaimpia työskentelytapoja. Tällöin 

esimiehen valvova silmä voi olla jopa toisella mantereella. Edistynyt viestintäteknologia 

mahdollistaa työntekemisen mistä vain.  

 

Käsitykset työpaikasta ja –ajasta sekä johtamiskäsitykset ovat ennallaan, vaikka organisaatiot ovat 

yhä useammin hajautuneita ja verkostoituneita (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 11). 

Useimmiten organisaatioissa vallitsee edelleen perinteinen työaika ja –paikka käytäntö, vaikka 

työnluonne on jo muuttunut, ja vaikka organisaatio tarjoaa työntekijöilleen kehittynyttä 

viestintäteknologiaa käyttöön. Osaavatko esimiehet ja alaiset muuttaa omia asenteitaan ja 

osaavatko he käyttää viestintäteknologiaa tehokkaasti? 

 

Fyysinen läheisyys ei merkitse enää edes samalla mantereella olemista, koska työnantajat voivat 

tarjota mahdollisuudet virtuaalisiin kokouksiin ja työpisteisiin. Fyysinen ja virtuaalinen työtila 

sulautuu yhä enemmän toisiinsa (Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 43-44). Silloin fyysinen 

läheisyys määritellään uudelleen:  se on työyhteisön kanssa toimimista ja viestintäteknologian 

avulla osallistumista (Humala 2007, 15).  

 

Esimiestyö on palvelu- ja viestintäasiantuntijan ammatti. Etänä tehtävä esimiestyö on 

korostetumpaa viestintää. Esimiehen tulee mahdollistaa alaistensa optimaalinen työtulos ja tukea 

heitä kehityksessään. Organisaation visiot ja toimintasuunnitelmat siirtyvät johdolta operatiiviselle 

henkilöstölle vain ja ainoastaan viestinnän välityksellä, suullisesti tai kirjallisesti. Työnjohdollisia 

tehtäviä on mahdoton suorittaa ilman viestintää.  
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Viestinnän kehittyminen on mahdollistanut organisaatiomuotojen kehittymisen. Ilman internettiä 

ei hajautuneet organisaatiot voisi toimia tehokkaasti (Fulk & DeSanctis 2000, 1648). 

Viestintäteknologian kehitys ja niiden aktiivinen käyttö organisaatiossa muokkaavat 

organisaatiomuotoa ja se vaikuttaa sekä epäsuoraan että suoraan myös johtamistapoihin. Tästä 

syystä tämä tutkielma keskittyy teoreettisessa viitekehyksessään kahteen johtamisteoriaan ja 

kahteen viestintäteoriaan. 

 

Vaikka hajautetut organisaatiot eivät ole ilmiöinä uusia, ovat ne tulleet toimialoille  ja ovat 

yleistymässä. Ammattiryhmät, jotka ovat aikaisemmin olleet työpöytään sidottuja, tekevät 

enenevissä määrin työnsä muualla (Mamia & Melin 2014, 18). Viestintäteknologian käyttö 

(matkapuhelimet, internet, virtuaalisuus, pilvipalvelut) on ollut organisaatioiden käytössä 

verrattain vähän aikaa. 1980-luvulla tulivat matkapuhelimet, 1990-luvulla tuli internet. 2000-luvun 

alussa tuli käyttöön edistyneempiä ja etäjohtamista helpottavia sovelluksia ja innovaatioita. Tästä 

eteenpäin uusien innovaatioiden ja käyttömahdollisuuksien tulva on ollut huima.  

 

1.1. Tutkimuksen lähtökohdat 

 

Tämän tutkimuksen lähtökohtana on tutkijan oman työkokemuksen kautta tullut mielenkiinto 

tutkittavaan aiheeseen. Vuonna 2004 esimiestyöhön tutustuminen alkoi työnjohtajan sijaisena 

turvallisuusalan liikkeessä. Alaisina oli asentajia, jotka aamulla lähtivät työmaalle ja saattoi mennä 

useita viikkoja ennen alaisen seuraavaa toimistolla käyntiä. Tämän työmaa-ajan kaikki esimiestyö 

toteutettiin etänä.  

 

Vuonna 2008 tutkija siirtyi asiantuntijaorganisaatioon tietotyön pariin. Toimiala, kulttuuri sekä 

toimintatavat muuttuivat. Tästä huolimatta esimiestyö pysyi perusolemukseltaan samana. 

Työntekijät odottavat esimieheltään samoja asioita toimialasta riippumatta. Molemminpuolinen 

luottamus ja esimiehen läsnäolo ovat tärkeässä roolissa toimialasta riippumatta. Jotain on 

kuitenkin muuttunut. 

Esimiehen mahdollisuudet tehdä omaa työtään työpaikalla voivat olla rajoitetut. Esimiehen 

työtehtäviin ja vastuualueisiin sisältyy muitakin elementtejä kuin vain esimiestehtävät. Silti 
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esimiehen toimistolla vietetyt työtunnit tuntuvat täyttyvän enemmän esimiestehtävistä kuin 

sisällöllisistä tehtävistä tai muista vastuulleen saamista tehtävistä. Viitalan ja Koivusen 

tutkimuksen mukaan liian harvoilla esimiehillä on tarpeeksi aikaa esimiestyölleen ja siksi heidän 

työkuviaan tulisi selkiyttää ja karsia niin, että myös kuuntelulle ja spontaaneille kanssakäymiseen 

on aikaa. Kuuntelu puolestaan vaatii läsnäoloa hetkessä, kärsivällisyyttä ja avoimuutta (Viitala & 

Koivunen 2014, 167-168). 

 

Tämä tuo esimiehille jatkuvan kamppailun työajan ja työtehtävien kanssa. Esimiehet ovatkin 

oppineet ajan kanssa työskentelemään muualla kuin työpisteillään sekä muulloin kuin 

työaikoinaan (Viitala & Koivunen 2014, 161; Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 119). Näin 

tehdessään he voivat keskittyä muihin tehtäviin kuin esimiestehtäviin. Esimiehen muualla 

työskentely puolestaan tuo ristiriidan työntekijöiden kannalta, sillä heidän vaatiessa esimiehen 

läsnäoloa, tulisi esimiehen priorisoida oman avun ja tuen antamista työntekijöille. Esimiehen ajan 

jakaminen niin, että kukin alainen saa itselleen tarvitsemansa ajan, on haaste (Viitala & Koivunen  

2014, 161). 

 

Esimiehen tulee olla tavoitettavissa jatkuvasti (Humala 2007, 158). Hänen tulee tehdä ja edistää 

montaa asiaa samalla, kun hänet jatkuvasti keskeytetään. Esimiehen rajallisista resursseista 

kilpailevat  kolleegat, alaiset, oma esimies sekä yhteistyökumppanit ja muut sidosryhmät. Alaiset 

tarvitsevat nopeaa palautetta ja ohjausta voidakseen edetä tehtävissään. Heidän urallinen ja 

henkilökohtainen kehityksensä sekä projektien eteneminen on organisaation sekä esimiehen 

kannalta tärkeää. Lehdon ja Sutelan tutkimuksen mukaan 80 % ylempiin toimihenkilöihin on otettu 

yhteyttä työasioissa työajan ulkopuolella. Vastaava luku työntekijöillä oli 24 % (Lehto & Sutela 

2008, 141).  

 

Vastavuoroisuuden teeman ajatuksen on, että joustava, luottamukseen ja vastavuoroisuuteen 

pohjautuva esimiestyö tuottaa alaisissa lojaalisuutta, luottamusta ja sitoutumista (Mamia & 

Koivumäki 2014, 146). Innostava ja inspiroiva johtaja voi sähköisten sovellusten ja 

keskustelufoorumien välityksellä jakaa tietoa ja positiivista kannustusta, jonka vastaanottajat 

voivat jakaa eteenpäin, keskustella niistä kasvotusten tai muissa sähköisissä 

keskustelufoorumeissa.  
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Vaikutusmahdollisuudet ovat rajattomat. Viestintäteknologian kehittyminen muuttaa työn 

luonnetta, mutta samalla se antaa uusia, parempia mahdollisuuksia työn valvonnan 

toteuttamiseen (Mamia & Koivumäki 2014, 178). Teknologia meillä jo on ja nyt tarvitaan älykkäät 

työskentelytavat. 

 

 

1.2. Tutkimusongelmat, tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkielman tarkoituksena oli kartoittaa esimiestyötä hajautuneessa organisaatiossa. Tutkimuksen 

alkuvaiheessa kävi ilmi, että kolme tekijää keskustelevat kiinteästi keskenään ja näiden 

yhteisvaikutus on se, joka vaikuttaa esimiesten toimintatapojen ja alaisten seurantatapojen 

muutokseen. Tutkimuksen suunta oli tämän jälkeen hyvin selvä ja teoreettinen viitekehys 

muotoutui selkeäksi ja tutkimusta tukevaksi. 

 

Johtajuus tai esimiestyö tieteellisessä keskustelussa on määrittelemätön, sillä määritelmästä ei ole 

päästy yksimielisyyteen. Tässä tutkielmassa esimiestyö tai johtajuus käsitetään työnä, jolla 

pyritään viemään asioita eteenpäin ja vaikuttamaan niihin niin, että yhteinen näkemys 

päämäärästä saavutetaan. Kohteena voi olla suora alainen tai se voi olla henkilö tai organisaatio, 

joka ei virallisesti ole alaisasemassa esimieheen nähden. 

 

Viestinnän, viestintäteknologian kehittyminen ja organisaatiomuotojen muutos muuttavat toinen 

toisiaan ja samalla ne muuttavat myös toiminta- ja johtamistavat. Hajautunut työtapa ja 

hämärtynyt työaika haastaa esimiehen toimintatavat ja pakottavat ne muutokseen. 

Viestintäteknologian kehittyminen on vaikuttanut esimiestyöhön ja siihen miten esimiehet 

hoitavat esimiestyönsä. Tähän heillä on erilaisia viestintäteknologisia sovelluksia käytössä.  

 

Kaikki organisaatiossa käytettävät sovellukset eivät ole organisaation johdon tai esimiesten 

valitsemia. Operatiivisesta toiminnasta vastuussa olevat esimiehet kommunikoivat alaistensa 

kanssa sekä organisaation virallisia että myös epävirallisia sovelluksia käyttäen. Tämä johtaa 

siihen, että esimiesten ja organisaatioiden on hyväksyttävä kontrollin väheneminen viestinnässä.  
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Tutkielman tavoitteena on selvittää mitä vaikutuksia viestintäteknologian kehityksellä sekä 

globalisaatiolla ja demografisilla tekijöillä on esimiestyöhön. Tutkielmassa tarkastellaan sitä, mitkä 

ovat toimivan esimiestyön mahdollistajat hajautuneessa organisaatiossa ja ennen kaikkea tässä 

tutkielmassa tutkitaan esimiesten selviytymisstrategioita hajautuneessa organisaatiossa. 

Selviytymisstrategioilla tarkoitetaan tässä tutkimuksessa niitä keinoja ja tapoja, joita esimiehet 

käyttävät työssään, voidakseen menestyksellisesti hoitaa esimiestyönsä hajautuneissa 

olosuhteissa. 

 

Viestinnän teorialla on tämän tutkielman kannalta hyvin keskeinen merkitys. Hajautuneen 

organisaatiomuodon ja työtavan vaikutuksia esimiestyöhön sekä käytettävään 

viestintäteknologiaan ja sen kehitykseen pyritään siis selvittämään sekä näiden vaikutusta 

organisaatio- ja johtamisviestintään. 

 

 

Kuva 1: Tutkimusasetelma 

 

Strategisella henkilöstöjohtamisella on osuutensa toimivaan etänä tehtävään esimiestyöhön, 

mutta tätä näkökulmaa tutkielma ei lähde tutkimaan.  Tämä tutkielma ei myöskään ota kantaa 

esimiehen persoonallisuuden vaikutuksiin tehtävään esimiestyöhön, koska tutkielma keskittyy 

työmenetelmätutkimukseen.  
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Esimiesten työpäivä koostuu useista eri elementeistä ja usein esimies tekee myös asiantuntijatyötä 

ja muita tehtäviä. Tässä tutkielmassa ei lähdetä tutkimaan esimiesten päivätyön muita 

elementtejä vaan keskitytään juuri esimiestyöhön ja sen muotoihin. Tähän tarkoitukseen sopiva 

tutkimusmenetelmä on puolistrukturoitu haastattelu, jolloin keskustelu on vapaampaa kuin 

valmiiseen kysymyspatteristoon vastaaminen. Tutkija lähti haastatteluihin avoimin mielin, 

tarkoituksenaan ottaa vastaan juuri ne asiat, jotka keskustelun aikana nousi esiin. 

 

Tutkielman aihe lähtee omasta työelämän kokemuksesta ja sitä kautta syntyneestä 

mielenkiinnosta. Tutkija on toiminut eri organisaatioissa lähiesimiehenä 10 vuotta ja tutustunut 

velvotteisiin ja esimiestyön haastavuuteen.  Tutkimuksen aiheena on selvittää hajautettujen tai 

muutoin hajallaan olevan tiimin esimiestyön hoitamisen muodot sekä havaita samankaltaisuuksia 

sekä eriäväisyyksiä etänä tehtävässä esimiestyössä.  

 

1.3. Tutkimuksen rakenne ja eteneminen 

 

Tutkimus lähtee hajautetun organisaation määritelmistä sekä esimiestyön erityispiirteistä 

hajautuneessa organisaatiossa. Perinteisten johtamisteorioiden rinnalle on tällä vuosituhannella 

ilmaantunut uusia johtamisteorioita. Näiden joukosta tutkielmaan valikoitui kaksi uutta 

johtamismallia kuvaavaa teoriaa. Nämä kaksi valikoitunutta teoriaa selittää suurimmalta osin 

tutkimuksen haastatteluihin osallistuneiden esimiesten johtamistyyliä.  

 

Viestintäteoriaa avataan tutkielmassa johtamisviestinnän ja dynaamisen organisaatioviestinnän 

teorian avulla. Johtamisviestintä on juurtunut organisaatioiden toimintatapoihin hyvin yleisesti. 

Dynaaminen organisaatioviestintä puolestaan on muotoutunut pyrittäessä selvittämään 

organisaatioiden viestintää (Aula 1999, 2). Viestintäteknologian kehittymisen myötä  työ- ja vapaa-

ajan raja on hämärtynyt sekä työpaikka käsitteenä on muuttunut. Tutkielma pureutuu näihin 

kohtiin niin teorian osalta kuin haastatteluin. Työolosuhteiden ja etäjohtamisen tieteellisen 

keskustelun käsittelyn jälkeen tutkielma etenee  haastatteluaineiston käsittelyyn ja sitä kautta 

aiheen syvälliseen ymmärtämiseen. 
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2. ESIMIESTYÖ HAJAUTUNEESSA ORGANISAATIOSSA 

 

Megatrendit, jotka vaikuttavat esimiestyöhön, ovat globalisaatio, teknologia sekä työvoiman 

demografiset tekijät. Globalisaatio tuo enemmän kilpailua sekä laajentaa toimintaympäristöä.  Se 

myös mahdollistaa organisaatioiden kilpailun hyvistä lahjakkuuksista riippumatta kansallisuudesta. 

Globaaleilla työmarkkinoilla lahjakkaiden työntekijöiden tuoma inhimillinen pääoma ovat tärkeä 

kilpailuedun lähde. (Viitala, Järlström & Uotila 2014, 1-5; Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 9).  

 

Globalisaation myötä länsimaalaiset työntekijät kilpailevat muiden kulttuurin edustajien kanssa. 

Aasialaisten työkulttuuri poikkeaa länsimaalaisesta työkulttuurista niin, että aasialaiset näkevät 

menestyksen tärkeimpänä. Näin ollen hyvin menestyshalukkaat ja työlleen omistautuneet 

aasialaiset työntekijät haastavat länsimaalaiset toimimaan tehokkaammin ja heidän tavallaan 

myös länsimaisessa työelämässä (Korhonen 2011, 99).  

 

Kolikon toisella puolella on se, että yhä useampi japanilainen, saksalainen ja australialainen 

käyttää suomalaisia palveluita ja tuotteita. Yhä useampi tuote myös tehdään yhdessä ulkomaisen 

toimijan kanssa (Hietanen 2005, 128). Globalisaatio aiheuttaa myös sen, että yhä useammalla 

suomalaisella ylemmällä toimihenkilöllä on ulkomaalainen, ulkomailla asuva esimies (Viitala & 

Koivunen 2014, 158). 

 

Näissä oloissa hyvin toimivat koneistot ja järjestelmät eivät takaa kilpailukykyä vaan muun muassa 

verkostojen toimivuuteen ja johtajuuteen on kiinnitettävä huomiota (Ståhle, Sotarauta & 

Pöyhönen 2004, 9). Esimiestyö nähdään tieteellisessä keskustelussa sosiaalisena 

vuorovaikutuksena. Nykymaailmassa tiimit ja organisaatiot toimivat yhä useammin maarajojen yli. 

Ristipaine esimiestyöhön tulee yhteistyön ja yhteisöllisyyden kautta, sillä yhä vähemmän tiimin tai 

organisaation jäsenet ovat fyysisesti ryhmänä läsnä samassa paikassa tai edes virtuaalisesti 

pysyvissä kokoonpanoissa.  

 

Etänä tehty esimiestyö on lähinnä osallistuvaa sekä jaettua johtamista ja luottamista. Työajalliset 

määreet eivät sovellu ja tämä vaatii kehittyneempiä työaikamalleja, sähköisiä työkaluja, 

toimintatapoja, tavoitteen asettelua ja seurantaa. Jännitteen esimiestyölle tuo se, että edelleen 
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työntekijät pitävät tärkeänä esimiehen fyysistä läsnäoloa ja kohtaamista. Esimieheltä toivotaan 

huolehtimista, kuuntelua ja tukea. (Viitala & Koivunen 2014, 159-160) 

 

Viestintäteknologia puolestaan muuttaa viestintää ja saavutettavuutta, sillä työntekijän olinpaikka 

ei rajoita työntekemistä. Teknologia mahdollistaa myös työskentelytapojen muutoksen. 

Organisaatiot ja myös työntekijät ovat jatkuvassa valmiustilassa tehokkuuden varmistamiseksi 

(Viitala, Järlström & Uotila 2014, 1-5; Heikkilä 2014, 172). Jatkuvan muutoksen taloudessa 

organisaation tulee selviytyäkseen optimoida oikea määrä teknologiaa ja ihmisiä. Esimiehen ja 

organisaation tulee ymmärtää, mitä teknologialla voi saavuttaa ihmisten johtamisessa (Heikkilä  

2014, 172).  Esimiestyön tarkoituksena tuleekin olla ihmisten ja teknologian yhdistäminen 

sopivassa määrin. Tutkimusta asiasta on tehty, etenkin siitä mitä viestintäteknologiaa käytetään ja 

miten teknologia auttaa työelämässä.   

 

Tapahtunut muutos tarkoittaa sitä, että työn ja vapaa-ajan erot ovat kaventuneet ja sosiaalinen 

pääoma ja suhteet ovat tulleet entistä tärkeimmiksi. Siten verkostoituminen on yhä tärkeämpää. 

Organisaation ei voida olettaa omaavan kaikkea tietoa, jota toimintaan tai toiminnan 

kehittämiseen tarvitaan. Tehokkuuden ja taloudellisuuden kannalta katsottuna osaamisen 

rekrytointi ei aina ole paras vaihtoehto tällaisten tarpeellisten osaamisten saamiseksi.  

 

Verkostoitumalla organisoidaan yhä yleisemmin työtä (Alasoini, Järvensivu & Mäkitalo 2012, 15). 

Verkostoitumalla saadaan organisaatioon tuotua sellaisia työtaitoa, joka on tärkeää, mutta joka ei 

kuulu organisaation perustoimintaan. Ideana verkostoituminen ei ole uusi. Alihankkijoiden käyttö 

on ollut yleistä ja tuotantoketjumaisesti toimivia yrityksiä on ollut jo kauan.  

 

Työtavoissa tulee ottaa huomioon kansainvälistyminen ja erilaiset kommunikointitavat (Viitala & 

Koivunen 2014, 157). Kaikki organisaatiossa käytössä olevat viestintätavat eivät välttämättä tule 

organisaation johdolta tai esimiehiltä.  Uudet sukupolvet tuovat mukanaan uusia tapoja 

kommunikoida ja tapoja tehdä työtä työelämään siirryttyään. Esimerkiksi sosiaalisen median 

käytön laajentuminen työpaikoilla on asia, jonka vaikutusta ei vielä hyvin tunneta (Viitala, 

Järlström & Uotila 2014, 1-5; Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 105). Näissä tilanteissa johdon ja 

organisaation on syytä olla avoin ja hyödyntää mahdolliset uudet työskentely- ja 

kommunikointitavat. 
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Uuden käsityksen mukaan esimiehen tulisi nähdä ihminen työntekijän takana ja siten sen tulisi 

oppia uudenlainen vuorovaikutuksellinen toimintatapa (Ropo 2012, 20-21; Viitala & Koivunen 

2014, 160). Hajautunut työtapa vaatii uudenlaista johtamista ja toimintamalleja. Tämä puolestaan 

vaatii uudenlaista ajattelua ja asenteiden muutosta (Viitala, Järlström & Uotila 2014, 7; Viitala & 

Koivunen 2014, 157; Humala 2007, 23).  

 

Esimiehen tulee hahmottaa kokonaiskuva ja nähdä eri toimijoiden panosten vaikutus 

kokonaisuuteen. Jotta esimies pystyy hahmottamaan hyvinkin hajanaisesti ja toisistaan erillään 

työskentelevien alaistensa tilanteen ja reagoida vaadittavalla tavalla, tarvitsee hänen olla 

ajantasalla jatkuvasti. Organisaatioissa odotetaan, että esimies laittaa itsensä likoon. Kaiken 

muutoksen keskellä on siis esimies ja muuttuva johtajuus (Viitala & Koivunen 2014, 166).  

 

2.1. Hajautunut organisaatio 

  

Mitä ovat hajautuneet organisaatiot? Kaikilla organisaatioilla ei välttämättä ole omaa toimistoa 

vaan henkilöstö on esimerkiksi kokopäiväisesti asiakkaan tiloissa. Hajautunut organisaatio ei 

välttämättä koostu saman työnantajan työntekijöistä, sillä hajautuneen organisaation 

työntekijöillä voi olla eri työnantajat. Ne voivat olla verkosto-organisaatioita ja teknologian 

kehittyessä virtuaaliorganisaatioita, joilla on useitakin toimistoja ja etätyöpisteitä tai sitten niitä ei 

ole lainkaan. Tutkimusten mukaan reilu kolmannes palkansaajista tekee työtään kotonaan joskus 

tai osan työajastaan (Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 81; Lehto & Sutela 2008, 139).   

 

Hajautuneessa organisaatiossa eri työntekijöillä on yhteinen päämäärä, jota kohti he kaikki tekevät 

työtä. He voivat tehdä sitä eri paikoissa, jolloin heillä voi olla kiinteä tai jatkuvasti vaihtuva 

työskentelypaikka. Työskentely voi tapahtua sama- tai eriaikaisesti tai ajallisesti peräkkäin, jolloin 

yhteistyö on jatkuvaa. (Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 21)  

 

Muodollisesti ne voivat olla osaamiskeskuksia (cop) tai mielenkiinnonkeskuksia (coi). Avolion 

(Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 116) määritelmän mukaan virtuaaliorganisaatio on  

1) olemassa vain rajallisen ajan, riippuu tehtävän luonteesta ja tarpeesta  
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2) organisaatioon kuuluvat henkilöt ovat maantieteellisesti, sosiaalisesti ja ajallisesti hajaantunut 

3) viestintäteknologia on otettu käyttöön. 

 

Communities of practise (cop) eli osaamiskeskukset ovat erityisesti tietotyön ja asiantuntijoiden 

muokkaamia, joskus epävirallisia, osaamiskeskittymiä tai –yhteisöjä. Tällaiset hajautuneet 

organisaatiot eivät ole kiinni yhdessä tilassa tai välttämättä ajassakaan vaan toimivat mallikkaasti 

myös eri mannerten ja aikavyöhykkeiden välillä. Osaamisyhteisöihin kuuluminen auttaa 

asiantuntijoita saamaan tukea työhön liittyvissä ongelmatilanteissa (Alasoini, Järvensivu & 

Mäkitalo 2012, 19). Johtamisvälineenä tällöin toimii sähköiset viestintävälineet (Viitala & Koivunen 

2014, 159). 

 

Globalisaation, teknologian sekä työvoiman demografisten tekijöiden vaikutus monimuotoisiin 

organisaatioihin  on välitön (Snow, Miles & Coleman Jr 2000, 1621 ). Ympäristö- ja kilpailutekijät 

pakottavat yritykset monella toimialalla lokaalista ajatuksesta globaaliin tekemiseen. Pienille 

yrityksille globalisaatio tuo uusien kilpailijoiden muassa myös uusia mahdollisuuksia solmia 

yhteyksiä ulkomaisten yhteistyökumppanien kanssa (Snow, Miles & Coleman Jr 2000, 1624).  

Yhteistyökumppanin tai työnvoiman sijainti ei enää ole ongelma, sillä asiantuntija voi tehdä työnsä 

missä vain, eivätkä huokeat ja toimivat teknologiset ratkaisut rasita yritysten taloutta.  

 

Suurempia yrityskeskittymiä syntyy suuremman markkinaosuuden toivossa ja yritysostoilla sekä 

fuusioilla vallataan laajempia markkina- tai osaamisalueita. Suurilla yrityksillä on useita 

tytäryhtiöitä sekä sivutoimistoja, joissa paikalliset ihmiset hoitavat paikallisilla tavoilla yrityksen 

asioita ja markkinointia. Tämä tuo yritysten sisälle kulttuuri- ja työtapakirjon, jonka johtamisen 

helpottamiseen yritykset luovat yhteisiä käytänteitä ja järjestelmiä.  

 

Henkilöstön etänä tehtävään esimiestyöhön on olemassa henkilöstöhallinnon puolelta järjestelmiä 

ja seurantoja, joiden avulla voidaan suorittaa työn tehokkuuden mittaamista tai työtuntien 

seurantaa. Nykyiset seurantavälineet eivät toimi modernissa työssä (Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 

93), sillä järjestelmät eivät ratkaise etänä tehdyn esimiestyön ongelmakohtia.  Miten seurata 

työntekijöiden työtilannetta tai jaksamista? Miten varmistaa, että jokainen työntekijä saa 

tarvittaessa esimiestuen? Näiden asioiden seuraaminen ja niihin puuttuminen tuo esimiehille 

osaamis- ja koulutusvaatimuksia. 
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Organisaation rajat siis hämärtyvät. Ne eivät välttämättä ole hajautuneet vain ajallisesti tai 

maantieteellisesti vaan ne voivat ylittää itse organisaation rajat. Organisaation jäsenet, jotka 

työskentelevät yhdessä, kuuluvatkin itsenäisiin yrityksiin (Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 61). 

Konsultit, jotka työskentelevät juridisesti toisessa organisaatiossa, voivat kuulua arjessa 

asiakasorganisaation henkilöstöön. Epäviralliset cop’t ja coi’t kyseenalaistavat perinteisen 

organisaatiokäsityksen entisestään. Näiden tekijöiden vaikutuksesta hajautuneet verkosto-

organisaatiot yleistyvät. Toisaalta verkostoituneet yritykset eivät ole uusi ilmiö. Alihankkijoiden 

käyttö tai tuotantoketjumaisesti toimivat yritykset ovat toimineet teollistumisaikakauden alusta 

(Snow, Miles & Coleman Jr 2000 , 1623). 

 

Powell listaa verkosto-organisaation piirteitä: (Powell 1990, 300) 

1) organisoinnin perustana on täydentävät vahvuudet 

2) viestintä tapahtuu suhteiden kautta 

3) konfliktit ratkaistaan vuorovaikutuksessa, maineeseen kohdistuu huolenaiheita 

4) keskimäärin joustava organisaatio 

5) osapuolten sitoutuminen korkea 

6) avoin ilmapiiri, molemminpuolista hyötyä 

7) tekijät ovat riippuvaisia toisistaan 

8) asema hierarkiassa, usean partnerin kanssa, muodollisia sääntöjä 

 

Tähtäimenä on siis, että tekijöiden yhteisarvo on suurempi kuin yksittäisten tekijöiden 

yhteenlaskettu arvo. Saavutettavissa on siis lisäarvoa organisoitumalla yhteen. Tällaisissa 

yhteensulautumisissa viestit kulkeutuvat ensin suhteiden mukaan. Joku tuntee jonkun, joka voisi 

osata jotain tarpeellista ja tärkeää. Näin saadaan mukaan lisätietoa ja juuri niitä taitoja, joita vielä 

yhteisen projektin tai prosessin edistämiseen tarvitaan. 

 

Näissä verkostoissa ei ole johtajaa. Tilanteet ja asiat ratkotaan keskustelemalla. Päätökset tehdään 

kollektiivisesti. Näin ollen se on myös joustava, sillä sillä ei ole byrokratiaa. Säännöstöt 

muokkautuvat enemmän sosiaalisen hyväksynnän kautta (Vesa 2011, 155). Sääntöjä kuitenkin 

tarvitaan, sillä niillä yhteispelin henki pidetään kaikilla selkeänä eikä jokaista istuntoa tarvitse 

aloittaa sopimalla jälleen yhteisistä säännöistä. Yhteensulautuman jäsenet ovat riippuvaisia 
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toistensa panoksesta ja heidät sitoo yhteen sama päämäärä ja mielenkiinnon kohde. Jokaisen 

osapuolen saaman hyödyn, toimivan kommunikoinnin ja ryhmän yhteisarvon tuoma korkea 

sitoutuminen pitää ryhmää kasassa. 

 

Viestintäteknologian on todettu vaikuttavan organisaatiomuotoihin. Etenkin edistynyt, 

elektroninen viestintäteknologia luo mahdollisuuksia aika- ja paikkarajoitusten, joiden ympärille 

aiemmin ovat organisaatiomuodot muotoutuneet, ylipääsemiseen. Yleisempi huomattu 

edistyneen viestintäteknologian tekemä muutos organisaatiomuotoihin on 

organisaatiorakenteiden tasapaksuuntuminen, jolloin hierarkia ohenee järjestelmien hoitaessa 

kontrolloinnin. Tällöin esimiespohjaista koordinointia ei tarvita siinä määrin kuin aiemmin. (Fulk & 

DeSanctis 2000, 1640-1643)  

 

2.2. Esimiestyön erityispiirteet hajautuneessa organisaatiossa 

 

Samat tekijät, jotka vievät organisaatioita uuteen aikakauteen, vievät tiimityön ja esimiestyön 

uudenlaiseen toimintaympäristöön. Globaali ja lokaali kilpailu muokkaavat voimakkaasti 

organisaatiomuotoja ja työskentelytapoja. Esimiestyö ei ole vain rooli vaan se on sosiaalinen 

prosessi. Tehokkaimpia organisaatioita ovat ne, jotka organisoituvat tiimeiksi ja jakavat tavalla tai 

toisella johtajuutta. (Pearce, Manz & Sims Jr 2009, 234). Toiminnallinen tehokkuus ja joustavuus 

merkitsee myös päätösvallan hajautumista sekä vertikaalisen koordinoinnin korvautumista 

horisontaalisella (Mamia & Melin 2006, 6). 

 

Hajautuneessa organisaatiossa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin jatkuvuus on tärkeässä 

roolissa. Toimiva ja jatkuva dialogi alaisten kanssa tuo esimiehen ja annetun palautteen lähemmäs. 

Esimiehen osoittaessa kiinnostusta alaisen työtä kohtaan, alainen tuntee itsensä ja työnsä 

arvostetuksi. Kannustus- ja motivointivälineinä avoin tiedonjakaminen edellyttää omanlaista 

johtajuutta. (Humala 2007, 38)  

 

Ihmisten ja asioiden johtaminen nähdään yhä tärkeinä toimintaympäristön monimutkaistuessa, 

mutta silti johtajuuden määrittelystä tai syvimmästä luonteesta ei ole päästy tieteellisessä 
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keskustelussa yksimielisyyteen (Ropo 2012, 18). Tähän keskusteluun ei tämä tutkielma tuo 

muutosta. 

Etänä tehty esimiestyö vaatii jämäkkyyttä, määrätietoista, tulosorientoitunutta johtamistyyliä 

(Humala 2007, 83; Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 84-85). Nykyisessä tietointensiivisessä ja 

palveluihin siirtyneessä yhteiskunnassa on edelleen vallassa tulosjohtaminen. Joissain tapauksissa 

se on ainoa mahdollinen työnlaadun seurantatyöväline. Työbarometrin mukaan systemaattinen 

työsuorituksen arvioiminen on yleistynyt viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Vuonna 2013 73 

prosenttia palkansaajista oli työnsuorituksen arvioinnin piirissä. Vuonna 2005 osuus oli 

viisikymmentä yhdeksän prosenttia 59 prosenttia (Lyly-Yrjänäinen 2014, 53). 

 

Kokemuksellinen esimiesosaaminen vaatii läsnäoloa, herkkyyttä aistia tuntemuksia ja ennen 

kaikkea se vaatii esimieheltä särmien sietokykyä (Ropo 2012, 23). Työn organisoinnissa, 

palkitsemisessa ja osaamisen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon yksilölliset tarpeet, arvostukset 

sekä mieltymykset. Esimiestyössä painotetaan myös yhdenvertaisuutta ja samoja sääntöjä kaikille 

(Viitala & Koivunen 2014, 159). Esimiestyössä juuri tämä tuo dilemman, miten kohdata kiireen 

keskellä työntekijä yksilöllisesti ja kohdella kaikkia, olinpaikasta riippumatta, tasa-arvoisesti ja 

reilusti. 

Esimiestyö hajautuneessa organisaatiossa on vision luomista, sen kommunikointia sekä 

luottamuksen rakentamista. Lyly-Yrjänäisen tutkimuksen mukaan viimeisen kymmenen vuoden 

aikana tasapuolinen kohtelu sekä kannustavuus, innovatiivisuus ja keskinäinen luottamus ovat 

lisääntyneet työpaikoilla. Luottamus, kannustavuus ja innovatiivisuus ovat tutkimuksen mukaan 

selvästi suurimmat ylemmillä toimihenkilöillä ja matalimmat työntekijöillä. Tasapuolisessa 

kohtelussa ei löytynyt eroja työntekijöiden ja toimihenkilöiden tai eri sektoreiden välillä (Lyly-

Yrjänäinen 2014, 113). 

 

Useiden organisaation sisäisten sekä ulkoisten toimijoiden vaikuttaessa konkreettisesti toisiinsa 

edellyttää sitä, että esimiehellä on kyky hahmottaa ja tavoittaa muiden toimijoiden toiminnot ja 

tulkinnat myös yli organisaatio tai yhteisörajojen. (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 23-25, 59) 

Esimiestyön tulisi olla enemmänkin sosiaalisen järjestyksen ja tasapainon ylläpitäjä, jonka ytimenä 

on viestintä ja vaikuttaminen (Viitala & Koivunen 2014, 152). 
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Tieteellisessä keskustelussa ja etenkin journal- kirjoittelu on 2000-luvun ensimmäiset vuodet 

keskitytty edelleen muutosjohtamiseen ja strategiseen johtamiseen. Silti jotain kehittymistä on 

havaittavissa: 

 

 

Kuva 2:  Julkaisut johtamisteorioista v 2000-2012 (Dinh, Lord, Gardner, Meuser,Liden & Hu 2014, 

40) 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että edelleenkään ei tiedetä paljoa siitä, miten 

johtajuudella saadaan tehokas organisaatio. Tiimijohtaminen (Frequency 112) on noussut 

näkyvyydessään viimeaikaisten tutkimusten valossa ja tiimikäsite yhdistetään enemmän olemassa 

oleviin teorioihin. Johtajuuden tutkijat alkavat käsittää esimiestyön sosiaaliseksi toiminnoksi (Dinh, 

Lord, Gardner, Meuser,Liden & Hu 2014, 37-41). Tutkimusten mukaan esimiehiltä on toivottu jo 
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edellisten kolmen vuosikymmenen ajan ponnisteluja työyhteisön jäsenten ymmärtämisessä ja 

kehittämisessä (Suutarinen 2011, 17). 

 

Etänä tehty esimiestyö voidaan määritellään niin, että se on yhteiskunnallinen 

vaikuttamisprosessi, jossa läheisten ja etäisten yhteydenpito välittyy edistyneen 

viestintäteknologian avulla. Se voi muuttaa asenteita, tunteita, ajattelua, käyttäytymistä ja 

suorituskykyä. Organisaatiot ottavat yleisesti käyttöön edistynyttä viestintäteknologiaa tukemaan 

virtuaalitiimien monimutkaisia tehtäviä. Etäjohtamista voi esiintyä virtuaalisissa ryhmissä, jotka 

jakavat johtajuutta tai ovat laajempia verkostoja, jotka ylittävät organisaatioiden, toimialojen ja 

jopa maiden rajat. (Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 107-111) 

 

Snow, Miles ja Coleman Jr tyypittävät kolme menestyvän verkosto-organisaation esimiestyyppiä: 

arkkitehti, pääoperaattori ja huolenpitäjä. Organisaatioiden kansainvälistyessä esimiesten tulee 

omata neuvottelutaitojen lisäksi laajaa kansainvälistä tietoa ja työkokemusta. Arkkitehdin tulee 

olla jatkuvasti tietoinen siitä, missä päin maailmaa tarvittavia resursseja on ja pääoperaattorin 

ymmärtää, kuinka kulttuurinvälisiä suhteita ylläpidetään. Huolenpitäjän tärkeä tehtävä on luoda 

yhteishenki ja yhteenkuuluvuuden tunne organisaatioon, jonka henkilöstö jakaantuu laajalle 

alueelle tai työskentelee esimerkiksi vaihtuvissa projektikokoonpanoissa (Snow, Miles & Coleman 

Jr 2000, 1634-1635).  

 

Samantyyppiseen jaotteluun ovat päässeet myös Vartiainen, Kokko ja Hakonen. He tyypittävät 

hajautuneen organisaation esimiestyypeiksi suunnittelijan, verkoston järjestelijän ja kehittäjän. 

(Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 124-125) Tässä mallissa suunnittelija ja edellisen mallin 

arkkitehti toimivat samoilla periaatteilla. Verkoston kehittäjä ja pääoperaattori määritellään myös 

samoilla määreillä. Kehittäjä nähdään verkoston oppimisen ja toiminnan parantamisen 

mahdollistavana tekijänä. Edellisen mallin huolenpitäjän rooli on määritelty aivan toisin. 

 

Perusperiaatteiltaan edellä mainitut jaottelut todentavat sen, että esimiehen tärkeimpiin tehtäviin 

kuuluvat koordinointi ja suunnittelu, kyky havaita kyvykkyyksiä sekä näiden kyvykkyyksien 

valjastaminen organisaation käyttöön. Tämän jälkeen esimiehen on ylläpidettävä ja kehitettävä 

toimintaa ja tiimiä sekä luoda mahdollisuudet hyvälle yhteishengelle.  
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Muuttuvan esimiestyön takana on herääminen siihen todellisuuteen, että esimiehillä ei ole 

riittävästi aikaa tai tietoa jokaisen tarvittavan päätöksen tekemiseen nykyisessä nopeatempoisessa 

ja kompleksisessa maailmassa. Organisaation ympäristön vaatimukset sekä nopea teknologinen 

kehitys painostavat johtajuuden tasapainoisempaan jakautumiseen. (Pearce, Manz & Sims Jr 2009, 

235)  

 

Juuri kompleksisuus tuo haasteen esimiestyölle. Aikaisemmin asiantuntijat ovat voineet kysyä 

esimiehiltään neuvoa ja ohjeita, nyt tilanne on toisinpäin. Asiantuntijat toimivat tiedon lähteinä ja 

heidän asiantuntijuuteensa esimies nojaa. Tämä tuo myös projekteissa johtajuuden dilemman, 

kenen tulisi projektia johtaa ja missä vaiheessa? Voisiko projektin eri vaiheiden aikana olla eri 

johtaja? 

 

Etänä tehtävä esimiestyö luo haasteita myös työntekijöiden tasa-arvoiseen kohteluun, siksi 

esimiehen tulee ottaa huomioon, kuinka he kohtelevat lähellä ja kaukana sijaitsevia alaisiaan. 

Onnistunut etäjohtaminen käyttää tehtävien delegointia sekä tehokasta palautteen antoa 

lähentääkseen maantieteellisesti hajallaan olevia alaisiaan toisiinsa ja itseensä. (Avolio, Sosik, 

Kahai & Baker 2014, 114). Edistyneen viestintäteknologian avulla lähiesimies on alaistensa 

käytettävissä jatkuvasti olinpaikasta ja aikavyöhykkeestä riippumatta, mikäli hän ja hänen 

alaisensa näitä sovelluksia osaavat käyttää. 

 

Tarve osallistavalle, vuorovaikutteiselle ja työntekijälähtöiselle johtamiselle on edelleen ja 

koordinoivaa sekä kyvykkyyksiä havainnoivaa esimiestyötä tarvitaan yhä enemmän. Tasapuolisuus, 

kannustavuus ja valmentava esimiestyö on motivoinnin ja toimintakelpoisen organisaation 

mahdollistaja. Työntekijälähtöisellä esimiestyöllä edistetään työhyvinvointia. Tämä vaatii 

yksilötekijöiden huomioimista. (Järlström & Vanhala 2014, 237) 

 

Esimiestyö tulee olemaan yhä analyyttisempaa ja innovatiivisempaa. Esimiehen tulee pitää narut 

käsissään ja löysätä samalla liekaa luottaen samalla itseensä kuin alaisiinsa. Ristipaineiden ja 

paradoksaalisten paineiden alla esimiestyön on muututtava. Esimiehen tulee olla olla 

samanaikaisesti herkkä järki-ihminen ja inhimillinen sekä jämäkkä. (Viitala & Koivunen 2014, 158)  
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Tutkimusten mukaan esimiehen läsnäoloa pidetään tärkeänä (Viitala & Koivunen 2014, 160). 

Virtuaaliset työpaikat luovat juuri tällaisen läsnäolon tunnun hyvin taitavasti. Verkkoviestintä 

muuttaa työtapoja (Humala 2007, 20). Viestintä- ja yhteistyövälineiden avulla voidaan luoda 

etäläsnäolo, jolla voidaan saavuttaa yhteisyyden tunne hajautuneessa tiimissä (Vartiainen, Kokko 

& Hakonen 2004, 159). Tarvitaan vain älykkäitä työtapoja, jotka pystyvät hyödyntämään jo 

olemassa olevia sovelluksia ja mahdollisuuksia. 

 

Ihmisten johtamisen suurimpia haasteita on ristiriitojen selvittäminen. Etänä tehtävässä 

esimiestyössä haaste moninkertaistuu, etenkin jos konfliktin osapuolet ovat eri aikavyöhykkeellä, 

heillä on eri tavoitteet, puhuvat eri kieltä, heillä on erilaiset kulttuurit ja arvot sekä tulkitsevat 

väärin sosioemotionaalisia ja sosiaalisia merkkejä (Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014 113-114).  

 

Ristiriitojen ja konfliktien osalta tärkeintä on esimiestyön kannalta ennakointi. Yhteisten sääntöjen 

laatiminen ja niiden noudattaminen sekä oikeudenmukainen ja reilu kohtelu pienentävät 

ristiriitojen syntymisen riskiä. Tyypilliset ristiriitatilanteet tulevat  esiin ihmissuhdeongelmina. 

(Humala 2007, 113-119) Esimiestyön helpottamiseksi osa organisaatioista on ottanut käyttöönsä 

Varhaisen puuttumisen polun erityyppisten väärinkäsitysten ja ristiriitojen selvittämiseksi. Tämä  

prosessi esitellään kaikille työntekijöille. Samalla työntekijöille selvitetään myös selkeästi ne 

kriteerit, jotka laukaisevat kyseisen prosessin. Työkaluna tämä toimii esimiesten käytössä hyvin ja 

poistaa mahdolliset suosikkiasetelmat.  

 

Esimiesten ja alaisten väliset ristiriidat ovat yleistyneet viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. 

Tutkimuksen mukaan keskimäärin 15 % työorganisaatioissa esiintyy esimies-alais –ristiriitoja. 

Työntekijöiden välisiä ristiriitoja esiintyy 73 % työorganisaatioista. Töiden ja tiedonvälityksen 

organisoinnilla on tiivis yhteys ristiriitojen esiintymiseen. (Lehto & Sutela 2008, 85-87) 

 

Ristiriitojen ilmetessä niihin on tartuttava ripeästi. Ristiriitojen selvittäminen vaatii esimiehen  

henkilökohtaista otetta ja läsnäoloa. Kaikkien osapuolten kuunteleminen ja aito kuuleminen ovat 

tärkeässä roolissa. Läsnäolon tunnetta on vaikeampaa saavuttaa viestintäteknologiaa 

käytettäessä. 
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2.2.1 Valmentavan johtamisen malli 

 

Perinteisiä johtamisoppeja käytetään edelleen operatiivista esimiestoimintaa ohjaavina oppeina, 

vaikka ne ovat osoittautuneet vanhanaikaisiksi. Tuloshakuisuus on edelleen voimakkaasti mukana 

myös tietotyön johtamisessa. (Ropo 2012, 18) Nykytilassaan esimiehellä voi olla käsitys, että hän 

osaa jo johtaa toimintaa sekä ihmisiä ja on auktoritaarinen tai kontrolloiva. Hän ei välttämättä 

myöskään näe omaa vastuutaan tiimin huonosta työtehosta tai tuloksesta (Evered & Selman 1989, 

21-22). Muutoksen kourissa oleva esimiestyö vaatii asennemuutoksen, sillä nykymuodossaan 

esimiestyö on tullut tiensä päähän. 

 

Yhdeksi ratkaisuksi on tieteellisessä keskustelussa tarjottu valmentavan johtamisen mallia, jossa 

esimiehen ja työntekijän välillä on toimiva vuorovaikutus. Tämän vuorovaikutuksen tarkoituksena 

on vapauttaa työntekijän potentiaali, kehittää kyvykkyyksiä sekä auttaa oppimaan ja siten johtaa 

myös organisaation suorituskyvyn paranemiseen (Choi 2005, 16-17; Orth, Wilkinson & Benfari 

1987, 67). Mielenkiintoisen vivahteen valmentavaan johtamiseen tuo se näkökulma, että 

esimerkiksi isommissa projekteissa voi projektin eri vaiheissa olla eri valmentaja (Evered & Selman 

1989, 29), jolloin valmentavaan johtajuuteen sekoittuu annos jaettua johtajuutta. 

 

Valmentava johtaminen käsitetään usein konsultin ja esimiehen väliseksi johtamista kehittäväksi 

toimintamalliksi. Useimmat valmentavaa johtamista koskevat artikkelit, muuan muassa Ely et al 

”Evaluating leadership coaching: A review and integrated framework” The Leadership Querterly 21 

(2010), koskevat juuri tätä valmentavan johtamisen osaa.  

 

Coaching-tyyppinen valmentava johtaminen keskittyy palautteen avulla istuttamaan työntekijään 

jatkuvan  halun suorituksen parantamiseen.  Esimiehen arviointityökalu on tällaisen johtamistavan 

perusta. Toimiva arviointi tähtää työntekijöiden käyttäytymisen arviointiin seuraavin perustein: 

1) arvioinnin tulee suuntautua selkeästi tarkkailtavaan toimintaan 

2) käyttäytymisen tulee olla työntekijän hallittavissa 

3) käyttäytymisen tulee olla kriittinen organisaatin strategian implementoinnin kannalta 

4) arvioinnin paikkansapitävyys ja tarkkuus kasvaa, mikäli on etukäteen sovittu arvioinnin 

kohteet 
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5) pitkäaikaiset, objektiiviset, kuvailevat käyttäytymislausunnot toimivat lyhytaikaisia 

paremmin 

6) arviointijaksoista tulee tehdä kirjallinen raportti 

(Latham, Almost, Mann & Moore 2005, 78-79).    

 

Toimiakseen arvioinnin tulee kohdistua myös työntekijän mielestä oikeaan toimintaan sekä 

painotuskriteerien olla asianmukaisia ja reiluja. Tällaisen coaching-tyyppisen valmentavan 

esimiestyön ytimessä on esimiehen arvioinnin oikeudenmukaisuus, relevantit suorituskyvyn 

arviointikriteerit, vain olennaisen työkäyttäytymisen tarkkailu ja kyky minimoida omat 

arviointivirheet. Pääasiallinen tavoite tämän tason johtamistyölle on auttaa työntekijöitä 

näkemään oman työsuorituksensa ja odotettavien tulosten suhde. (Latham, Almost, Mann & 

Moore 2005, 80-85)   

 

Valmentavan johtamisen osalta käytännöt vaihtelevat coaching-tyyppisestä lähestymistavasta 

visiota ja tunneälyä  vaativaksi ”coaching with compassion”-tyyppiseksi syväjohtamiseksi. Samaa 

näissä ääritapauksissa on lähinnä palautteenannon tärkeys sekä 360 arvioinnin käyttö. Valmentava 

esimiestyö on tullut yhä tärkeämmäksi lähestymistavaksi työntekijöiden kehittämiseksi ja 

valmennuksesta on tullut uusi paradigma tai metafora esimiestyölle. Samalla esimiesten 

odotetaan olevan enemmän ja enemmän valmentajia (Choi 2005, 22). 

 

Tässä tutkielmassa valmentava johtaminen on esimiehen ja alaisen välissä tapahtuvaa alaisen 

kehittymiseen tähtäävää toimintaa. Tällöin valmentavan esimiestyön ytimessä on toimiva 

vuorovaikutus, jossa vallitsee molemminpuolinen kuunteleminen, kyseleminen, palaute ja 

tavoitteista keskusteleminen. Esimiehen on kyettävä ystävälliseen ja avoimeen vuorovaikutukseen 

ja hänellä tulee olla kyky havaita työntekijän oppimismahdollisuudet, etenkin sellaiset, joihin 

työntekijä tarvitsee valmentavaa esimiestä.  (Choi 2005, 17; Boyatzis, Smith, Van Oosten & 

Woolford 2013, 19; Orth, Wilkinson & Benfari 1987, 74) 

 

Valmentavassa esimiestyössä esimiehellä on Orth’n, Wilkinsonin ja Benfarin mukaan kolme 

erilaista roolia: esimies, arvioija ja valmentaja. Valmentajan tavoitteena on auttaa työntekijää 

pääsemään täyteen potetiaaliinsa. Arvioija puolestaan arvioi työntekijän suoritusta aikaisemmin 

sovittuihin tavoitteisiin ja tuomaroi sen perusteella. Esimieheltä vaaditaan havaintokykyä, 
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analyyttisiä taitoja, vuorovaikutteisuutta ja palautteenantokykyä (Orth, Wilkinson & Benfari 1987, 

68-74). 

 

Valmentava esimiestyö auttaa työntekijöitä lisäämään itsetietoisuutta parantamalla tietämystä 

heidän omista asenteista, käyttäytymisestä, vahvuuksista ja heikkouksista. Jotta tällainen suhde on 

mahdollinen esimiehen ja työntekijän välillä, on ilmapiirin oltava suvaitsevainen ja avoin. Virheitä 

ja särmiä tulee sietää, sillä niistä lähtee oikea oppiminen (Humala 2007, 73). 

 

Tällainen esimiestyö on työntekijöiden valtuututtamista ja alaisen kriittisen ajattelun sietämistä. 

Työntekijän aktivoiminen omaehtoiseen kehittymiseen  ja ajattelutapojen laajentaminen vaatii 

esimieheltä empaattisuutta, rehellisyyttä ja puolueettomuutta (Viitala & Koivunen 2014, 153-154; 

Choi 2005, 30-31; Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 84-85).  

 

Valmentavan esimiestyön dimensiot ovat: 

1) avoimuus uusille ideoille, valmennettavat tekevät päätöksiä ja virheitä sekä oppivat niistä 

2) hyvän ja kannustavan ilmapiirin luominen 

3) täsmällisen palautteen antaminen, myönteisen ja kielteisen palautteen tasapainotus 

4) osoittaa henkilökohtaista kiinnostusta ja osallistumista 

5) selkeiden tavoitteiden asettaminen ja seuranta 

6) perusteellisen valmistautumisen varmistaminen 

 

(Marsh 1992, 2-3) 

 

Samassa tutkimuksessa Linda Marsh tuli siihen tulokseen, että hyvät esimiehet eivät ole hyviä 

valmentavassa esimiestyössä. Valmentava esimiestyö on joukko taitoja, jotka eroavat suuresti 

johto-osaamisesta. Tutkimus osoitti kuitenkin myös, että niin kauan kuin esimiehet ovat työn 

sisällön osalta edes kohtuullisen päteviä, he omaavat valmennustaidot ja, mikä tärkeintä, osaavat 

soveltaa tietojaan avuliaasti, heidän valmentava esimiestyönsä tuo tulosta. (Marsh 1992, 8) 

 

Boyatzis, Smith, Van Oosten ja  Woolford tutkivat puolestaan Fifth Third’in  henkilöstöjohtamisen 

kehittämisohjelmaa ja sen vaikutuksia. Tutkitussa ohjelmassa valmentava esimiestyö perustuu 

esimiehen tunneälyn, resonanttiin johtamiseen ja holistiseen tasapainoon. Se peräänkuuluttaa 
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esimiesten tietoisuutta omasta johtamiskäyttäytymisestä.  Kun esimiehillä on hyvä näkemys 

omasta urallisesta kehittymisestä ja kasvusta, pystyvät he analysoimaan miten he valmentavat 

tehokkaimmin työntekijöiden henkilökohtaista kehittymistä. Painotus on siis taitojen 

rakentamisessa. (Boyatzis, Smith, Van Oosten & Woolford 2013, 18) Tämä korostaa esimiehen 

vastuuta omasta kehityksestä sekä tiimin että työntekijän suoriutumisesta. 

 

Esimiesten empatia, sopeutumiskyky ja ”mindfulness” ovat perusedellytys resonanttiin 

johtamiseen, jossa esimies on samassa vireessä tai on synkronoidussa tilassa muiden 

työntekijöiden kanssa. Esimiehen tulee tietää työntekijöiden yksityiselämän ja työelämän visiot ja 

tähdätä avoimeen dialogiin, molemminpuoliseen luottamukseen ja kunnioitukseen.  

 

Esimiehen tulee nähdä oman vireystilan vaikutus työntekijöihin ja olla itse innokas, jolloin 

työntekijät ovat tehokkaampia, näkevät tulevaisuuden positiivisempana ja ovat avoimempia sekä 

innovatiivisempia.  Tällaisen muutosprosessin läpikäytyään ja aikaasaatuaan ohjelman 

määrittelemät suhteet esimiehen tulee edistää ja ylläpitää luottamussuhdetta tarjoamalla tukea ja 

apua eri prosesseissa. (Boyatzis, Smith, Van Oosten & Woolford 2013, 19-20) 

 

Tällaisen ”coaching with compassion”-tyyppisessä valmentavassa esimiestyössä esimiehen tulee 

ymmärtää ja taitavasti ohjata omia tunteitaan  eri työntekijöiden ja tilanteiden mukaan ja 

ymmärtää emotionaaliset vihjeet, jotta voi tehokkaasti olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. 

Tällaiseen esimiestyöhön tarvittavat ominaisuudet keskittyvät kolmeen osaan:  

1) kongitiivinen äly (ajattelun ja käytösmallien hahmotus) 

2) tunneäly (sopeutumiskyky, tunteiden hallinta, positiivinen asenne) 

3) sosiaalinen äly (empatia, organisaatiotietoisuus, innostava johtaminen, tiimityöskentely) 

(Boyatzis, Smith, Van Oosten & Woolford 2013, 21) 

 

Kongitiivinen äly pitää sisällään kyvyn hahmottaa henkilöiden ajattelu- ja käytösmallit, jolloin 

esimies pystyy ennakoimaan alaistensa reaktioita. Sopeutumiskyvyn avulla esimies pystyy 

mukautumaan tilanteen vaatimiin mittoihin. Esimiehen osuus tiimin vallitsevaan mielialaan on 

tunnustettava. Tunteidensa hallinnan ja positiivisen asenteen avulla esimies voi hallita tiimin 

mielialaa.  Sosiaalista älyä hyödyntämällä esimies pyrkii pääsemään samalla taajuudelle alaistensa 

kanssa ja johtamaan heitä  innostavasti organisaation hyväksi. 
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Selkeä valmentavan esimiestyön etu on, että se edistää vastavuoroisesti esimiehen ja työntekijän 

yhteistyötä. Esimies auttaa työntekijän urakehitystä ja työntekijä on puolestaan avulias, tekee 

yhteistyötä ja on lojaali esimiehelle. Toinen etu työntekijöiden valmentamisessa ja kehittämisessä 

organisaatiossa on, että työntekijät valmentautuvat ottamaan suurempaa vastuuta 

organisaatiossa sekä sitoutuvat paremmin. (Choi 2005, 25) 

 

”Coaching with compassion” edut lienevät selvät, sitouttaminen ja motivointi ovat henkilötasolla 

voimakkaiden työtapojen ja esimiehen läheisyyden kautta voimakkaita. Toisaalta tällainen 

monitasoinen esimiestyö on useimmissa kulttuureissa outoa ja osoittautuu kalliiksi. (Boyatzis, 

Smith, Van Oosten & Woolford 2013, 23) Esimiesten kouluttaminen vie runsaasti aikaa ja rahaa. 

Näin yksilöllisesti pitkälle räätälöity esimiestyö voi osoittautua arkikiireen keskellä liian 

aikaavieväksi ja työntekijä saattaa vierastaa hyvin lähelle pyrkivää esimiestä. Negatiivisen 

palautteen anto tulee tällaisessa esimiestyössä olla erityisen hyvin muotoiltu ja annettu, jotta se ei 

etäännytä työntekijää esimiehestään. 

 

Ristiriitaista valmentavassa johtamisessa on se, että työntekijät pyrkivät yleensä näyttäytymään 

esimiehelleen tehokkaina, osaavina työntekijöinä ja pyrkivät piilottamaan tekemänsä virheet. 

Valmentajalle työntekijän tulisi näyttää myös heikkoutensa ja tekemänsä virheet, jotta 

kehittymistä ja oppimista voisi tapahtua. Toinen heikkous on se, että valmentavaa johtamista ei 

voi tehdä mikäli työntekijä tai esimies ei tähän prosessiin ole halukas tai sitoutunut. 

 

2.2.2 Jaetun johtamisen malli 

 

Usein johtajuus on väistämättäkin enemmän tai vähemmän jaettua (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 

2004, 18). Hajautuneen organisaation vaihtoehtoinen johtamisoppi on jaetun johtajuuden idea. 

Viitalan ja Koivusen mukaan se  voidaan määritellä kahdella tavalla:   

1) johtajan tehtävät ja vastuu jaetaan useamman johtajan kesken, yleensä kahden johtajan 

kesken (duaalimalli) 

2) esimiehen ja alaisen välinen hierarkkinen suhde madaltuu, jolloin johtajuutta jaetaan 

vertikaalisti (arvoasetelman uudelleenajattelu) 
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(Viitala & Koivunen 2014, 154) 

 

Jaettu johtaminen koetaan enemmän asiantuntijaorganisaatioihin sopivaksi, sillä asiantuntijatyö 

nähdään yleisesti autonomisena (Viitala & Koivunen 2014, 163; Pearce, Manz & Sims Jr 2009, 234). 

Tästä eteenpäin ajateltuna työn ja työntekijöiden pitäisi muuttua enemmän itseorganisoituviksi 

(Allred, Snow & Miles 1996, 18; Viitala & Koivunen 2014, 163). Tällöin paljastuu jännite, jossa 

jokainen on johtaja ja samalla tarvitaan johtaja, joka luo tällaisen työtavan mahdollistavan 

kulttuurin. (Viitala & Koivunen 2014, 163) 

 

Jaetun johtaisen malli painottaa tehtävien jakoa niin, että prosessia vetävä henkilö on aina se, jolla 

on eniten tietoa, taitoa ja kykyä tehtävän työn näkökulmasta. Kun vaatimukset tai tehtävän fokus 

muuttuu, siirtyy vetovuoroon uusi asiantuntija. Jaettu johtaminen on dynaaminen, kehittyvä ja 

interaktiivinen vaikuttamisprosessi, jonka päämäärä on johtaa toinen toistaan kohti kollektiivista 

päämäärää.  Se sisältää laajalti jaetun toiminta- ja vaikutusvallan organisaation jäsenten kesken. 

(Pearce, Manz & Sims Jr 2009, 234; Pearce & Wassenaar 2014, 9). Jaetussa johtamisessa on kyse 

siis myös päätöstenteon jakamisesta. 

 

Jaetun johtamisen mallin vaikutus tiimien ja organisaation tehokkuuteen on voimakas, sillä silloin 

saadaan aikaiseksi tehokkaampia tuloksia kuin perinteisellä, hierarkisella mallilla. (Pearce, Manz & 

Sims Jr 2009, 237) Jaetun johtamisen mukanaan tuoma joustavuus antaa organisaatiolle 

mahdollisuuden vastata ympäristön nopeisiin muutoksiin. 

  

Hajautuneessa organisaatiossakin tarvitaan yhteisiä sääntöjä, sillä ne antavat mahdollisuuden 

keskittyä itse työntekoon. Käytännössä tai johtajuustutkimuksissakaan ei yleensä kyseenalaisteta 

johtajuuden tai esimiesten tarpeellisuutta (Viitala & Koivunen 2014, 152). Jaetun johtamisen malli 

nähdäänkin hyvin toimivana yhteensulautuneena muiden johtamismallien kanssa, jolloin jaetulla 

johtamisella saataisiin perinteisempiin organisaatioihin enemmän joustavuutta, dynaamisuutta ja 

vastuullista johtamista. (Pearce, Manz & Sims Jr 2009, 237).  

 

Usea organisaatio tekee tällä hetkellä paikattoman työpaikan kokeiluja, jossa kaikille tiimin tai 

organisaation työntekijöille ei ole nimettyä tai nimeämätöntä työpistettä.  Tällainen työympäristö 

vaatii johtamiselta esteettistä, merkityksiä tunnistavaa johtamisosaamista (Ropo 2012, 23). 
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Toisaalta tällainen työympäristö on mahdollista vain viestintä- ja informaatioteknologian, etenkin 

internetin, avulla (Fulk & DeSanctis 2000, 1648). 

 

Viitalan ja Koivusen tutkimuksessa tuli ilmi, että johtajuuden olemuksen ja muotojen muutos 

nähtiin välttämättömänä ja pakkona. Organisaatiot, työt ja työntekijät muuttuvat siinä määrin, 

että nykymuotoista lähijohtajuus ei ole enää mahdollista (Viitala & Koivunen 2014, 156). 

Haastaessaan esimiestyötä  nykymuodossaan muutostredit vievät esimiestyötä uudelle tasolle.  

 

Jaetun johtamisen mallissa esimiestyön menestyksellinen tekeminen edellyttää kykyä edistää 

yhteisiä ja erillisiä tavoitteita sekä kykyä yhdistää kyvykkyyksiä (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 

2004, 58). Projektien vetovastuun omaavan asiantuntijan tulee siis pystyä näkemään kokonaiskuva 

sekä valjastaa käytettävissä olevat voimavarat projektin kannalta optimaalisesti. Hänen tulee myös 

omata kyky poistua vetovastuusta, kun projektin eteneminen niin vaatii. Näin tehtävän tai 

projektin eri vaiheissa johdossa on eri kyvykkyyksiä, eri taitoja omaavia ja erilaisen roolin ottavia 

vastuuhenkilöitä. 

 

Lojaalisuus hajautuneessa organisaatiossa kohdistuu enemmän omaan ammattiin tai verkostoon 

kuin henkilön viralliseen organisaatioon  (Viitala, Järlström & Uotila 2014, 3). Jaetun johtamisen 

mallissa työntekijät ottavat vastuuta organisaation toiminnasta, osallistuvat aktiivisesti 

päätöksentekoon ja  siten sitoutuvat tehtäväänsä ja organisaatioon paremmin (Ståhle, Sotarauta & 

Pöyhönen 2004, 96). Silti jokainen lähiesimies tai organisaatio luovat itse omia kuvioitaan, sillä 

mitään yleispätevää pyörää ei olla keksitty. 

 

3. VIESTINTÄ ESIMIESTYÖSSÄ 

 

Esimiestyötä ei voi tehdä ilman kommunikaatiota. Viestintä on organisoitumisen ja organisaation 

kannalta olennaista. Se on johtamisen keskeinen väline ja yhä keskeisempi tekijä hajautetuissa ja 

älykkäissä työtavoissa (Säntti 2014, 188; Humala 2007, 93; Putnam & Mumby 2014, 406).  

 

Viestintä on informaation siirtämistä tai tiedon jakamista, mutta se sisältää merkityksiä, joita 

tuotetaan sosiaalisissa vuorovaikutuksissa. Viestintä on jatkumo, joka ei lopu siihen, että sanoma 
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on lähetetty. Tiedon jakamisessa luottamuksella on tärkeä rooli. Keskinäinen luottamus vaikuttaa 

siihen, miten tietoa jaetaan tai jaetaanko sitä lainkaan (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 106).  

 

Luottamus on etätyön tukipilari (Humala 2007, 50; Vartiainen, Kokko & Hakonen 2004, 135). 

Luottamuksen ja suhteiden rakentaminen hajautuneessa organisaatiossa on tehtävä virtuaalisesti. 

Hajautuneen tiimin tulee luottaa siihen, että jokainen jäsen tekee sen työn, minkä on luvannut. 

Luottamus on tietoa ja tunnetta, jonka avaintekijöitä ovat rehellisyys ja avoimuus. Tutkimusten 

mukaan luottamus syntyy verkossa riittävän aktiivisen toiminnan perusteella. Luottamuksen 

edistäminen verkossa edellyttää kuitenkin perusluottamuksen herättämistä mieluiten kasvokkain 

tapahtuvassa vuorovaikutuksessa. (Humala 2007, 50-53). Teknologiavälitteinen viestintä on 

erityisen merkityksellistä niissä tilanteissa, joissa esimiehen läsnäolon tarve on suuri, mutta 

vuorovaikutusta ei voi muulla tavoin toteuttaa fyysisen etäisyyden johdosta (Aula & Jokinen 2007, 

50). 

 

Viestinnän avulla luodaan yhteisyyttä ja luottamusta. Leif Åbergin täsmennyksen mukaisesti 

”viestintä ei ole informaation välittämistä, vaan sanomien, joiden informatiivisuus vaihtelee” 

(Åberg 1989, 17-18). Tässä tutkielmassa keskitytään organisaation sisäiseen verbaaliin viestintään, 

jota esimiestyössä tehdään. 

 

3.1. Viestintäteknologian kehitys ja sen merkitys organisaatiomuodossa 

 

Viestintäteknologian vaikutus organisaatioihin on suoraan verrattavissa siihen, millä tasolla ne on 

organisaatiossa otettu käyttöön ja etenkin siihen, missä määrin niitä käytetään. Esimiesten 

viestintäteknologian käyttöön vaikuttaa suuresti aika, välimatka ja kulttuuri. Esimiehen 

käytettävissä oleva viestintäteknologinen ratkaisu ei aina ole johtajan tai esimiehen valitsema. 

viestintäteknologian kehitys ja etäjohtaminen ovat rekursiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään, 

ne vaikuttavat toisiinsa ja muuttavat toisiaan.   (Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 105-107)  

 

Viestintäteknologian käyttäjän taidot ja asenteet vaikuttavat siis suuresti muutoksen laajuuteen. 

Organisaation johtamis- ja toimintakulttuuri määrittävät sitä, missä määrin organisaatio 

muokkautuu teknologiavetoisten toimintatapojen ja –prosessien vaikutuksesta. Tästä johtuen 
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teknologian vaikutukset eivät ole samanlaiset kaikissa organisaatioissa. Teknologian avulla 

pystytään toteuttamaan toimintoja ja toisaalta se rakentuu toiminnan kautta. Ymmärtääkseen 

sidosryhmiensä maailmaa organisaatioiden tulee huomioida toimintaympäristössään tapahtuvat 

muutokset, vaikka organisaatio itse ei käyttäisikään viestintäteknologiaa oman toimintansa 

tukena. (Aula & Jokinen 2007, 13-17)  

 

Kahain (Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 105) mukaan viestintäteknologia on vaikuttanut 

työtapoihin seuraavasti: 

1) edistyneen viestintäteknologian lisääntynyt käyttäminen 

2) laajempi läpinäkyvyys ja avoimuus 

3) sosiaalisten verkostojen ilmaantuminen 

4) jatkuva yhteydenpito 

5) paikannuslaitteiden ja –teknologian käytön lisääntyminen 

 

Viestintäteknologiaa hyödynnetään monella toiminnan alueella ja siksi ei ole yllätys, että sen 

vaikutus on voimakas. Työelämässä sekä yksityiselämässä yhä useammat toiminnot edellyttävät 

jonkinlaisen viestintäteknologisia järjestelmiä tai sovelluksia. 

 

 

Kuva 3: Viestintäteknologiaa hyödyntävät toiminnan alueet. (Nurmela 2005, 40) 
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Viestintäteknologian on todettu vaikuttavan organisaatiomuotoihin. Etenkin elektroninen 

viestintäteknologia luo mahdollisuuksia aika- ja paikkarajoitusten, joiden ympärille aiemmin 

organisaatiomuodot ovat muotoutuneet, ylipääsemiseen. (Fulk & DeSanctis 2000, 1640).  

 

Viestintäteknologia on vaikuttanut Fulkin (Fulk & DeSanctis 2000, 1641) mukaan organisaatioihin 

viidellä tavalla:  

1) dramaattinen viestinnän nopeutuminen 

2) dramaattinen viestinnän kulujen väheneminen, skaalaetujen maksimaalinen 

käyttömahdollisuus tietokoneiden ja puhelinten kehittyessä 

3) viestinnän kaistanleveyden nousu, mikä mahdollistaa suurien tiedostojen, videoiden 

jakamisen yhteisillä viestintäjärjestelmillä 

4) laajasti levittäytyvä liitettävyys, miljoonien ihmisten ja koneiden linkittyminen 

5) integroitu yhteydenpito tietotekniikkajärjestelmissä, jaetut tietokannat sisältävät suuret 

määrät tallennettua tietoa, jota voi koko yhteisö käyttää 

 

Monet organisaatiot aktiivisesti suunnittelevat ja implementoivat uniikkeja elektronisia 

viestintäjärjestelmiä sisäisiin ja ulkoisiin koordinointitarpeisiinsa, jolloin organisaatiomuoto 

vaikuttaa puolestaan viestintäteknologiaan ja sen kehitykseen. Tyypilliset jälkiteolliset 

organisaatiot ovat muodoltaan enemmän hermoston rakennetta kuin organisaatiokaaviota tai 

perinteistä puuta oksineen.  Elektroninen viestintä mahdollistaa rakenteelliset muutokset 

organisaatiomuotoihin, jotka puolestaan luovat tarpeen viestintäjärjestelmille. (Fulk & DeSanctis 

2000, 1642-1648.)  

 

MEADOW-tutkimuksen (Measuring the Dynamics of Organisations and Work) mukaan teollisissa ja 

palveluyrityksissä organisaatiomuutoksia aiheuttivat useimmin kasvanut kilpailu, uuden 

teknologian käyttöönotto sekä kysynnän muutokset. Tutkimuksessa paljastui, että vuonna 2013 

työpaikoilla oli viimeisen vuoden aikana järjestetty tehtävien jakoa uudelleen 57 prosentilla tai 

otettu käyttöön uusia työmenetelmiä tai tietojärjestelmiä 56 prosentilla. (Lyly-Yrjänäinen 2014, 

29) 

 

Suuremmissa organisaatioissa, joissa oli yli 200 henkilöä palkkalistoilla, tehtävien uudelleen 

järjesteleminen ja uudet työmenetelmät tai tietojärjestelmät ovat selvästi yleisempiä, sillä 82 
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prosenttia sanoi, että vuoden aikana tehtäviä on jaettu uudelleen. Saman tutkimuksen mukaan 

suurimmissa organisaatioissa oli otettu käyttöön uusia menetelmiä tai järjestelmiä 77 prosentissa. 

(Lyly-Yrjänäinen 2014, 29). Tutkimus osoittaa, että uusien järjestelmien käyttöön otto on yleistä 

organisaation koosta tai sektorista riippumatta. 

 

 
Kuva 4: Uusien menetelmien tai tietojärjestelmien käyttöönotto työpaikalla sektorin ja työpaikan 

koon mukaan 2012-2013 (Lyly-Yrjänäinen 2014, 30) 

 

Organisaatioiden sisäiset sähköpostilistat ja keskustelufoorumit mahdollistavat joustavampaan 

kommunikaatioon, mikä puolestaan luo paremmat mahdollisuudet innovaatioille ja 

organisationaaliselle ketteryydelle. Nämä viestintäjärjestelmät ja organisaatiomuodot reagoivat 

puolestaan työyhteisön jäsenten viestintäteknologian ja organisaation omien järjestelmien 

aktiiviseen käyttöön  (Fulk & DeSanctis 2000, 1642-1648). 

 

Aina ei organisaatiossa oleva ja esimiesten käytettävä viestintäteknologia ole johtajan tai 

esimiehen käyttöönottama. Näistä esimerkiksi Twitter ja Facebook ovat tulleet lähinnä 

työntekijöiden puolelta ja siten paine niiden käyttöönottoon on tullut esimiestason ulkopuolelta. 

Tämä voidaan nähdä positiivisena kehityksenä, sillä se on vienyt johtamisen läpinäkyvyyden kautta 

johtamisen eettisten kysymysten äärelle. (Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 108-117) 

  

Kansainvälisessä tieteellisessä keskustelussa johtamisen eettisyys on verrattain uutta. 2000-luvulla 

useat tutkijat ovat lähteneet tutkimaan eettisyyttä esimiestyössä. Aikaisemmin kansainvälinen 

tieteellinen keskustelu otti kantaa lähinnä johtamisen esteettisyyteen. (Putnam & Mumby 2014, 

408-413) 
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Perinteiset organisaatiot luottivat esimiesten ja johtajien asiantuntemukseen sekä osaamiseen. 

Esimiehiltä odotettiin erikoistumista johonkin tiettyyn toimintoon, kuten myyntiin tai tuotantoon. 

Organisaatioissa hyödynnettiin esimiesten ja heidän alaistensa kapasiteettia hyvin kapealta alalta. 

(Allred, Snow & Miles 1996, 17)  

 

Tänä päivänä verkostot sekä sosiaaliset mediat testaavat organisaation ja esimiesten joustavuuden 

ja kestävyyden, koska perinteinen tiedon valtaväylä ylhäältä alas ei pidä enää paikkaansa 

(Suutarinen 2011, 31). Tietoa luodaan ja kommentoidaan sosiaalisessa mediassa ja siksi se olisi 

nähtävä mahdollistajana ja innovaatioiden lähteenä. Tällainen toimintamalli vaatii asenne- ja 

ajattelumallin muutosta. Viisaus ja kaikkivoipaisuus ei asu esimiesten tai johdon päässä vaan se on 

asiantuntijoiden keskuudessa. Samalla tällainen toimintamalli tarkoittaa myös heikentyvän 

kontrollin hyväksymistä.  

 

Organisaatioille, johdolle ja esimiehille on tärkeää näyttäytyä positiivisessa valossa organisaation 

ulkopuolelle. Samalla kehitys tuo työntekijät saman läpinäkyvyyden äärelle. Esimerkiksi Google 

Apps sekä Google Drive paljastavat reaaliajassa työntekijöiden panostuksen yhteisiin projekteihin. 

Monet jo organisaatioissa käyttöönotetut järjestelmät mahdollistavat oman sosiaalisen foorumin 

perustamisen. Toisaalta monet palveluntuottajat tarjoavat omia ratkaisujaan, kuten Yammer ja 

Socialtext.  

 

Tärkeä ja yhteinen piirre hajautuneilla organisaatioilla on pikaviestimien käyttö. Tällaisia 

pikaviestimiä, kuten Messenger, käytetään käytäväkeskustelutyyppiseen kommunikaatioon 

(Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 116). Ne mahdollistavat small talk:n ja yhteenkuuluvuuden 

tunteen luomisen hajautuneissa organisaatioissa. Näitä sovelluksia käytetään tosin hyvin yleisesti 

myös ei-hajautuneissa organisaatioissa.  

 

Pika- ja tekstiviestien käyttö poikkeaa muista viestintäteknologian sovelluksista rajoittuneen 

merkkimäärän puolesta. Merkkimäärien ollessa rajoitettuja, pakottaa se priorisoimaan viestin 

sisältöä voimakkaasti ja lyhentävästi. Sähköpostiviestien tulkinnoissa tapahtuva väärinymmärrys 

moninkertaistuu pika- ja tekstiviesteissä (Robbins & Judge 2012, 166-169). Siten esimiesten tulisi 

olla hyvin tarkkoja viestiensä sisällöstä käytettäessä pika- ja tekstiviestejä sekä tunnistaa 
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lyhennetyn viestinsä mahdolliset seuraukset. Oleellista viestintäteknologian käytössä on ymmärrys 

siitä, kuinka hyvin eri sovellukset sopoivat eri tilanteisiin. Hyvä taidollinen osaaminen ja 

teknologinen ymmärrys edesauttaa saavuttamaan viestin toivotun vaikutuksen (Aula & Jokinen 

2007 ,19). 

 

Sähköposti on toistaiseksi käytetyin viestintäväline organisaatioiden sisällä ja välillä, mutta sen 

elinkaari on nykymuodossaan loppupuolella. Vaihtoehtoisia keskustelutapoja on jo olemassa ja 

käytössä (Säntti 2014, 188).  

  

 

Kuva 5: Edistyneen viestintäteknologian vaikutus etäjohtamisen työkaluihin. (Avolio, Sosik, Kahai & 

Baker 2014, 127) 

 

Etäjohtamisen työkalujen kehittyessä tulee käyttöön sovelluksia, jotka mahdollistavat 

työnjohdollisten tehtävien lisäksi myös kahdenkeskiset, teknologiavälitteiset 

vuorovaikutussuhteet. Online –keskustustelut Messenger –tyyppisillä sovelluksilla tai 

keskustelufoorumeilla toimivat sosiaalisten suhteiden solmimisessa hyvin. Nämä 

vuorovaikutussuhteen koetaan yhtä merkityksellisenä kuin kasvokkaissuhteetkin, mutta 
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luottamuksen rakentuminen hajautuneissa organisaatioissa vaatii monipuolista viestintäosaamista 

(Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 98-104).   

 

Jaetut kalenterit ja dokumentit lisäävät toiminnan läpinäkyvyyttä ja sähköiset liitutaulut 

mahdollistavat puhelin- ja videopalavereihin osallistuvien, hajautuneen organisaation jäsenten 

samanaikaisen työn innovoinnin, projektien hahmottelun sekä seurannan samalle, reaaliajassa 

päivittyvälle ”kankaalle”. Yhteiset järjestelmät, joihin pääsee sisään myös etänä, pitää toiminnalle 

keskeiset tiedot samassa paikassa, hyvässä järjestyksessä ja, ennen kaikkea, kaikkien löydettävissä.  

 

Yhteisten järjestelmien ja sovellusten kehittyessä mahdolliset esteet ja hidasteet hajautuneelle 

toimintatavalle ovat tekniset. Tietoliikenneyhteyksien mahdolliset vikatilat ja hidastelut 

vaikeuttavat työtä. Tietoverkon ylläpito mahdollisimman suojattuna on organisaatioille yhä 

haastavampaa.  

 

3.2. Viestinnän teoriaa 

 

Viestinnässä on kaksi koulukuntaa: merkityksenantokoulukunta eli semioottinen koulukunta ja 

prosessikoulukunta. Viestintä tulee kuitenkin nähdä kokonaisuutena ja sellaisena se on osa 

kulttuuria. Siinä missä prosessikoulukunta määrittelee viestinnän rakenteellisia ominaisuuksia, 

määrittelee semioottinen koulukunta viestinnän kulttuurisen merkityksen. Näin koulukunnat eivät 

ole toisiaan poissulkevia vaan toisiaan täydentäviä.   
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Kuva 6: Viestinnän tilannetekijät. (Åberg 2013, 4)  

 

Prosessikoulukunta tarkastelee viestintää prosessina, jonka avulla yksilöt luovat 

vuorovaikutussuhteissa toisiinsa erilaisissa ympäristöissä viestejä ja reagoivat niihin. Keskeistä 

prosessinäkemyksessä on se, että prosessin eri vaiheet voidaan erottaa ja tunnistaa sekä näin eri 

vaiheiden vaikutus ja panos kokonaisuuteen voidaan selvittää. (Aula 1999, 5-10) 

 

Prosessinäkemyksen mukaisesti viestintää voidaan lähestyä kahdeksalla eri näkökulmalla:  

1) lähettäminen, kaikella viestinnällä tulee olla lähettäjä ja päämäärä 

2) tulkinta, yksilö tulkitsee viestejä ja antaa merkityksen tai tarkoituksen   

3) ymmärrys, saman merkin ymmärtäminen samalla tavalla mahdollistaa viestinnän 

oikeanlaatuisen toteutumisen 

4) vaihto, sanomien kaksisuuntainen prosessi 

5) jakaminen, viestinnän keskeinen tarkoitus on saavuttaa yhteisyys eli informaation, idean 

tai asenteen jakaminen 

6) suhde, ärsykkeen eli sanoman siirtäminen ja siihen reagoiminen 

7) käyttäytyminen, sanoman sisältävää, tarkoituksenmukaista käyttäytymistä 

8) vuorovaikutus, kahden tai useamman yksilön tai organismin kytkeminen yhteen sellaisen 

sanomien avulla, joilla on mekitystä kaikille osapuolille. 
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Prosessinäkemys ei siis ota juurikaan kantaa merkityksellisyydelle ja olettaa viestinnän olevan 

lineaarista. Usea esimies näkee edelleen viestinnän perinteisen prosessimallin mukaisesti (Åberg  

2006, 83). 

 

Merkityksenantonäkemys painottaa puolestaan merkityksen muodostamista ja vaihtamista. 

Tämän koulukunnan mukaan sanomat, ihmiset ja todellisuus ovat vuorovaikutuksessa niin, että 

merkityksentuotannon kautta syntyy yhteisymmärrys.  Merkitystä ei välitetä vaan se luodaan 

vuorovaikutuksessa yhdessä ja siihen vaikuttavat muun muassa yksilöiden maailmankuvat, 

kulttuuri, kieli ja odotus tulevasta. (Aula 1999, 13). Viestintä on kulttuurisesti määräytynyttä ja 

siten se korostaa yhteisöllistä sopimusta viestinnän säännöistä (Åberg 2006b, 84).  

 

Merkityksenannon tasot ovat:  

1) denotaatiotaso eli varsinainen merkitys, sanakirja määritelmät 

2) konnotaatiotaso eli yksilöllinen sivumerkitys,  millaisia yksilöllisiä merkityksiä vastaanottaja 

voi kytkeä 

3) symbolitaso eli yhteisöllinen sivumerkitys, millaisia yhteisöllisiä merkityksiä vastaanottaja 

voi kytkeä 

 

Viestintä on tulkinnanvaraista. Sanoman antama mielikuva on riippuvainen vastaanottajan 

maailmankuvasta ja asenteista. Säännöllinen vuorovaikutus lisää luottamusta ja ajantasainen 

tiedonvaihto sekä palaute vähentää väärintulkintoja ja vahvistaa yhteistyötä (Huotari, Hurme & 

Valkonen 75-101).  

 

Tässä tutkielmassa keskitytään verbaaliin viestintään eikä se ota kantaa nonverbaalin viestinnän 

vaikutuksiin esmiestyössä tai organisaatioissa. Työyhteisön viestintäjärjestelmä on kokonaisuus, 

joka sisältää viestinnän säännöt, organisaatiossa käyttöön otetut viestintäkanavat ja järjestelyt 

(Åberg 2006b, 96).  

 

3.2.1 Johtamisviestintä 

 

Leif Åberg määrittelee johtamisviestinnän seuraavasti: 



 

 

 

35 

”Johtamisviestintä on organisatorisissa puitteissa tapahtuvaa johtamistyötä, jossa korostuvat 

asioiden tulkinta, toimintaan tarvittavan tiedon tuottaminen ja jakaminen, yksilöiden ja ryhmän 

työn suuntaus, organisointi, valvonta, motivointi ja kannustaminen sekä vuorovaikutus ja 

yhteisöllisyys” (Åberg 2006b, 93). 

 

Johtamisviestintä on viestinnän erityistapaus, jota voidaan tarkastella kahdelta suunnalta, 

management-näkökulmasta eli asioiden johtamisen ja leadership-näkökulmasta eli ihmisten 

johtamisen kannalta. Puitteet työyhteisöviestinnälle ovat organisoidut ja yksilötavoitteiden lisäksi 

se tukee työyhteisön tavoitteiden saavuttamista. 

 

Management-näkökulmasta viestintä on suunnitteluun ja suunnan näyttämiseen liittyvää 

viestintää. Työyhteisöviestinnän funktiot ovat perustoimintojen tukeminen, profilointi, informointi 

ja kiinnittäminen. Nämä kaikki ovat kiinteästi yhteyksissä organisaation tavoitteiden 

saavuttamiseen ja tuloksen tekemiseen ja siten myös ensiarvoisen tärkeitä elementtejä 

esimiestyössä. Sosiaaliset vuorovaikutukset eivät ole organisaation hallittavissa, mutta ovat hyvin 

tärkeä osa työyhteisön viestintää. 

 

 

 

Kuva 7: Yhteisöviestinnän kokonaisviestintämalli ”Åbergin pizza” (Åberg 2006b, 98) 

 

Perustoimintojen tuen osalta esimiehen tehtäväksi jää operatiivinen työviestintä ja sisäinen 

markkinointi (Åberg 2006b, 98). Tämä pitää sisällään suuren osan esimiehen työstä. Johdon 
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tekemät päätökset tulee myydä sisäisesti henkilöstölle, jonka jälkeen päätöksien aiheuttamat 

työtehtävät on jalkautettava henkilöstölle ja sitoutettava henkilöstö noudattamaan tehtyjä 

päätöksiä. 

 

Toinen esimiehen kannalta tärkeä viestintätehtävä on kiinnittäminen, joka ei lopu 

perehdyttämiseen, vaan käsittää laajemman työsaran. Työtehtävien tai työtapojen muuttuminen 

ja työkierto tuo koko henkilöstön kiinnittämisen piiriin. (Åberg 2006b, 103) 

 

Profiloinnin tehtävänä on sovittaa kolme tekijä saumattomasti yhteen: teot, viestit ja ilme. Eli 

teemme sitä mitä sanomme ja näytämme siltä. Organisaation sisällä näitä kohtia nostetaan 

tiedotus- ja henkilöstölehdissä sekä koulutuksissa ja perehdytyksissä. Teemojen on oltava osa 

arkiviestintää. (Åberg 2006b, 101-102) 

 

Organisaation sisäinen tiedotus on isoissa organisaatioissa usein viestintäosaston tehtävä, jolloin 

esimiehen rooliksi jää lähinnä lisä- ja taustatiedon lähteenä oleminen. Pienemmässä 

organisaatiossa esimiehelle jää suurempi rooli, jolloin itse viestintä voi jäädä esimiehen tehtäväksi. 

Tällöin toimii hyvin henkilökohtainen viestintä, jolloin korostuu yhteistoiminta. Yhteistoiminnalla 

saavutetaan paremmin yhteinen ymmärrys ja lisätään suopeutta työyhteisössä. Keinoja ovat 

tapaamiset, puhelut, kirje tai arkipäivän huomaavaisuus. (Åberg 2006b, 102-103) 

 

Organisaation kannalta tärkeät läheisverkot ja puskaradio voivat olla passiivisia, reaktiivisia tai 

aktiivisia. Nämä verkostot ovat nopeita ja hallitsemattomia, mutta silti organisaatioilla ei ole 

mahdollisuuksia jättää näitä tuhansien ihmisten verkostoja käyttämättä myös omiin tarpeisiinsa. 

Lähiverkko on osa organisaation viestintäjärjestelmää ja siksi niiden tulee olla osana organisaation 

viestinnän suunnittelua ja toteutusta. (Åberg 2006b, 106-107.) Läheisverkkojen ja puskaradion 

osalta organisaation ja esimiehen tulee hyväksyä vähenyneet kontrollointimahdollisuudet. 

 

Management-näkökulman viestintäareenat eli vuorovaikutuksen paikat ja tilanteet ovat sisäisessä 

viestinnässä varsin kattavat. Epävirallisten kokoontumisten, esimerkiksi käytäväkeskusteluiden, 

ohella esimies-alais –viestintää on sovittujen kokoontumisten, puheluiden lisäksi suurimmaksi 

osaksi sähköpostitse. (Åberg 2006b, 108) 
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Verkkoviestinnän mukanaan tuomat edut ovat nopeus, paikka- ja aikariippumattomuus ja ajan 

säästö. Verkkoviestintä vähentää palaverien tarvetta ja näin vaikuttaa työtapoihin. 

Dokumentoitavuus on todellinen etu. Viesteistä jää mustaa valkoiselle ja siihen pystyy palaamaan 

ja tarkistamaan tarvittaessa. (Åberg 2006b, 115-116) 

 

Verkkoviestinnän haitat ovat lähinnä teknisiä. Verkon hitaus tai toimimattomuus sekä alttius 

viruksille sekä väärinkäytölle ovat selkeitä heikkouksia verkkoviestinnässä. Viestien huolimaton 

kirjoittaminen ja puutteellinen otsikointi aiheuttavat väärinkäsityksiä. Verkkoviestintä ei ole 

vähentänyt viestinnän tarvetta organisaatiossa vaan se on lisännyt viestintään kuluvaa 

kokonaisaikaa. Se katkoo työpäivää ja työrytmiä, ellei sitä osata käyttää oikein. (Åberg 2006b, 117-

118) 

 

Henkilökohtaisen viestinnän keinot ovat edelleen tärkein sisäisessä viestinnässä. Esimiehen tulee 

suhteuttaa ja räätälöidä sisäisen tiedotuksen sanoma oman yksikön tarpeiden mukaisesti. ”Mitä 

tämä meille merkitsee?” –analyysi on hyvän johtajan jokapäiväinen tehtävä. (Åberg 2006b, 109-

111) 

 

Delegointi on esimiehen tärkein työkalu ja se edellyttää viestinnältä paljon. Oikein tehtynä 

delegointi on vahva motivoinnin väline ja työntekijän sitouttamisväline organisaatioon. Esimiehen 

näkökulmasta myös tulos- ja kehityskeskustelut sekä koordinointi ovat osa delegointia. Kaikissa 

keskusteluissa korostuu väistämättä hierarkia, sillä nämä keskustelut käsittelevät esimiehen ja 

alaisen suhdetta. (Åberg 2006b, 142 – 154). Vuorovaikutteinen kehityskeskustelu palvelee 

parhaimmillaan sekä yksilön että organisaation tarpeita.  

 

Viestinnän ja esimiestyön kannalta helpoimmat vaikutusmahdollisuudet ovat tiedon ja yksilön 

mielipiteen muutokseen, mutta mitä syvemmälle mennään yksilön käyttäytymiseen ja arvoihin, 

sitä vaikeampaa viestinnällä vaikuttaminen on. Mitä vaikeampaa asiohin vaikuttaminen on, sitä 

tehokkaampi tulee viestinnän välineen olla (Kuva 7). 

 

Leadership-näkökulmasta viestintä on vuorovaikutteista, motivoivaa ja sitouttavaa viestintää joko 

yksilö tai ryhmätasolla. Tällä tarkastelutasolla nousevat luonnollisesti yksilöiden ominaisuudet 
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keskiöön. Samalla nousevat tehokkaiden viestintäkanavien käyttö sekä olennaisena osana 

henkilöjohtamisosaaminen. 

 

 

Kuva 8: Johtamisen tehon ja käytettyjen viestimien suhde. (Åberg 2006ba, 5) 

  

Leadership-näkökulmasta esimiehillä on käytettävänään oikein käytettynä melko voimakkaita 

työkaluja: palaute ja motivointi. Palautteen antaminen on taitolaji, etenkin kielteisen palautteen 

antaminen. Myönteisen palautteen antaminen tulee olla osa arkea ja se tulisi antaa heti, kun 

siihen ona aihetta. Hiljaisuus ei ole palautteen antoa vaan sen tulee olla mahdollisimman  

konkreettista. Kielteisen palautteen antaminen tulee tehdä rakentavassa hengessä. Perusperiaate 

on, että virheistä oppii. (Åberg 2006b, 162). 

  

Johtamisviestinnän avulla voi luoda edellytykset sitoutumiselle ja motivoitumiselle. Tavoitteiden 

selkeä asettaminen ja vastaanottavan ilmapiirin ja puitteiden mahdollistaminen on näissä 

vuorovaikutusta vaativissa tilanteissa esimiehen vastuulla. Johtamisviestinnän avulla pelkästään ei 

sitoutumista tai motivointia voida tehdä, ne ovat loppujen lopuksi yksilöstä kiinni. (Åberg 2006b, 

161-165.) Viestinnän lisäksi esimiehen tulee siis luoda mahdollisuus sitoutumisen ja 

motivoitumisen syntymiselle myös muin johtamisen keinoin. 

 

Johtamisviestintä on yleisesti organisaatioissa käytössä, mutta jo nyt on havaittu ettei se riitä. 

Muutos organisaation työtavoissa ja dynaaminen maailma vaatii transformatiivisempaa 
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johtamisviestintää. (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 28) Tällöin sen tulisi olla enemmän 

henkilökohtaisempaa ja inspiroivampaa. Tutkimusten mukaan tämä toimii paremmin pienissä 

organisaatioissa kuin kompleksisissa, suurissa organisaatioissa (Robbins & Judge 2012, 186). 

Toisessa tutkimuksessa transformatiivinen johtaminen toimii paremmin virtuaalitiimeissä kuin 

tiimeissä, jotka työskentelevät samassa tilassa, kasvokkain (Putnam & Mumby 2014, 403). 

 

3.2.2 Dynaamisen organisaatioviestinnän teoria  

 

Toisin kuin viestinnän perinteinen prosessinäkökulma dynaamisen organisaatioviestinnän teoria 

lähtee siitä olettamuksesta, että viestintä ei ole lineaarista vaan kaoottista. Viestintä on 

epäjatkuvuutta. Viestinnän katkaisee aina häiriötekijä, joka muuttaa aiemmat selitykset ja 

ymmärryksen asian tilasta (Aula 1999, 10).  

 

Dynaamisen organisaatioviestinnän teoria lähtee kaaosteoriasta, joka on laajemman määritelmän 

mukaan järjestelmän näennäistä kaoottisuutta tai kohteen satunnaiselta näyttäytyvää 

käyttäytymistä, jonka pinnan alla hallitsee perimmäinen järjestys ja siihen liittyvät lainalaisuudet. 

Kaaosteoria on kokoelma käsitteitä ja metodeja, jotka mahdollistavat epälineaaristen, 

dissipatiivisten ja determinististen ongelmien tutkimisen.  

 

Kaaoksen kolme keskeistä käsitettä ovat perhosefekti, attraktori ja bifurkaatio. Perhosefekti on 

alunperin sääennusteissa tunnettu ilmiö, jonka mukaan hyvin pieni muutos jossain päin 

järjestelmää saa aikaiseksi mittavia muutoksia vallitseviin olosuhteisiin. Teoriassa perhosen siiven 

isku toisella puolella maailmaa voisi aiheuttaa häiriön ilmassa ja siten häiritä ilmaston tasapainoa. 

Näin aiheutuisi ketjureaktio, joka ulottuu yli rajojen aiheuttaen lopulta myrskyn toisella puolella 

maailmaa. Viestinnän puolella tämä voisi olla huhu ja sen leviäminen organisaatiossa. (Aula 1999, 

25). Muutoksen koko ei välttämättä ole verrannollinen sen aikaansaamille muutoksille tai häiriölle 

järjestelmässä. 

 

Perhosefektistä Aula (Aula 1999, 70) käyttää satojen vuosien takaista runoa, josta herkkä 

riippuvuus alkuehdoista näyttäytyy selkeästi: 
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 ”Kenkänaula putosi –entä sitten? 

Kenkä putosi – entä sitten? 

Hevonen kaatui –entä sitten? 

Ratsastaja kaatui –entä sitten? 

Taistelu hävittiin – entä sitten? 

Vielä kysytkin, vaikka kuningaskuntaamme ei enää ole” 

 

Esimiestyön kannalta perhosefektien luomat muutokset voivat olla hyvinkin merkityksellisiä. 

Hallitsemattomat perhosefektit ovat pysyvä ilmiö organisaatioviestinnässä, mutta niiden 

vaikutusta esimies voi pienentää tai niiden vaikutukset suuntaa muuttaa järjestystä luovalla, 

integroivalla viestinnällä. Aina paluuta ei ole aikaisempaan tasapainotilaan, mutta uuden 

tasapainotilan luominen on työyhteisön toiminnan kannnalta keskeistä. 

 

Kiintopiste on yksinkertaisin attraktori. Se voi olla myös järjestelmässä oleva rata tai alue, joka 

sananmukaisesti vetää puoleensa ja johon järjestelmän tila asettuu ja pyrkii aina palaamaan 

häiriötekijöistä huolimatta. (Aula 1999, 25.) Viestinnän ja organisaation näkökulmasta attraktori 

on tasapainotila, johon pyritään palamaan. 

 

 

Kuva 9: Edward Lorenzin attraktori arvoilla a=10, b=28 ja c=8/3, jossa selkeästi näkyvissä 

perhosefekti, jossa pienet muutokset alkutilassa tai välivaiheessa aikaansaa suuren muutoksen 

(http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2008/04/29/the-real-butterfly-effect/ ). 

 

http://pielkeclimatesci.wordpress.com/2008/04/29/the-real-butterfly-effect/
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Bifurkaatio on järjestelmän tilan jakautumista tai haarautumista erillisiksi tai toisistaan liittyviksi 

osiksi. Yksi kehitysvaihe jakautuu kahdeksi ja järjestelmä muodostaa peräkkäisten bifurkaatioiden 

aikaansaamana lopulta bifurkaatiopuun, jossa on epäjatkuvuuksien ”oksia” . Organisaation 

diversiteetillä on merkittävä vaikutus bifurkaation esiintymiseen. 

 

Viestinnän  kannalta organisaatio hallitsee bifurkaatiopisteessä viestinnän epävakaudet ja valitsee 

oikean haaran eli kehityssuunnan. Jokaisen valinnan jälkeen organisaatio kulkee kohta toista 

pistettä muokaten näin kulkemaansa rataa. Organisaation oikealla valinnalla on järjestelmälle 

suotuisa vaikutus. (Aula 1999, 141) 

 

 

Kuva 10: Bifurkaatio organisaatioviestinnässä (Gahmberg & Åberg 2005, 20) 

 

Dynaamisen organisaatioviestinnän mukaan viestinnän kaksoisfunktiot ovat järjestystä tuova, 

integroiva viestintä sekä kaaosta generoiva, dissipatiivinen viestintä (Kuva 9). Integroivan 

viestinnän avulla johto pyrkii hallitsemaan ja hillitsemään muutoksia ja niiden vaikutusta. 

Dissipatiivinen, vapaa viestintä, puolestaan tuo mahdollisuuksia muutokselle. Aulan mukaan 

organisaatio on muutoksen kannalta tehokas vain, jos se pystyy säilyttämään kaoottisen 

tasapainon järjestyksen ja epäjärjestyksen välissä. Organisaatio pystyy vaikuttamaan itse 

kehitykseensä, mutta jatkuvan kontrollin sijaan se pystyy vaikuttamaan yksittäisiin tapahtumiin ja 

rakenteisiin. (Aula 1999, 242). 

 



 

 

 

42 

 

Kuva 11: Malli organisaation areenasta. (Aula 1999, 181) 

 

Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian areenamallin lähtökohtana on näkemys, että 

”jokaisella areenalla on oma kulttuurinsa. Areenan kulttuuri voi olla jakautunut useisiin 

päällekkäisiin ja rinnakkaisiin kulttuureihin eli areenalla vallitsee kulttuurien diversiteetti. 

Organisaation areenan kulttuurit ovat viestinnällä luotuja, niitä ylläpidetään ja muutetaan 

viestinnällä ja kulttuurit vaikuttavat areenan viestintään.” (Aula 1999, 174).  

 

Esimiestyön kannalta eri areenat edustavat erilaista lähestymistä. Integroivan ja dissipatiivisen 

viestinnän määrä organisaatiossa vaikuttaa siihen, millä tavoin organisaatiossa asioita käsitellään 

tai miten niistä viestitään. Esimiehen tulee sopeutua omalla viestinnällään organisaation 

viestintäkulttuuriin, mutta hän voi siihen vaikuttaa omalla esimerkillään ja toiminnallaan suuresti. 

Esimiestyön kannalta ei ole saman tekevää se, onko organisaatiossa anarkistinen tai kamppaileva 

viestintäkulttuuri. 

 

Vuorovaikutussuhteet muodostuvat pinnanalaisista, kehämäisesti syysuhteisista ja 

konstruktiivisesti epälineaarisista prosesseista, jotka kehittyvät ja muuttuvat ajassa (Aula 1999, 

253). Integroivan ja dissipatiivisen viestinnän määrää voidaan muuttaa ja niiden välinen suhde 

määrittelee viestintäkulttuurin muodon (kamppaileva, monoliittinen, latentti, anarkistinen). Näin 

ollen yhtenäinen kulttuuri organisaation sisällä on mahdoton.  

 

Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian premissit nousevat neljästä väittämästä:  

1) ”organisaatioviestinnän mallintaminen, ymmärtäminen ja selittäminen kaaosteorian avulla 

on mahdollista, mikäli organisaatio ja organisaation viestintä käsitetään dynaamisina 
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epälineaarisina järjestelminä”. Kaaosteorian perhosefektin mukaisesti jokaisella johdon 

pienelläkin päätöksellä tai teolla voi olla ratkaisevan suuri merkitys organisaation 

kehitykselle. Näin ollen johdon tulisi tunnustaa kykenemättömyytensä tietää jokaisen 

toimintonsa tarkat seuraamukset 

 

2) ”kaaosteoreettisiin järjestelmän ominaisuuksiin perustuva organisaation mallintaminen 

auttaa ymmärtämään organisaation viestintäjärjestelmän ja kulttuurirakenteen suhdetta 

yhtäältä toimiinsa ja toisaalta ympäristöön” 

 

3) ”mikäli organisaatio nähdään kaoottisena kulttuurirakenteen ja viestintäjärjestelmän 

yhdistelmänä, on tällä suurta merkitystä sille, miten yhtäältä organisaation muutos ja 

toisaalta viestinnän rooli muutoksen suunnittelussa ja toteutuksessa käsitetään” 

 

4) ”kaaosteoriaan perustuva viestinnän mallintaminen pystyy kuvaamaan ja selittämään 

organisaatioviestinnän ilmiöitä, joita perinteiseen järjestelmänäkemykseen perustuva 

viestinnän mallintaminen on joutunut jättämään tarkastelun ulkopuolelle” 

 

(Aula 1999, 240-250) 

 

Dynaaminen organisaatioviestintä näkee viestinnän prosessina, jossa ihmiset yhdessä sanomien 

avulla luovat, ylläpitävät, käsittelevät ja muokkaavat merkityksiä (Aula 1999, s. 22). Organisaatio 

nähdään monimuotoisten kulttuurien kutomana heterogeenisina yhteisöinä, jotka eivät ole 

keskenään samanlaisia, mutta omaavat samankaltaisuuksia.  

 

”Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian  ydin rakentuu organisaation viestintään ja kulttuuriin 

liittyvistä käsitteistä, joiden välisiä suhteita kuvataan kaaosteorian avulla formuloiduilla 

prepositioilla”. Organisaatioviestintä on viestintäsuhteista, sanomien sisällöistä ja viestinnän 

järjestelyistä koostuva rakennelma, jotka toteutuvat organisaation jäsenten vuorovaikutuksen 

prosesseissa. Nämä prosessit toisaalta liittävät rakenteen yhteen ja toisaalta toteuttavat ja 

ylläpitävät rakenteita. (Aula 1999, 252-253) 
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Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian mukaan viestintä ja kulttuuri ovat keskenään 

rekursiivisessa vuorovaikutuksessa, jolloin viestintäprosessit voivat viedä joko kohti tasapainoa tai 

kaaosta. Kulttuurin ja viestinnän vuorovaikutuksen kehityksestä löytää sekä vakaita aikoja että 

bifurkaatiokohtia. 

 

Teoria näkee viestinnän kaksoisfunktion mahdollisena perhosefektin laukaisijana, jolloin 

viestinnän eri laadulliset tekijät voivat laukaista äkillisiä ja epäjatkuvia muutoksia organisaation 

kulttuurirakenteissa. Toisaalta organisaation sisäiset ominaisuudet, jotka ovat luontaisilta 

ominaisuuksiltaan kaaosta tuottavia, ovat merkittäviä muutostekijöitä. Viestinnän tehtävä 

muutoksen generoinnissa on luoda suotuisat olosuhteet uusien laadullisten rakenteiden 

emergenssille ja itseohjautuvalle järjestelmälle. (Aula 1999, 253-255) 

 

Dynaamisen organisaatioviestinnän teoria näkee organisaation lokaalien vuorovaikutusten 

vaikuttavan merkittävästi koko organisaation hallintaan. Samalla organisaation rakenteet 

vaikuttavat lokaaleihin olosuhteisiin. Näin ollen mikro- ja makrotason vuorovaikutussuhteilla on 

vaikutuksia toisiinsa. Viestinnän näennäinen järjestäytymättömyys osoittautuukin organisaation 

perspektiivistä säännönmukaisiksi käyttäytymismalleiksi. 

 

Teorian mukaan organisaatio vaikuttaa ympäristöönsä ja ympäristö organisaatioon. Organisaation 

käsitys ympäristöstään on subjektiivinen ja  koostuu niistä näkemyksistä, joita organisaatiolla on 

ympäristöstään. Ympäristön ja organisaation vuorovaikutus on kompleksista, epälineaarista ja 

potentiaalisesti kaoottista.   

 

Dynaamisen organisaatioviestinnän teoria haastaa hyväksymään näkemyksen, jonka mukaan 

kaaos on sopeuttava eli globaalisti stabiili ja lokaalisti epästabiili ja sisältää siis samanaikaisesti 

jatkuvuutta ja kehitystä mukanaan tuovaa muutosta.   

 

Dynaaminen organisaatioviestintä on muodostunut organisaatioiden toimintaa tarkasteltaessa ja 

pyrkiessä selvittämään vallitsevaa viestintämallia. Näin ollen sen soveltuvuus moderniin 

organisaatioviestintään on selittävä. 
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4. ORGANISAATIOMUODON, VIESTINNÄN SEKÄ VIESTINTÄTEKNOLOGIAN SUHDE TOISIINSA JA 

ESIMIESTYÖHÖN 

 

Mitkä ovat siis ne voimat, jotka muuttavat organisaatiot ja työtavat? Tässä tutkielmassa on todettu 

jo aikaisemmin, että globalisaation, teknologian sekä työvoiman demografisten tekijöiden 

monimuotoinen vaikutus organisaatioihin  on välitön (Snow, Miles & Coleman Jr 2000, 1621 ).  

 

Globalisaatio on avannut rajat organisaatioiden toimialojen suhteen, mutta myös  työntekijöiden 

suhteen. Osaavasta työvoimasta kilpaillaan tietotyössä enenevissä määrin globaalisti, ei enää 

lokaalisti. Viestintäteknologian kehittyminen mahdollistaa työtapojen uudelleenorganisoitumisen 

ja tekevät organisaatiot ja työntekijät jatkuvassa valmiustilassa oleviksi tehokkuuden varmistajiksi 

(Viitala, Järlström & Uotila 2014, 2; Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 11). Tässä tutkielmassa 

keskitytään teknologian tekijöiden vaikutuksen kartoittamiseen esimiestyön näkökulmasta. 

 

Tässä tutkielmassa on aikaisemmin todettu, että elektroninen viestintäteknologia ohentaa 

organisaatioiden hierarkiaa  ja edesauttaa organisaatiomuotoja hallinneiden aika- ja 

paikkarajoitteiden hajoamiseen (Fulk & DeSanctis 2000, 1640-1643). Se mahdollistaa 

hajautuneiden verkosto-organisaatioiden yleistymisen (Viitala, Järlström & Uotila 2014, 1). 

Matalahierarkisten organisaatioiden kontrollointi ja perinteistä esimiesviestintää ei tarvita siinä 

määrin kuin aikaisemmin, koska organisaatiot ovat läpinäkyvämpiä ja tietoa on saatavilla 

intraneteista ja sosiaalisista verkostoista. Sosiaaliset vuorovaikutukset eivät ole organisaation 

hallittavissa, mutta ovat hyvin tärkeä osa työyhteisön viestintää.  

 

Aikaisemman tutkimuksen valossa tehokkaimpia organisaatioita ovat ne, jotka organisoituvat 

tiimeiksi ja jakavat tavalla tai toisella johtajuutta. (Pearce, Manz & Sims Jr 2009, 234). Sama trendi 

näkyy tieteellisessä keskustelussa 2000-luvulla.  Tiimijohtaminen on noussut näkyvyydessään 

viimeaikaisten tutkimusten valossa ja tiimikäsite yhdistetään enemmän olemassa oleviin 

teorioihin. Johtajuuden tutkijat alkavat käsittämään johtamisen sosiaaliseksi toiminnoksi (Dinh, 

Lord, Gardner, Meuser,Liden & Hu 2014, 37-41).  

 

Organisaatioiden ei kannata rekrytoida osaamista vaan niiden on syytä solmia luottamuksellisia 

kumppanuussuhteita ja verkostoitua saadakseen käyttöönsä monen eri kyvykkyyden ja osaamisen 
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solmukohdissa. Tämän verkostoitumisen tulee tapahtua tietoisesti ja sen tulee tähdätä lisäarvoon. 

Verkostoituminen verkostoitumisen vuoksi ei tuo hyötyä kenellekään, sillä niiden luominen ja 

ylläpitäminen vaatii resursseja. Salassa pidettävät, kilpailuetua tuovat toiminnot organisaation on 

hyvä pitää itsellään. (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 76, 130) 

 

Samalla maailma monimutkaistuu. Asiantuntija ei enää tule esimiehen luokse tarkistaakseen 

jonkin asian paikkansapitävyyden vaan asiantuntija tuo esimiehelle tiedon siitä, minkälainen 

maailma on. Tiedon paikka on vaihtunut ja kollektiivisen tiedon merkitys kasvaa. Tämän vaikutus 

johtamistyyliin on olennainen. Tämä ei tarkoita sitä, että esimiehiä ei enää tarvita. Esimiestyö 

nykymuodossaan on tullut matkansa päähän. 

 

Projektien vetovastuut eivät kuulu enää esimiehelle, jos halutaan tehokkuutta ja oikea-aikaisuutta. 

Projektien tulee olla niiden henkilöiden vetämiä, jotka juuri siitä asiasta eniten tietävät. Projektin 

jonkin vaiheen päätyttyä, toinen asiantuntija astuu vetovastuuseen. Joskus se voi olla 

esimiesasemassa oleva henkilö. Johtajuus on väistämättä joissain määrin jaettua (Ståhle, Sotarauta 

& Pöyhönen 2004, 18 ) ja niin sen tulee olla yhä enenevässä määrin. 

 

Kyvykkäiden asiantuntijoiden eteenpäin vieminen ja kehittäminen on organisaation ja esimiestyön 

kannalta tärkeää. Kuten kansantaloudessakin, työtunteja ei voida ylettömästi lisätä. Tällöin 

tehokkuuden tulee kasvaa ja tämä vaatii kehittämistä ja kehittymistä. Jokaisen työntekijän 

potetiaalin löytäminen ja henkilökohtaisten vahvuuksien hyödyntäminen on esimiestyötä. 

Esimiestyön tulee olla valmentavaa. 

 

Kuten aikaisemmin tässä tutkielmassa todettiin, tuo valmentavaan johtamiseen uuden 

näkökulman se, että esimerkiksi isommissa projekteissa voi projektin eri vaiheissa olla eri 

valmentaja (Evered & Selman 1989, 29), jolloin valmentavaan johtajuuteen sekoittuu annos 

jaettua johtajuutta. 

 

Tiimeissä ja organisaatioissa syntyy läheisiä työsuhteita useamman henkilön kanssa, joten jaettu 

valmentava johtaminen voisi toimia laajemmallakin skaalalla. Tällöin työntekijän henkilökohtainen 

kehittyminen ei ole kiinni yhden esimiehen henkilökohtaisista ominaisuuksista, havaintokyvystä tai 

analyyttisistä taidoista ja työntekijän on mahdollista saada paljon objektiivisempi arviointi omista 
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kyvyistään ja kehityksen tarpeistaan. Tällaisessa mallissa se toiselta puolelta katsottuna on 

valmentavaa, jaettua johtamista. 

 

Jo tutkielman alkuvaiheessa selventyi näkemys siitä, että organisaatioiden muoto muuttuu 

ympäristön vaatimusten mukaan.Viestinnällä on tutkimusten mukaan vaikutusta 

organisaatiomuotoihin sekä viestintäteknologian kehitykseen. Vuorostaan viestintäteknologian 

kehitys vaikuttaa olennaisesti organisaatiomuotoihin sekä viestintään. Kolmion täydentää 

vuorostaan organisaatiomuoto, joka vaikuttaa suuresti organisaation käyttämään 

viestintäteknologiaan, sen kehitykseen sekä käyttötarkoituksiin. 

 

Näillä kaikilla olisi voimakas vaikutus esimiestyöhön jo yksinään. Näiden yhteisvaikutus  onkin 

järisyttävä. Se ei muuta vain työtapoja, asenteita vaan koko esimieskäsitteen. Tämä puolestaan 

tuo esimiehille osaamis- ja koulutusvaatimuksia. Esimieskäsitteen muuttuessa muuttuu myös 

alaiskäsite ja siten alaistaitojen  muutos on väistämätöntä. Alaistaitoja tämä tutkimus ei 

kuitenkaan tarkistele lähemmin. 

 

Työpisteettömyys vaatii esimiehiltä älyllisen osaamisen lisäksi aistien kautta muodostuvan tiedon 

käsittelyä. Organisaatiokulttuurin pohjimmaisten perusolettamusten (kieli, merkitykset, symbolit) 

merkitys johtamisessa tulevat entistä tärkeämmiksi (Ropo 2012, 23). Joissain määrin työaikaa ja 

työpaikalla oloa ei enää ole (Viitala & Koivunen 2014, 157). Tällainen muutos työympäristössä 

aiheuttaa toisaalta hämmennystä, sillä henkilöt, joilla on ollut oma, kiinteä työpiste, eivät 

välttämättä heti löydä paikkaansa tällaisessa työyhteisössä. Toisaalta tämä voi aiheuttaa 

irtaantumista työyhteisöstä, koska suhteellisen vapaat työtavat ja –ajat eivät tuo pakollisia 

raameja työnteolle tai yhteenkuuluvuudelle. 

 

Hämärtynyt työaika voi tarkoittaa myös organisoidumpaa ajankäyttöä. Ihmiset tekevät töitään 

busseissa, junissa tai ulkomailla työmatkoilla. Tällöin se mahdollistaa myös työntekijöiden 

vastuullisen ajankäytön ja työnteon tehostumiseen. Kyetessään itse valitsemaan oman 

työntekonsa muodot työntekijä saa hallinnantunteen omaan työhönsä. Lisääntynyt 

vapaudentunne toimii motivoinnin välineenä ja siten myös sitouttamisen muotona. Tutkimuksen 

mukaan työaikojen henkilöstölähtöinen joustavuus on positiivisessa yhteydessä sitoutumiseen ja 
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luottamukseen (Mamia & Koivumäki 2014, 127). Onnistuneella työn organisoinnilla voidaan 

vaikuttaa työhön ja organisaatioon sitoutumiseen.  

 

Mitkä työvälineet esimiehellä on käytettävissä? Millä tavoin esimies voi tällaisessa maailmassa 

antaa perustukea alaisilleen ja seurata työn tuloksia? Tähän tuo vastauksen viestintäteknologia. 

Esimiehet viettävät yhä enemmän ja enemmän aikaa sähköpostien, pikaviestimien ja muiden 

sovellusten parissa. Videoneuvottelut sekä Skypen ja Lynk:n kaltaiset sovellukset vähentävät 

matkustuspäiviä. Ne antavat mahdollisuuden työn tekemiseen. 

 

Viestinnän merkitys yhteisöllisyyden ja luottamuksen luomisessa korostuu koko ajan enemmän. 

Vahvan luottamuksen organisaatioissa työntekijöillä on päätösvaltaa, työn organisointi on 

joustavaa ja epämuodollista (Mamia & Koivumäki 2014, 101). Sosiaalisissa konteksteissa 

muodostettu yhteinen kieli ja merkitykset ovat hajautuneessa organisaatiossa yhteen hitsaavia 

tekijöitä, joiden tärkeys organisaatioiden ja esimiesten on tunnustettava. 

 

Jo aiemmin tässä tutkielmassa on todettu, että viestintäteknologian kehitys ja etäjohtaminen ovat 

rekursiivisessa vuorovaikutuksessa keskenään  (Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 105-107). 

Etäjohtamisen yleistyessä ja kehittyessä on uusien viestintäteknologioiden kehittäminen hyvää 

businestä. 

 

Johtamisviestintä ja dynaaminen organisaatioviestintä eivät ole toisiaan poissulkevia teorioita. 

Yleisesti jo käytössä oleva johtamisviestintä joutuu muokkautumaan enemmän dynaamisen 

organisaatioviestinnän mukaiseksi.  Johtamisviestinnän tulee hyväksyä kauneusvirheet viestinnän 

lineaarisuudessa ja sen hallitsemattomuudessa. Dynaaminen organisaatioviestintä selittää sen, 

miten viestit kulkevat organisaatioissa perhosefekteineen. Teorian bifurkaatiot selittävät 

päätösten aiheuttamat vaikutuksen organisaatin toimintojen jatkumoissa. 

 

5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tieteellistä keskustelua mobiilien työtapojen vaikutuksesta johtamiseen käydään vilkkaasti.  Usea 

yliopisto sekä Tilastokeskus ovat julkaisseet aiheesta useita tutkimustuloksia, mutta suurin osa 

tutkimuksista lähestyy aihetta eri kärjellä. Asiaa on tutkittu mobiilityön kannalta. Esimiestyön 
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kannalta aihetta ei juuri ole tutkittu. Silti esimiestyöhön vaikuttaa suuresti etä- ja mobiilityön 

lisääntyminen ja toimintamallien muuttuminen organisaatioissa. 

5.1. Tutkimusmenetelmät ja tutkimusote 

Tutkielmassa oli alunperin tarkoitus toteuttaa sekä kvantitiivinen että kvalitatiivinen tutkimus. 

Keväällä 2014 toteutettuun pilottikyselyyn ei tullut niin montaa vastausta, että kvantitatiivisen 

tutkimuksen mahdollisuus olisi täyttynyt. Toinen pilotti tehtiin kvalitatiivisen tutkimuksen 

mukaisella puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Pilottihaastattelut toteutettiin toukokuussa 

2014 kahdelle henkilölle. Haastatteluiden jälkeen tutkimuskysymystä teroitettiin sekä syvennettiin 

tietoutta tieteellisestä keskustelusta. 

Kvalitatiivinen tutkimusote valittiin, koska tarkoituksena on tutkia ja ymmärtää todellista elämää. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään löytämään tosiasiallisiä ilmiöitä ja kuvata niitä laaja-

alaisesti. Aineisto on hankittu luonnollisissa tilanteissa joko haastateltavan oman organisaation 

tiloissa tai tutkijan varaamassa tilassa. Yksi haastatteluista on toteutettu puhelimitse olosuhteiden 

pakosta.  

Tutkimuksen aineistoa tarkastellaan yksityiskohtaisesti niin, että tutkijan tarkoituksena on löytää 

uusia näkökulmia tutkittavaan asiaan. Näin jokainen haastattelu edustaa todellista tapausta sekä 

sellaisenaan laadullista tutkimusta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161-162) 

Haastateltavat on valittu tarkoituksenmukaisesti. He kaikki ovat esimiesasemassa 

asiantuntijaorganisaatiossa. Haastattelut suoritettiin osin avoimella haastattelulla ja osin 

puolistrukturoiduilla haastatteluilla, joissa annetun aiheen lisäksi tarvittaessa esitettiin kysymyksiä 

tai pyydettiin tarkennuksia haastateltavan avaamaan aiheeseen. Tutkija oli kiinnostunut siitä, mitä 

aiheita nousee haastateltavan toimesta esiin ja mitä ei.  

Teemahaastattelu antaa haastateltaville vapauden tulkita teemoja itselleen ominaisella tavalla. 

Tutkija ei ole etukäteen voinut ennakoida saamiaan vastauksia eikä hän ole liikaa ohjata 

haastateltaviaan ennaltalaaditulla kysymyspatteristolla. Haastateltavat ovat määritelleet sen, mikä 

on tärkeää. Nämä ovat kvalitatiivisen tutkimuksen tyypillisiä piirteitä (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 

2009, 164) Tutkija lähtee siitä oletuksesta, että haastateltavat ovat pysyneet totuudessa. 
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Avoimessa haastattelussa tutkimusta koskevasta ja ennalta annetusta aiheesta käydään lähinnä 

keskustelua haastateltavan kanssa. Tällaisessa aineistonhaussa selvitetään haastateltavan 

mielipiteitä tai käsityksiä tutkittavasta aiheesta sen mukaan kuin ne tulevat keskustelussa vastaan 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 209). Avoin haastattelu vaatii useampia haastattelukertoja, 

joten tässä tutkimuksessa avoin haastattelu toteutettiin syksyllä 2014 niille kahdelle 

haastateltavalle, joita haastateltiin sekä keväällä 2014 että syksyllä 2014. 

Tutkimus on tehty laadullisilla menetelmillä haastatteluita hyväksikäyttäen. Tutkimus toteutettiin 

joustavasti ja tarpeen vaatiessa tutkimussuunnitelmaa tarkennettiin sekä muutettiin. Tutkimus 

keskittyy selvittämään viestintäteknologian vaikutuksia esimiestyön muotoihin ja sen tekemiä 

muutoksia hajautuneissa organisaatioissa, joten teemahaastattelut toimivat hyvin. Tutkimuksen 

tarkoituksena on tutkia esimiesten olosuhteita ja selviytymisstrategiaa arjen esimiestyön 

tekemisessä. 

Tämä tutkimus ei ole toimintatutkimus, sillä tarkoituksena ei ole muuttaa toimintatapoja. 

Tutkimuksen tarkoitus on kartoittaa esimiesten selviytymisstrategioita erilaisissa työelämän 

tilanteissa. Useimmat haastateltavista joutuivat tosin haastatteluna aikana jäämään pohtimaan 

esille ottamiaan asioita. Toinen avoimen haastattelun läpikäyneistä haastateltavista sanoi 

haastattelun olleen terapeuttinen.  

Selviytymisstrategialla tarkoitetaan tässä tutkielmassa niitä keinoja, joita esimies oman 

kokemuksen tai opettelun mukaan käyttää voidakseen täyttää esimiestyön vaatimukset. Nämä 

selviytymisstrategiat voivat olla harkittuja tai tilanteen tuomia, nopean päätöksenteon tuloksena 

muotoutuneita käytänteitä. 

 

5.2. Haastateltavien tausta ja valintaperusteet 

Kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmä on haastattelu, jolloin haastateltava on pääosassa ja 

hänen on annettu haastattelutilanteessa vapaus tuoda esille tutkimusaiheesta hänelle tärkeitä 

asioita. Haastatteluissa pyydettiin haastateltavia antamaan lisäselvityksiä hänen itsensä 

esiintuomiin termeihin ja asioihin. Näin tutkija pyrki välttämään itse käyttämästä ammattisanastoa 

tai välttää liikaa johdattelemasta keskustelua. Haastateltaville selvitettiin etukäteen tutkimuksen 
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aihe ja tutkimusasetelma sekä pyydettiin pysymään haastattelun aikana aiheessa, jotta 

haastatteluaineistosta löytyisi samoja aiheita ja aineiston analyysi oli mahdollista. 

Tässä tutkimuksessa kaikki haastatellut esimiehet toimivat asiantuntijaorganisaatioissa. 

Haastateltaviksi on valittu eri sektoreilla ja toimialoilla työskenteleviä henkilöitä, jotka ovat 5-50 

henkilön lähiesimiehiä ja joiden tiimit ovat syystä tai toisesta hajautuneet. Henkilöt toimivat 

yksityisellä sekä julkisella sektorilla, järjestöissä ja yrityksissä. He edustavat kumpaakin sukupuolta. 

 Esimies-

kokemus 

(vuodet) 

Sukupuoli Nimike Suoria 

(epäsuoria) 

alaisia 

Toimiala Tiimin moni-

kansallisuus 

Käytössä olevat 

viestintäkeinot 

H1 20 mies johtaja 7 (47) julkinen kansallinen *) 

H2 8 mies Kestävän 

kehityksen johtaja 

6 (140) yksityinen monikansallinen **) 

H3 14 mies tutkimusprofessori 15 julkinen monikansallinen Sp, Lynk, Yahoo, 

Skype 

H4 6 mies professori 35 julkinen kansallinen Sp, Lynk, Skype 

H5 17 nainen talousjohtaja 6 yksityinen kansallinen Sp, Lynk, Skype 

H6 2 nainen palvelupäällikkö 21/43 yksityinen kansallinen Sp, Messenger, 

Sharepoint 

H7 2 mies lakimies, 

aluevastaava 

5 järjestö kansallinen Sp, pikaviestin, 

Skype 

H8 1 nainen tiimivastaava 5 julkinen kansallinen  

H9 20 mies toimitusjohtaja 8 yksityinen kansallinen Sp 

H10 3 nainen päällikkö 5 (200) järjestö kansallinen Sp, Skype 

Taulukko 1: Haastatellut henkilöt ja heidän taustat 

H6:lla on kolleega, jonka kanssa hän jakaa tiimin. Sijaistustilanteissa alaisia on 43, kummankin 

esimiehen paikallaollessa alaisia on 21. 

*) Organisaatiossa on käytössä Googlen kollaboraatiotyökalut, joissa muun muassa 

virtuaaliolohuone. Organisaaiossa on videokonferenssihuoneita sekä muita edistyneen 
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viestintäteknologiaa hyödyntäviä tuotteita ja sovelluksia. Organisaatiossa käytetään eniten 

sähköpostia ja puhelinta tekstiviesteineen. 

**) Organisaatiossa on käytössä laaja, omaan käyttöön toteutettu järjestelmä, jossa on muum 

muassa CRM, dokumenttien sähköinen arkisto, chatti, virtuaalinen olohuone. Tämän lisäksi 

työntekijät käyttävät Yahoota, Messengeriä. Sovelluksiin ei ole organisaatiossa yhtenäistä tai 

tiukkaa linjaa. 

Jokaisessa organisaatiossa on älypuhelimet kaikilla. Monikansallisella tiimillä tarkoitetaan tässä 

tutkielmassa tilannetta, jossa esimiehellä on ulkomaisia lähialaisia tai hänen oma esimiehensä on 

Suomen ulkopuolella. 

Haastattelut kestivät neljästäkymmenestäviidestä minuutista kahteen tuntiin. Yksi haastattelu 

tehtiin puhelimitse. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Näin saadulla materiaalilla kartoittiin 

tutkimuskysymyksen mukaisesti lähiesimiesten työn muotoja sekä miten  ja millä työkaluilla työ 

tehdään.  

Haastattelutilanteisiin pyrittiin luomaan rento ja kiireetön ilmapiiri. Haastatteluissa nousi esiin 

useita asioita, joita ei tässä tutkielmassa käsitellä. Näiden haastatteluiden aikana  haastateltavien 

eleet ja ilmeet kertoivat paljon. Näiden tulkinnassa tutkijan rooli on ratkaiseva ja hänen 

tehtävänään on tulkita tilanteita oikein. 

Kohteena oli kymmenen eri organisaatioita eri toimialueilta, joissa yhdessä tutkija on 

työsuhteessa. Tutkittavan aiheen parissa tutkija on ollut tekemisissä yli kymmenen vuotta 

kahdessa eri organisaatiossa. Tutkijalla oli esiymmärrys aiheesta ja tämä määrittää osaltaan sen, 

että tutkija käytti hyödykseen hermeneuttista kehää saavuttaakseen tutkitusta aiheesta 

syvällisemmän ymmärryksen.  

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa on havaitun ilmiön merkittävyys ja toistuvuus etusijalla. Etukäteen 

ei voida tietää milloin saturaatiopiste saavutetaan eli milloin aineisto toistaa itseään ja uutta tietoa 

ei enää tuoteta. Aineisto katsotaan riittäväksi, kun samat asiat alkavat kertautua. (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2009, 223)  

Tätä tutkimusta tehtäessä huomattiin, että samat asiat alkoivat toistua. Yksilöhaastatteluissa eri 

toimialoilla ja sektoreilla työskentelevät esimiehet alkoivat nostaa samoja termejä ja asioita 
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keskusteluun. Näin voidaan todeta, että saturaatiopiste saavutettiin tällä aineistolla. Aineisto 

riittänee asetettuihin tavoitteisiin nähden. 

 

5.3. Aineiston kerääminen ja analysointi 

Keväällä 2014 suoritettiin kvantitatiivinen pilottikysely SurveyMonkeylla. Tämä verkkokysely 

osoittautui tuloksettomaksi.  Alustavat, pilotoivat kvalitatiiviset haastattelut tehtiin toukokuussa 

2014, jolloin ne myös litteroitiin. Kyseisiä henkilöitä haastateltiin uudestaan syksyllä 2014. Tämä 

osoittautui kiintoisaksi, sillä ensimmäisessä organisaatiossa oli kolme kuukautta aikaisemmin 

käynnistetty työtapamuutos ja toisessa organisaatioissa oli meneillään organisaatiomuutos 

yrityskaupan seurauksena. Kyseisten henkilön haastatteluissa ilmeni selkeitä muutoksia 

työtavoissa ja asenteissa.  

Valtaosa haastatteluista tehtiin loka-marraskuussa 2014, jolloin kyseiset haastattelut myös 

litteroitiin. Samalla aineisto jaettiin asiakokonaisuuksiin. Aineiston keruun jälkeen on aloitettava 

mahdollisimman pian niiden käsittely ja analysointi (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 223). 

Joulukuussa haastatteluista kerättiin yhteneväisyyksiä ja analysoitiin. Aineistosta analysoitiin 

esimiestyön osalta samankaltaisuuksia ja eriäväisyyksiä sekä pohdittiin eri organisaatioissa 

työskentelevien ja eri työkokemuksen omavien esimiesten työssään käyttämien ratkaisujen ja 

haasteiden samankaltaisuutta.  

Analyysitavat jakautuvat selittämiseen ja ymmärtämiseen pyrkiviin lähestymistapoihin. 

Teemoittelu ja sisällönerittely ovat kvalitatiivisen tutkimuksen analyysimenetelmiä, jotka sopivat 

tähän tutkimukseen (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 224). Näiden analyysimenetelmien avulla 

aineistosta saadaan helpommin selville samankaltaisuuksia sekä eriäväisyyksiä esimiesten 

selviytymisstrategioissa ja niiden analysointi on selkeämpää.  

Haastatteluiden aikana haastateltavien sanaton viestintä oli hyvin rikasta. Tämä tutkimus ei voi 

sisältää niitä kaikkia, mutta pyrkii osaltaan selittämään niitä niissä osissa, joissa se on olennaista. 

Haastatteluissa esiin tulevissa aiheissa, jotka vain harva esimies otti esille tai jotka kaikki ottivat 

esille, mainitaan tämä seikka. 



 

 

 

54 

 

5.4    Aineiston reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimusten tulosten luotettavuus ja pätevyys vaihtelevat, vaikka tutkimuksessa pyrittäisiin 

välttämään virheitä. Aineiston luotettavuutta tulee voida arvioida ja tähän tarkoitukseen on 

erilaisia tapoja. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei päätelmiä tehdä yleistettävyyden kannalta. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 182, 231)  

 

Tutkimuksen reliabiliteetti tarkoittaa  tutkimustuloksen toistettavuutta. Kahden tutkijan tulisi 

tutkiessaan samaa aihetta päästä samaan tulokseen ja siten tulos ei ole sattumanvarainen. 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tulee selostaa tarkasti tutkimuksen toteuttaminen. Tällöin 

aineiston hankinnan olosuhteet on kerrottava totuudenmukaisesti ja mahdollisimman selkeästi.  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimuksen validiteetilla eli tutkimuksen pätevyydellä tarkoitetaan 

tutkimusmenetelmän kykyä selvittää sitä, mitä sillä on tarkoitus selvittää. Valituilla 

tutkimusmenetelmillä saadun tiedon tulee tavoitella totuutta. Näin tutkijan ennakkokäsityksellä ei 

tulisi olla vaikutusta tutkimustuloksiin.  

 

Tässä tutkimuksessa käytetään laajaa haastatteluaineistoa paljon. Näin pyritään minimoimaan 

tutkijan ennakkokäsitykset tutkimustulokseen ja näyttämään toteen tutkimustulosten 

pohjautuvan mitä suurimassa määrin saatuun aineistoon.  

 

Tässä tutkimuksessa ei haastateltu esimiesten omia esimiehiä, joten analyysi esimiesten itsensä 

kokemaan johtamistapaan ja -viestintään sekä oman esimiehen läsnäoloon pohjautuu esimiesten 

omaan näkemykseen aiheesta. Esimiesten alaisia ei myöskään haastateltu ja siten esimiesten 

haastatteluissa esiintyvät tilanteet voivat olla hyvinkin subjektiivisia. Aiheiden ja kuvausten 

perusteella tutkija lähtee siitä olettamuksesta, että tapaukset on kerrottu tutkijalle 

mahdollisimman objektiivisesti. 

 

Tutkija hyväksyy sen tosiseikan, että viestintä on muutakin kuin verbaalista viestintää. 

Tutkimusaineiston keruussa on tarkkailtu nonverbaalia viestintää, mutta tutkimuskohteen 
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käsittelyssä nonverbaalinen viestintä on suljettu tutkielman ulkopuolelle. Nonverbaali viestiminen 

on kuitenkin usein huomattavan paljon tärkeämpää kuin verbaalinen. Verbaaliviestinnän laajassa 

kirjossakin on useita tekijöitä, jotka tässä tutkielmassa sivuutetaan. Yksi tällaisista on intonaatiot, 

joilla sanoman painotusta ja merkitystä voi muuttaa ääripäästä toiseen.  

 

Esimiesten persoonallisuudella on hyvin suuri merkitys alaisten kokemaan johtamiseen ja tiimien 

tuloksellisuuteen. Tämä tutkielma ei ole lähtenyt käsittelemään esimiesten persoonallisuuden 

merkitystä esimiestyön tärkeänä tekijänä, koska tutkielma pyrkii selvittämään esimiehen omia 

selviytymisstrategioita omassa työssään. Tutkielma ei myöskään kartoita esimiehen muita 

työtehtäviä, vaikka ne kattavatkin hvyin suuren osan esimiesten kokonaistöistä. 

 

Organisaatiomuotoihin vaikuttavat useat tekijät. Omistajat ja organisaation hallitus tai johtoryhmä 

määrittelevät jo organisaation alkuvaiheissa organisaatiomuodon ja toimintatavat. 

Lainsäädännöllä on huomattava vaikutus valittavaan organisaatiomuotoon sekä tietenkin 

verotuksella. Tutkija ei tutki näitä tekijöitä tässä tutkimuksessa. 

 

6. TUTKIMUSTULOKSIA ESIMIESTEN SELVIYTYMISSTRATEGIOISTA HAJAUTUNEESSA ORGANISAATIOSSA 

 

Haastatteluaineisto on jaettu asiakokonaisuuksiin ja niitä käsitellään myös sellaisina. Näin niistä 

havaitaan selkeästi eriäväisyydet ja samankaltaisuudet esimiesten toimintatavoissa. 

 

Haastattelut tehtiin puolistrukturoituina haastatteluina. Haastatteluiden aikana haastattelija pyrki 

pitämään keskustelun aiheessa sitä kuitenkaan suuremmin ohjaamatta. Puheen tyrehtyessä 

haastattelija pyysi tarkennusta johonkin haastateltavan aikaisemmin mainitsemaan asiaan tai 

tarvittaessa esitti uutta aihetta koskevan kysymyksen. 

 

Mielenkiintoista haastatteluiden aikana oli se, mitä esimies itse nosti ensimmäisenä keskustelun 

aiheeksi ja mitä reittejä esimies eteni aiheessa. Yhtä mielenkiintoista oli huomata, mitä esimies ei 

ottanut keskusteluun tai mitkä reaktiot olivat jotain asiaa kysyttäessä. 
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Esimerkkinä tästä on esimiehen oma esimiessuhde. Vain yksi haastateltavista otti itse puheeksi 

oman esimiessuhteensa. Aiheesta kysyttäessä muilta haastateltavat jakautuivat kahteen leiriin: 

niihin, joiden esimiessuhde on melko läheinen ja he näkevät esimiestään viikoittain ja niihin, 

joiden suhde esimieheen on hyvin tasavertainen ja tapaavat satunnaisesti. Kaksi haastateltavista 

yllättyi kysymyksen  kuultuaan ja joutuivat pohtimaan pitkäänkin ennen vastaustaan. 

 

Useiden tutkimusten sekä kaikkien tämän tutkimuksen teoriaosiossa käsiteltyjen teorioiden 

mukaan esimiesten läsnäolo koetaan tärkeäksi ja esimiehiltä saatu tuki tulee olla tasapuolista ja 

reilua. Oman esimiehen tuki nähdään yritys- ja järjestömaailmassa tarpeellisena, mutta sen 

ilmenemismuodot vaihtelevat suuresti. Esimiehet ovat erittäin oma-aloitteisia ja itseohjautuvia, 

mutta kriisitilanteissa he kokevat tarvitsevansa tukea omalta esimieheltään tai muuta peiliä, johon 

heijastella omia aavistuksiaan ja linjauksiaan. Päivittäiseen kontaktointiin he eivät näe tarvetta ja 

kokevat sellaisen jopa hidasteeksi.  

 

Kuitenkin haastattelujen valossa voidaan selkeästi nähdä, että tieteellisessä maailmassa 

esimiesasemassa olevien henkilöiden kokemaa, oman esimiehen taholta tulevaa tukea ei koeta 

kovinkaan tarpeelliseksi. Heillä on oma kenttä ja omat varat, joita he hallitsevat. Heillä on myös 

oma tutkimuslinja, joihin he eivät koe, että omalla esimiehellä olisi paljon lisäarvoa 

annettavanaan. Tutkijamaailmassa voi olla useampikin työnantaja ja esimies on olemassa, mutta 

tämän rooli on hyvin häilyvä: 

 

”Mä olen alueyksikön johtaja, rehtori on nimittänyt. Samalla olen A:n esimies. Olen myös B:n 

esimies ja C:n . A on ... dekaani, jonka vuoksi hän on mun esimieheni ja B:n ja C:n. Tiedekunta 

nimitti tiedekunnan vastuualueenjohtajaksi C:n. C on esimies A:lle, mulle ja B:lle . B on vararehtori, 

jonka vuoksi häen on mun ja A:n ja C:n esimies... Tää on keskinäisen sopeutumisen malli... Kukaan 

ei tosiasiassa pysty toistaan komentaa... Asiantuntijaorganisaation luonne korostuu, koska tätä ei 

pysty kunnolla johtamaan linjamielessä. Koko ajan enemmän ja enemmän täytyy asioita koettaa 

miettiä itse ja koettaa pitää toiset ajantasalla.” (H4) 

 

”Mulla on monta työnantajaa ja hattua. Onhan mulla esimies [pääasiallisessa]organisaatiossa, 

mutta tieteellistä esimiestä mulla ei oo... Organisaatiossa mulla on pomo, joka hyväksyy mun 

matkat ja laskut.” (H3) 
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Yleisempää tämän tutkimuksen mukaan on se, että esimiesasemassa oleva henkilö käy satunnaisia 

linjakeskusteluja. Nämä keskustelut käydään rennossa ilmapiirissä ja luottamuksella oman 

esimiehensä kanssa, myös työajan ulkopuolella. Tämä saattaa johtua siitä, että kummallakin 

henkilöllä on ollut kiire työpäivän aikana ja viesteihin ei ole voitu siksi vastata aikaisemmin. Yritys- 

ja järjestömaailmassa kehityskeskustelut sekä muut virallisemmat keskustelut käydään 

naamatusten ja säännöllisesti oman esimiehen kanssa työajan puitteissa. 

 

Haastatteluiden antama tulos esimiehen suhteesta omaan esimieheen tukee tässä tutkimuksessa 

esiin tullutta kehityssuuntaa; jaettu johtajuus on läsnä joissain määrin kaikkialla. Perinteinen 

johtaminen keskittyvine päätöksentekoineen ei sovellu modernin toimintatavan aikakauteen. 

Åbergin johtamisviestinnän pitkälle ulottuvat lonkerot säännöllisine keskusteluineen on edelleen 

mukana organisaatioien toiminnassa ja niiden jalansija on tukeva edelleen. Johtamisviestinnän 

toimintatapa on kuitenkin muuttunut. Kasvokkain tapahtuvaa kommunikaatiota täydennetään 

joustavasti edistyneen viestintäteknologian keinoin. 

 

6.1 Esimiestyö hajautuneessa organisaatiossa 

 

Tutkimusten mukaan tehokkaimpia organisaatioita ovat ne, jotka organisoituvat tiimeiksi ja 

jakavat tavalla tai toisella johtajuutta (Pearce, Manz & Sims Jr 2009, 234). Tämän tutkielman kaikki 

organisaatiot olivat jakautuneet tiimeiksi tai osastoiksi toiminnanluonteiden mukaisesti. Kaikki 

organisaatiot toimivat syystä tai toisesta hajautuneesti. Joissain organisaatioissa työtä tehdään 

vuoroissa ja siksi tiimi ei aina ole samaan aikaan paikalla. 

 

Tässä tutkimuksessa useimmilla haastateltavilla oli myös oman organisaation rajojen ulkopuolisia 

organisaatioita, joiden jäseniksi he itsensä lukivat. Tutkijamaailmassa on tämän tutkimuksen 

mukaan Avolionin määritelmän (Avolio, Sosik, Kahai, Baker, 2014, 116) mukaisia 

virtuaaliorganisaatiota runsain määrin. Ne ovat olemassa vain rajallisen ajan ja muotoutuvat 

uudelleen ja eri kokoonpanoilla eri tehtävän mukaan. Ne ovat hajautuneet maantieteellisesti, 

ajallisesti tai sosiaalisesti ja kokoontuvat edistyneen viestintäteknologian avulla.  
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Yritysmaailmassa on nähtävissä tämän tutkimuksen mukaan asiantuntijoiden muodostamien 

osaamiskeskusten ja globalisaation mukanaan tuomien kansallisten rajojen ulkopuolisten 

yhteistyökumppanien hyödyntämisen lisääntyminen. Näin yritykset täydentävät organisaatiotaan 

tarvittavilla vahvuuksilla. Nämä organisaatiot täyttävät Powell’n määritelmät (Powell, 1990, 300) 

verkosto-organisaation peruspiirteistä. 

 

6.1.1 Jaettu vai valmentava johtajuus? 

 

Useimmat haastateltujen organisaatioista ovat tietotyöalalla ja tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia 

etätyöhön tai niillä on toimistoja myös toisella paikkakunnalla tai mantereella. Muuttuvan 

maailman ja toimintatapojen mukaan tulo jokapäiväiseen esimiestyöhön on ilmiselvä. Johtajuuden 

jakautumista oli isommissa, kansainvälisesti toimivissa organisaatioissa.  

”Nyt yksittäiselle ihmiselle tulee paljon vastuuta eikä se pääse sitä karkuun. Hierarkisessa 

johtamistavassa on jaettu hommia. Laumalla on aina pomonsa. Eikä tääkään hävitä pomon 

roolia...Vaan sillä pomolla on omat taitonsa, sen täytyy hahmottaa kokonaisuuksia, mut ei mennä 

lillukanvarsiin, teknisiin yksityiskohtiin. Asiantuntija ei enää kysy joltain ylemmältä vaan se on 

kääntyny toisinpäin. Asiantuntijan on tuotava oma osaaminen, et pomo ymmärtää maailmaa... 

Työntekijä on viisaampia kuin pomot. Ei CTOna voi tuntee kokonaan koko toimintaa, liian 

monimutkaista. Luottamus työntekijöiden osaamiseen...Nyt tavoitteenasetannan tärkeys 

korostuu.” (H1) 

 

”Tutkijat, jotka tekevät omaa projektiaan, on se juuri niin, että ne on  omissa projekteissaan...ne 

on niin isoja töitä mitä me tehdään, se viimeinen juttu...oli kolme kirjottajaa, kaikki mun 

ryhmästä..yks postdokki johti sitä hommaa ja muiden töitä ja mä sit johdin sitä postdokkia. Mut 

sen varsinaisen työn teki nää kolme tyyppiä.” (H3) 

 

”Tutkimusryhmässä... on vuoroveto, ei kaikille koko ajan sovi. Sillä aikaa muut tekee. Sellainen 

näyttää pelaavan. Se on hyvin tämmönen vuorovaikutteinen.” (H4) 
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Näissä organisaatioissa oli yhteistä se, että esimiehellä on hyvin laaja vastuualue ja alaiset tekevät 

hyvin hajautuneesti töitään. Johtajuuden jakautuminen on siis näissä organisaatioissa myös 

toiminnan edellytys, sillä toiminta ei voi pysähtyä jokaisen päätöksenteon paikan tullen.  

 

Yritysostojen vaikutus vallitseviin toimintamalleihin voi merkitä myös paluuta vanhanaikaiseen 

malliin. Valitettavasti yritysostojen jälkeen kulttuuri- ja työtapakirjoa yleensä karsitaan niin, että 

ostettu organisaatio joutuu sopeutumaan ostavan organisaation työkulttuuriin. Näin häviää paljon 

hyviä ja toimivia toimintoja, jotka olisivat voineet hyödyttää ostavaa organisaatiota. 

 

”Päätösten teko on nyt tosi hierarkista. [Ennen yritysostoa organisaatiossa] asianosaaja se 

tyypillisesti, jos ei itse päättänyt niin ainakin oli mukana, esitteli sen johdolle. Nyt asiantuntija 

esittelee esimiehelle, joka esittelee esimiehelle, joka esittelee esimiehelle ja niin edelleen ties 

kuinka pitkälle...siinä on monta mahdollisuutta tyrmäykselle. Asiasta riippuen [asiaa esitellään 

eteenpäin] niin korkealle kun pitää mennä ja sit joku asiasta, erilainen joukko riittävän suuriksi 

johtajiksi nimettyjä henkilöitä, päättää. Sä et tiedä ees, millä kokoonpanolla päätös on tehty.   Ja se 

[päätös] sit tulee alaspäin samaa reittiä. Siinä ei ole enää dialogiaa... Päätöksenteko malli on 

[yritysoston jälkeen] se, että on johtoryhmä ja sen alla olevilla yksiköillä on omat johtoryhmä. 

Näiden alla ei ole päätöksentekostruktuuria. Aikaisemmin asiantuntija meni itse esittelemään ja 

sai suoraa palautetta heti... Sieltä puuttuu tiiminen välinen tiedonvaihto ja yhteistyö... 

käytännössä kokonaan... Ylinjohto joka jäi, ni yksikään ei ole enää Suomessa töissä. Kaikki on 

siirtyny [päämajaan]. Päätökset tehdään siellä. Jos oot globaalissa roolissa, nii siirtyminen 

[päämajaan] on pakollista. [Aikaisemmin] niitä oli vaikka Meksikossa, päättävä henkilö ja sen tiimin 

työ oli hajautettuna ympäri maailmaa.” (H2) 

 

Yritysostojen ja fuusioiden aikana on mahdollista, että jaetusta johtamisesta siirrytään 

hierarkiseen, taylorismiä hivelevään toimintamalliin. Kehitys näyttää tutkimuksen valossa muuten 

menevän eteenpäin. Toimialalla, joka on toiminut jo pitempään jaetun johtajuuden ja matalan 

hierarkian mallilla, toimitaan jo totutulla tavalla. Haastattelun aikana tuli selväksi, että muutoin 

hierarkinen toimiala ei ole joustava kehittymään muutoin kuin operatiivisen toiminnan osalta.  

 

”Alalla ollaan itseohjautuvia ja pitää pystyä tekemään päätöksiä, joita normaalisti vois tehdä 

esimies. Pienissä asioissa tehdään itse. Jos oma esimies ei oo paikalla, ni viereisen tiimin esimiehelt 
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voi kysyy. Periaattees pitäis olla aina joku esimiesasemassa oleva paikalla, mut ei se aina ihan 

toimi. Öisin ei oo koskaan... Työnohjausta on mahdollista pyytää ja se tulee aina ulkopuolelta. 

Kahdenkeskisiä aikoja  [oman esimiehen kanssa] on ku on sama vuoro ja siinä tulee ongelmat ilmi.” 

(H8) 

 

Yleisemmin tutkimuksen valossa näyttäisi siltä, että itse esimiehet ovat jaetun johtamisen duaali-

mallin mukaisissa työasetteluissa, mikä on varsin ymmärrettävää jo heidän roolinsa johdosta. 

Muuten esimies-alaissuhde näyttäytyy hyvin vaihtelevana. Tämä johtunee osin organisaatio- ja 

toimialakulttuurista, mutta selittyy myös alaisten osaamistason mukaisella 

delegointimahdollisuudella. Esimiehet eivät, omasta tahdostaan huolimatta, välttämättä voi antaa 

vastuuta alaisilleen siinä määrin kuin itse haluaisivat. Yhdessä kohdeorganisaatiossa on käytössä 

hyvin suunnitelmallisesti ja jämäkästi valmentava johtaminen: 

 

”Meil on valmentava johtamiskulttuuria eli pyritään siihen, että esimies tukee henkilön 

kehittymisessä ja henkilön osaamisen kehittymisessä... Meil on esimiehen vuosikello eli 

suositeltavat asiat, kehityskeskustelut ja sen tyyppisiä... Meil on tää valmennustuokiomalli, siin 

vuosisuunnitelmassa määritellään miten halutaan henkilöstöä johtaa. Esimiehen tavoitteisiin tulee 

se, että näin ja näin monta valmennustuokiota tulee pitää ja se sidotaan esimiehen 

tulospalkkauksiin” (H6) 

 

Yhteistä kaikille haastatelluille esimiehille oli, että heidän laajan työkuvan ja vastuualueen 

seurauksena he odottavat alaistensa tulevan projektikeskusteluihin muutaman vaihtoehtoisen 

ratkaisun kanssa. Yhden haastatellun esimiehen pohdinta osoitti, että valmentavaan 

esimiestyöhön on lähinnä ajauduttu alaisen kompetenssin niin salliessa. Nyt organisaatiossa on 

meneillään työtapojen muutos, jonka tarkoituksen on mennä valmentavan johtamisen malliin. 

 

”Mietittiin työtapojen muutosta, ni it-päällikkö ihmetteli ett, mikä tässä on niin kovin erilaista. 

Mietin, et sä vedät projekteja, me sparrataan keskenämme ja sulla on raamit ja sä teet ja sä 

tarkistat että lopputulos pitää olla tietynlainen... Muilla joka asia lukitutetaan esimiehellä ja se tuo 

haasteita eli jos ei olla tavattavissa tai ei uskalleta antaa päätöksiä...Annan niille tosi paljon 

vastuuta. Mulla on niin laaja toi johtamisalue, mä en voi osata heidän substanssiaan mä vaan 
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johdan heitä ja jos heillä on kysymyksiä heidän on pitänyt jo etukäteen miettiä mulle vaihtoehdot, 

mistä ratkaistaan.” (H5) 

 

Järjestömaailmassa näyttäytyy johtaminen vielä melko lineaarisena. Työntekijät ovat 

itseohjautuvia, mutta varsinaista päätöksenteon jakamista ei esiinny. Toisessa järjestössä pyritään 

projektien vetovastuu antamaan alaisille kahdesta syystä: 1) esimiehet ovat aivan liian kiireisiä 

hoitamaan projekteja ja 2) asiantuntijoiden motivaatiota ja sitoutumista lisää vetovastuut. 

Isommat päätökset projekteista tehdään johdon kesken. 

Tutkielman teoreettisessa osuudessa mainittiin, että joissain määrin johtajuus on aina jaettua. 

Tämä suuntaus näkyi tämän tutkimuksen tuloksissa selkeästi. Hierarkian madaltuminen on 

haastatteluiden valossa nähtävissä tutkimukseen osallistuneiden esimiesten organisaatioissa ja 

tämä on tuonut organisaatioihin lisää tehokkuutta sekä joustavuutta. Se seikka, että tutkimukseen 

osallistuvien esimiesten organisaatiot ovat kaikki asiantuntijaorganisaatioita, osaltaan edesauttaa 

tällaisen tuloksen saantia. Jaettu johtajuus koetaan asiantuntijaorganisaatioihin sopivaksi. 

Tutkijamaailmassa omien projektien vetäminen on enemmän sääntö kuin poikkeus. Niihin eivät 

esimiehet puutu vaan luottavat tutkijoiden itsensä vetävän projekteja parhaalla mahdollisella 

tavalla.  

 

Jaetun johtamisen mukaista vetovuoron jakoa prosessien edetessä ei ollut havaittavissa kuin 

yhdessä tutkijamaailmaan sijoittuvassa verkosto-organisaatiossa. Organisaatiot ovat selkeästi 

siirtymässä ajattelussaan jaetun johtajuuden malliin, mutta eivät välttämättä ole vielä havainneet 

kaikkia jaetun johtajuuden mukanaan tuomia mahdollisuuksia.   

 

Valmentavan johtajuuden mallia oli nähtävissä harvemmassa tähän tutkimukseen osallistuneenn 

esimiehen organisaatiossa.  Vain yhdessä organisaatiossa valmentava johtajuus oli 

suunnitelmallisesti koko organisaatiossa käytössä. Tässäkin organisaatiossa kyseessä ei ollut 

”coaching with compassion” –tyyppinen johtajuus vaan perinteisempi esimiehen ja alaisen välissä 

tapahtuvaa valmentavaa johtamista. Tämä johtunee suomalaisesta mentaliteetista, joka ei 

välttämättä ole omiaan omaksumaan hyvin syvällistä valmentavan johtajuuden mallia. Yksi 

organisaatio, jossa toimivaa esimiestä tutkimukseen haastateltiin, toimii  ”coaching with 

compassion” –mallin syntyseuduilla. Kyseinen organisaatio toteuttaa kuitekin johtamistavoissaan 
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erittäin tiukkaa hierarkista, taylorismaista tyyliä, jota oletetaan toteutettavan myös muissa maissa 

sijaitsevissa toimipisteissä. 

 

6.1.2 Esimiestyö hajautuneissa organisaatioissa 

 

Hajautetussa organisaatiossa tehtävä esimiestyö on samansisältöinen ja -kaltainen organisaatiosta 

tai toimialasta riippumatta. Kyseessä on aina asioiden tai ihmisten johtaminen. Kuten H1 asian 

ilmaisee ytimekkäästi ja summaa samalla lähes kaikkien haastateltujen esimiesten näkemyksen: 

 

”Perusjohtaminen on samaa, ihmisiä tai fyrkkaa ei tarpeex ja aina helvetin kiire... Tää johtaminen 

on viestintää ja kommunikaatiota...ja päätösten tekoo” (H1) 

 

Toinen haastatteluissa toistuva esimiehen perustehtävä on priorisointi ja asioiden 

eteenpäinviennin auttaminen. H3 kertoo siitä näin: 

 

”Priorisointi on ehkä se mun tärkein johtamis[tehtävä], mis ne kysyy eniten apua. Toinen on 

yhteistyökumppaneiden kanssa toimiminen, tää on tosi hierarkinen [ala]... mitään ei tapahdu 

ennenkuin professori meilaa. Oli yks ihan pikkuhomma...tutkija oli käyny ja meilannu varmaan kaks 

kuukautta sille [laborantille] ja sit kysy voisitsä laittaa sille viestiä et se tekis tän ku se ois yhen 

päivän homma. Laitoin facebook privameilin et voistsä tehdä nää. Ni se vastas, et mä teen ne 

huomenna. Niin se vaan jännästi menee. 

 

Yks mulle tärkee projekti, joka oli jumissa koska se tyyppi, joka oli tehnyt skriptit oli muuttanut 

Jenkkeihin postdokkaamaan, sit siit tuli kiireinen eikä se  kerinny tekemään sitä. Katoin pari 

viikkoo... mä sanoin, et [toinen] tekee tän. Sit se lähti taas liikkeelle.Tällaisten jumien aukominen 

se [esimiestyö] on paljon. Tuntosarvet herkkänä, ni missä on se solmu ja miten sen saa auki. 

Bugien aukomista. Tuuppii vähän oikeeseen suuntaan.” (H3) 

 

Yleisesti esimiestyön peruspiirteitä on jatkuva työssäolo ja viestintäteknologian monipuolinen 

käyttö. Tämä näyttää olevan jopa kynnyskysymys esimiestyön tekemiselle. Aika ei toimistolla riitä 

asioiden hoitoon, sillä esimiehen ollessa toimistolla paikalla, ei hän pysty tekemään keskittymistä 



 

 

 

63 

vaativaa työtä. Hänen ajastaan suurin osa voi mennä kokouksiin, rutiinitöihin, pienten ad hoc –

tyyppisten asioiden hoitoon tai jatkuviin keskeytyksiin. He tiedostavat tämän etukäteen ja osaavat 

asennoitua toimistossa ollessaan palveluhenkisesti toistuvasti ilmaantuviin häiriötekijöihin. 

 

”Mä en täällä paljoo oo paikalla enää. Ja kun mä oon paikalla, mä joudun tekemään 

rutiiniprobleemeita.” (H4) 

 

”Tutkija ...tuli kerran väitöskirja-aikanaan, et hänen pitäis nyt puhua sun kanssa. Mentiin istumaan. 

Sit se puhu, et kun se Veikko sitä ja se Veikko tätä. Sanoin, et no tehään näin...Vastaus oli, ei ei.... 

Tarjosin ratkaisuja, mut kaikkiin et ei ei ei ei. Kysyin et, onx ny niin et sä..haluut vaan avautua. 

Vastas, et joo, kyll.. [Nojautuu taaksepäin] Anna sit tulla.... Joskus se on tollasta.” (H3) 

 

”Kahdenkeskisiä aikoja  [oman esimiehen kanssa] on, ku on sama vuoro ja siinä tulee ongelmat 

ilmi. Kyl odotetaan siihen, et on esimiehen kanssa sama vuoro ja siinä keskustellaan. Tärkeetä on 

tulla kuulluksi..  Sitä se lähinnä on.” (H8) 

 

Esimiestyön perustoiminnot eivät ole siis muuttuneet, mutta näiden toimintojen toteuttamisen 

muodot ovat. Esimiehet voivat tulla projekteihin vain hetkiseksi edistääkseen prosessia tai 

töniäkseen henkilöitä oikeaan suuntaan ja tämän jälkeen he vetäytyvät takavasemmalle. He 

toimivat myös ukkosenjohdattimina henkilöiden välillä sekä tulkitsijoina johdon ja muiden 

sidosryhmien sekä alaistensa välissä.    

 

Eniten hajautuneessa organisaatiossa tapahtuva esimiestyön toteutustavat ovat muuttuneet. 

Kommunikaatio siirtyy enemmän teknologiavälitteiseksi ja kasvotusten tapahtuvaa keskustelua 

tehdään, jos tilanne sen sallii. Useimmiten alaiset lähestyvät esimiestään puhelimitse tai 

sähköpostitse, jolloin asioihin saadaan vastaus mahdollisimman pian. Kuulluksi tulemisen tunne 

saavutetaan tämän tutkimuksen mukaan riippumatta kommunointitavasta. Alaiset ja esimiehet 

ovat tottuneita toimimaan fyysisestä etäisyydestä huolimatta. Tärkeintä on kognitiivinen läheisyys 

ja luottamuksellinen suhde. 
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6.1.3 Sitoutuminen ja yhteishenki hajautuneessa organisaatiossa 

 

Jaettu vastuu ja päätöksenteko sekä vapaus valita itselleen työtavat toimivat sitouttamisen ja 

motivoinnin välineinä. Sitoutuminen hajautuneessa organisaatiossa on hankalampi muodostaa, 

sillä työyhteisön jäsenet eivät välttämättä ole kovinkaan tiivissä kontaktissa toisiinsa. Toisaalta 

sitoutuminen hajautuneessa organisaatiossa merkitsee yleensä sitä, että henkilöt sitoutuvat 

useaan eri kohteisiin tai organisaatioihin samaan aikaan (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 123).  

Useimmiten  asiantuntijaorganisaatiossa henkilöt sitoutuvat omaan tutkimustyöhön. Niin sanotun 

kutsumusammatin ollessa kysymyksessä, sitoutuminen tapahtuu toimialaan tai osaston spesifiin 

alaan. 

 

”Tutkijaorganisaatiossa sitoudutaan tutkittavaan asiaan. On erilaisia sitoutumisasteita, on sellaisia, 

jotka sitoutuu muhun... mut se mikä sitoo  näitä, on noi materiaalit... , jotka avautuu mun läpi. Ne 

matskut on ne, jotka sitouttaa tänne. Sit meillä on tosi kiva työyhteisö. Mä en palkkaa kuin kivoja 

ihmisiä... Meil on kivaa yhdessä ja se on hyvä asia. Tehään kovaa työtä, mut niit ei pomoteta.” (H3) 

 

”Tämä  [sitoutuminen] vaihtelee henkilöittäin, joillekin tää on vaan perusduuni. Suurin osa on tosi 

sitoutuneita, ihan rasitteeks asti. Ku työ on sydämen asia, ni ei enää nähdä, et se on työpaikka. Se 

tuo sen lisäarvon, se työn sisältö... Kyl ne on organisaatioon ja tekemiseen sitoutunu.” (H10) 

 

”Se työn rankkuuden takia yhteishenki on hyvä ja tiivis...Sitoudutaan. Kokemukset ja muut hitsaa 

yhteen. Tosi paljon keskustellaan, jos jotain rankkaa on tapahtunu...heti tauoilla tai sit mennää 

nurkan taakse. Paineet ei kasaudu, ei niitä jaksais.  Kaikki sitoutuu siihen että hommat on tehty... 

Ne sitoutuu alaan, koska tää on kutsumusammatti. Ne haluaa tehdä tietynlaista työtä, erikoistua 

alan sisällä ja sitoutuu siihen.” (H8) 

 

Jaetun johtajuuden mallia työssään enemmän soveltavat esimiehet nostivat esiin sitoutumisen 

organisaatioon kuin itseensä. Valmentavan johtajuuden mallia enemmän noudattavissa 

organisaatioissa oli eroa enemmän. Selkeästi valmentavan johtajuuden mallia toteuttavassa 

organisaatiossa esimies näki toiminta-alueen kutsumuksellisuuden aiheuttavan alaisten 

sitoutumisen organisaatioon. Toisessa organisaatiossa valmentava johtajuus lähtee esimiehen 
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persoonasta ja hänen toimintatavastaan sekä on osin sekoittunut jaettuun johtamiseen. Tällöin 

sitoutuminen on sekä organisaatioon että esimieheen, joka valmentavan johtamisen teorian 

mukaisesti on tuonut esimiehen lähemmäksi alaisiaan. 

 

Mielenkiintoiseksi tämä seikan tekee se, että vaikka kumpikin johtamisen teoria korostaa 

sitoutumisen määrän kasvua, jaettu johtaminen korostaa sitoutumista organisaatioon ja 

valmentava johtaminen sekä organisaatioon että esimieheen. Tämän tutkimuksen mukaan tämä 

on myös osoitettu toteen. 

Hajautuneissa organisaatioissa viestinnällä on selkeä merkitys. Yhtenäisyyttä, luottamusta ja 

yhteishenkeä luodaan pikaviestimien ja muiden sovellusten avulla. Johtamisviestinnän mukaisesti 

viestintä on kulttuurisesti määräytynyttä ja siten se korostaa yhteisöllistä sopimusta viestinnän 

säännöistä. 

 

”Meillä on nii spesifinen ala, tää porukka on eläinihmisiä, heil on yhteinen mielenkiinnon 

kohde...se sitoo tiiminä. Yllättävän yhteinäinen tiimi. Mä uskon, että siihen liittyy yhteinen 

kiinnostuksen kohde...Viihtyvyyttä kuvaavat dimensiot [kyselyissä]on ollu tosi korkeella. Vaik onki 

etätyötä, ni samassa työvuorossa olevat on samassa Messenger-keskustelussa sen päivän ajan. 

Täälläki työtila on sellanen että vaik oot siellä, ni et nää työkaveria sen päivän aikana.” (H6) 

 

Yhden kohdeorganisaation sitoutuminen osoittautui hiukan muista poikkeavaksi. Tämä johtunee 

johtamistavan lisäksi kyseisen esimiehen viestinnällisestä kompetenssista ja laajasta 

esimieskokemuksesta sekä siitä, että alaisten määrä ei ole liian suuri jokaisen yksilökohtaiseen 

kohtaamiseen. Oman esimieskokemuksensa perusteella tämä esimies tietää esimiehen 

persoonallisuuden sekä henkilökohtaisen otteen esimiestyössä vaikuttavan osaltaan osaavan 

henkilöstön pysymiseen. 

 

” Molempiin [organisaatioon ja esimieheen] ... kyllä varmasti minuunkin... Jostain ne [alaiset] oli 

bongannut paras pomo kilpailuun ja ilmotti mut sinne. Sain sieltä sit plakaatit. Kyl varmaan 

minuunkin on sitoutunut.” (H5) 
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Lyly-Yrjänäisen tutkimuksen (Lyly-Yrjänäinen, 2014, 113) mukaan keskinäinen luottamus on 

lisääntynyt organisaatioissa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Tämän tutkimuksen mukaan 

luottamus osoittautui etänä tehtävän johtamisen tukipilariksi. Etäjohtamisessa kaikki haastatellut 

esimiehet painottivat luottamuksen tärkeyttä. Lähes kaikissa organisaatioissa luottamus tulee 

annettuna työsuhteen alussa koeajan puitteissa. 

”Luottamus pitää olla työntekijään, ja sit esimies valvoo. Miksi pitäis oikeestaan valvoo? 

Työntekijät on viisaampia kuin pomot. Ei CTOna voi tuntee kokonaan koko toimintaa, se on ihan 

liian monimutkaista. ... Luottamus on väline siihen, että tuloksia syntyy... Johtajuudessa luotat 

kaveriin, ei väliä missä kaveri on. Muualla voi tehdä paljon. Kunhan kaveri tekee hommansa.” (H1) 

  

Kaksi organisaatiota ovat tästä poikkeus. Toinen on kansainvälinen organisaatio, jonka koko 

työkulttuuri muuttui yritysoston jälkeen, jolloin ostettu organisaatio sulautettiin ostavan 

organisaation työtapohin ja kulttuuriin. 

 

”Luottamus on tosi vahva. [Tilanne muuttui yritysoston jälkeen] Ja sit on trust curve,  ja ennen ku 

pääsee tietylle tasolle sä et pysty vaikuttamaan mihinkään ja kun olet osoittanu sä oot 

luottamuksen arvonen, ni voit puhua edes saman tason henkilölle.” (H2) 

 

Tämä muutos on selitettävissä ostavan organisaation työkulttuurilla. Se on toiminut 

pääsääntöisesti niin, että oman maan toiminnan ja kulttuurin mukaan toimitaan, vaikka toiminta 

on ollut jo alunperin kansainvälistä. Organisaatio on hyvin hierarkinen ja jäykkä sekä toimii hyvin 

yksilökeskeisesti ja suljetusti. Tämä oli shokki ostettavan organisaation henkilöstölle, jotka olivat 

tottuneita jaetun johtajuuden malliin, matalaan hierarkiatasoon sekä hyvin avoimeen 

kommunikaatioon. 

 

Toinen poikkeus tässä tutkimuksessa on kansallinen organisaatio, joka käyttää etätyön 

saavuttamista motivaattorina. Etätyöhön voi alainen päästä saavutettuaan esimiehen 

luottamuksen sekä täyttäessään tietyt osaamis- ja kokemuskriteeristöt.  

 

Tämän tutkimuksen perusteella etätyö on lisääntynyt organisaatioissa ja se tulee tulevaisuudessa 

vielä lisääntymään entisestään. Organisaatiot pyrkivät takaamaan sovellusten ja järjestelmien 

toimivuuden riippumatta työskentelypaikasta. Uusien järjestelmien hankintaa harkittaessa 
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pilvipalveluiden suosio on kasvanut ja tietoliikenneyhteyksien paraneminen pienentää häiriöiden 

ilmaantumista.  

 

6.1.4 Läsnäolo hajautuneessa organisaatiossa 

 

Tutkimuksissa on havaittu, että työntekijät pitävät tärkeänä esimiehen fyysistä läsnäoloa ja 

kohtaamista. Esimieheltä toivotaan huolehtimista, kuuntelua ja tukea. (Viitala & Koivunen 2014, 

159-160) Hajautuneessa organisaatiossa, kaiken kiireen keskellä, läsnäolon luominen 

tasapuolisesti kaikille työntekijöille on osoittautunut esimiehille haasteelliseksi tehtäväksi. 

 

 Teknologiavälitteiset kahdenkeskiset vuorovaikutussuhteet koetaan yhtä merkityksellisenä kuin 

kasvokkaissuhteetkin, mutta luottamuksen rakentuminen hajautuneissa organisaatioissa vaatii 

monipuolista viestintäosaamista (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 98-104). Tähän haasteeseen 

haastatellut esimiehet tutkimusmaailmasta sekä kansainvälisen toiminnan puolelta vastaavat näin: 

 

” Connected koko ajan... Rooli vaatii, että on epämääräisiinkin aikoihin tavoitettavissa... Fyysisen 

läsnäolon tarve on edelleen...Johtamisen näkökulmasta se, että sä ymmärrät toisen, ni se 

vaatii...jostain syystä me ei osata rakentaa semmosta kommunikaatiovälinettä, jossa tulis se 

läsnäolo mukaan....tää johtaminen on viestintää ja kommunikaatiota...ja päätösten tekoo.” (H1) 

 

” Mun ovi on aina auki ja mä oon aina tavotettavissa. Ne yahoottaa ja mesettää kymmenen aikaan 

illalla, ja mä vastaan ja saatiin asia hoidettua. Ne tietää, et multa voi tulla kysyä mitä vaan. Mä en 

nolaa tai hauku niitä... Availability, sitä se on.” (H3) 

 

Yleisesti tässä tutkielmassa on nähtävissä se, että esimiehet ovat lähestyttävissä myös sellaisin 

sovelluksin, jotka eivät ole organisaation virallisessa käytössä toimialasta tai sektorista 

riippumatta. Jokainen haastateltu esimies pitää kynnyksen alaisensa ja itsensä välillä matalana. 

Henkilön aito, yksilöllinen tapaaminen näyttäytyy niin valmentavassa johtamisessa kuin 

johtamisviestinnässäkin. Arjen töiden keskellä kuuluu tavata alainen niin, että alainen kokee 

arvostusta sekä esimiehen aidon kiinnostuksen alaisen omaa tilannetta kohtaan. 
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” Täytyyhän ihminenkin kohdata. [Luon läsnäoloa] kaikella sellasella epävirallisella hölötyksellä 

toimistolla. Kun mä kohtaan ihmisen, ni kyselen ja yritän muistaa mistä me puhuttiin viimeks. 

Vaikk et, etkö sä käynyki mökillä. Ja tiimiläisille kerron, et miten sovitut asiat etenee... Lähetän 

hyvii ja kannustavii tekstareita.  Jos tietää et toiselle on tulossa tiukka tiukka paikka, ni aamulla 

lähtee tekstari et stemppii, tulossa rankka päivä, se menee hyvin. Perussettii... Tosi pienii asioita 

ne on, joilla läsnäoloo ja tukee  tarvii näyttää. Joskus se on kokispullo pöydällä... Sekin on sellasta 

läsnäoloo ja tukee.” (H10) 

 

Tämän tutkimuksen teroreettisessa osiossa olevat johtamisen sekä viestinnän teoriat korostavat 

yhteen ääneen esimiehen läsnäolon tärkeyttä. Tämän tutkimuksen tulokset tukevat tätä 

näkemystä. Esimiehen läsnäolon muoto on muuttunut ja viestintäteknologian välityksellä saadaan 

läsnäolon tuntu syntymään. Aktiivinen toiminta ja jatkuva kommunikaatio mahdollistaa läheisten 

välien ja luottamuksellisten suhteiden säilyttämisen.  

 

6.1.5 Ristiriita- ja konfliktitilanteet hajautuneessa organisaatiossa 

 

Ristiriitatilanteita ei voida välttää, valitettavasti. Näiden tilanteiden mahdollisimman aikaisessa 

vaiheessa tapahtuva purku on tärkeää. Ristiriitojen leviäminen työyhteisöön laajemmin nähdään 

huonona esimiestyönä. Yhteinen piirre haastateltujen esimiesten kesken on se, että jokainen 

matkustaa ristiriitatilanteessa pitkiäkin matkoja voidakseen henkilökohtaisesti naamatusten 

selvittää tapahtumien kulun ja ratkaistaan tilanteen. 

 

Ristiriitojen ja konfliktien osalta tärkeintä on esimiestyön kannalta ennakointi. Yhteisten sääntöjen 

laatiminen ja niiden noudattaminen sekä oikeudenmukainen ja reilu kohtelu pienentävät 

ristiriitojen syntymisen riskiä. Tyypilliset ristiriitatilanteet tulevat  esiin ihmissuhdeongelmina. 

(Humala 2007, 113-119) 

 

” Yks meiän tutkijoista on hankkinu pienen koiranpennun... Toi sen koiranpennun tänne, että 

hänen täytyy käydä keskellä päivää eläinlääkärissä. Sit se toi sen pentunsa tänne ja se tepasteli 

siellä sen huoneessa... Illalla mä sain sähköpostin yhdeltä ihmiseltä, että en tykkää että täällä on 



 

 

 

69 

koiria.... Ois kiva et ne pysyis poissa kun hän pelkää niitä... Seuraavana aamuna sitten laitoin 

sähköpostia tälle kyseiselle tutkijalle et ootko tänään paikalla. Sielt tuli [vastaus], että olen. Laitoin 

uudestaan, että tuuppa käymään. Ja niinpä se sitten tuolta alakerrasta kömpi tähän mun 

huoneeseen. Mä sit, et mulla on nyt tosi vakava asia. Mä tiedän jo, se sano. Me käydään tää 

keskustelu joka tapauksessa, jotta tää on sitten käyty. Juteltiin siitä koiraprobleemasta... tää sun 

koirasi tuskin on ainoa syyllinen tässä ongelmassa... Juttelen heidän [muiden koiria töihin 

tuoneiden] kanssa myös... Siinä kohtaa ku sitten todettiin, että ratkotaan tää...niin ettei tääll oo 

koiria jatkossa enää. Hän lähti sitten pois. Kävin katsomassa onko se toinen potilas täällä paikalla, 

no ei ollut. Laitoin sitten ..mä soitin hänelle että tämmönen asia, ja puhuttiin siitä sitten 

puhelimessa. Kolmas, jolla on ollu myös tällänen sillon tällön hurtta paikalla. Sille sitten meilasin et 

voitais puhua. [Hän vastasi, että] Joo, mä kuulin. Et tää ensimmäinen, joka tässä kävi oli jo laittanu 

sähköpostia näille kahdelle ... Mulla meni pieni tovi [kaikkien asianosaisten kanssa keskusteluun]ja 

kaikki härvelit piti käyttää, koska ei ne oo täällä. Ja samaan aikaan ei pidä unohtaa sitä, että 

tottakai on olemassa horisontaalista informaatiota. Totta kai ne on jatkuvasti toistensa kanssa 

puheissa.” (H4) 

 

Yhteisistä säännöistä huolimatta ristiriitatilanteita voi syntyä sähköisen viestinnän kautta. 

Tällöinkin kyse on henkilökohtaisista eroista viestintäteknologian käytössä: 

” Tää on aika yleistäkin meillä. Liittyy hyvin siihen, että jos on henkilöitä, jotka ovat luonteeltaan 

erilaisia ja sit on haastavaa se vuorovaikutus. Se kärjistyy sillon, kun joudutaan työskentelemään 

etäyhteyksill. Meillä hyödynnetään paljon ryhmä lynk-keskusteluja ja niissä he sopivat pientiimin 

kesken työvuoronsa pyörittämisesta, et kuka menee tauoille milloinkin... Sit tulee esimiehelle 

kopio keskustelusta, et taas toi sano mulle ilkeitä juttuja. Ja sit mä oon huomannu sen, et on tosi 

vaikee tää sähköinen, kirjotettu maailma... On helpompi sanoo töksähdellen työkaverille 

Messengerin tai sähköpostin kautta ku sanoo töksähtäen naamatusten tai puhelimessa. 

 

...Sitten arjen kiireessä ja stressissä pääsee unohtumaan sovitut pelisäännöt. Tää on päivittäistä. 

Tokihan kaikki lähtee siitä, et on pelisäännöt tiimissä sovittu ja määritelty yhdessä. Tiedetään ja 

ennaltaehkäistään... Sitte jos on äityneitä tilanteita henkilöiden välillä, ni pidetään keskustelu. 

Esimies mukana ja ne kaks keskustelee keskenään,  pyrin olemaan tuomarina välissä. Usein ihmiset 

ei halua tämmösen tilanteeseen...ni siihen ei pakoteta vaan keskustellaan erikseen.” (H6) 
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Esimiehen vastuu alaistensa hyvinvoinnista ja kokonaiskuvan säilyttäminen ei väisty tai muutu, 

vaikka työtavat ja maailma muuttuvat. Tämä tuo uuden, erityisen vaativan näkökulman 

esimiestyöhön. Valmentavan johtamisen peräänkuuluttamaa empaattisuutta ja yksilöllistä alaisen 

kohtaamista tarvitaan esimiestyössä, jotta kokonaiskuva työyhteisön tilanteesta välittyisi 

esimiehelle. H1 kuvaa sen selkeästi: 

 

” Kolmelle päällikölle tuli fundamentaalinen ristitiita. ”Mä en leiki enää ton kaa”... Pitkäaikainen 

kytevä tulipalo sitten riehahti. Se vaatii sitä pelisilmää, sä ymmärrät mitä erilaisten viestin takana 

on. Jos vaan luet viestin ja näin, ni sun pitää havainnoida mitä se viesti oikeesti tarkottaa 

työyhteisön näkökulmasta. Ei se oo sitä jatkuvaa läsnäoloa vaan tavallaan sä oot fyysisesti 

tilanteen päällä. Sun pitää ymmärtää viestiketjusta, et tilanne on päällä. Sit vaan porukka koolle ja 

ratkomaan tilannetta. Koska se oli ilmiselvää. Ja vain yhden viestin perusteella mä hiffasin sen. 

Pidettin palaveri, kaikki samassa huoneessa. Mun tapana on tehdä suoraviivasesti, et jos tällanen 

tulee niin sanon suoraan, että tällänen on. Ristiriidat kannataa ratkoa muuuten kuin sähköpostilla 

tai tekstiviestillä.  

 

Työyhteisössä ilmaantuvat ristiriidat eivät synny näin [sormien napsautus]. Mun kokemuksella, jos 

tulee äkillinen reaktio työyhteisön sisällä, ni taustalla on aina jotain. Hyvään johtamiseen kuuluu, 

et sä ymmärrät, et taustalla olevia juttuja sun kannattaa seurata...Sun täytyy tarkkailla fiilistasoo ja 

ihmisten välisiä suhteita, miten ne viestii toisillee, miten ne käyttäytyy toisilleen. Sit sull on 

käsitys... Jos ristiriitoja syntyy voit esimiehenä katsoo syvälle peiliin, et mitä mä en tässä 

huomannu.” (H1) 

 

Henkilöiden väliset ristiriidat ovat suurimmalta osin selitettävissä henkilöiden toimintatapojen 

erilaisuudella sekä väärillä tulkinnoilla. Kiireen keskellä alaisten oma ura- ja elämäntilanne muovaa 

sitä, miten he kokevat tai tulkitsevat tilanteet ja viestit. Sosiaalisten ja sosioemotionaalisten 

merkkien tulkinnassa tulisi esimiesten ja alaisten pitää mielessään kulttuurilliset ja arvolliset 

eriäväisyydet. Yhteisesti sovitut säännöt tulee pitää selkeinä kaikille ja jokaisen aikuisen ihmisen 

tulee olla vastuussa omasta käytöksestään työyhteisössä. Esimiestyön sosiaalinen prosessimaisuus 

korostuu ristiriitatilanteissa, jolloin hänen tulee sietää särmiä sekä omata herkkyyttä aistia 

tuntemuksia organisaatiossa Ropon tutkimuksen mukaisesti (Ropo, 2012,23). 
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Hajautuneessa organisaatiossa viitteitä ristiriita- ja erimielisyystilanteista tulee esimiehen tietoon 

monelta eri kanavalta. Ne voivat tulla suoraan alaiselta tai henkilöltä, joka tilannetta seuraa 

läheltä.  

 

”Täytyy jaksaa kuunnella ja pitää kaikki langat käsissä. Ennen kaikkee se, että heidän huoliin tulee 

reaktio nopeesti. Jotkut asiat on sellasii, ettei heti voi kehittää mihinkään, mut sit kertoo siitä... Sit 

on onneks semmonnen, et... ne ilmottaa toisistaan et nyt mä oon huolestunut kolleegasta, koska 

näin ja näin. Hyvässä mielessä.” (H7) 

 

Seurattavat, ennakoivat viitteet ristiriitatilanteista voivat olla myös sähköisen viestinnän rivien 

välissä näkyviä hiljaisia perhosefektejä, joiden aiheuttama muutoksen koko ei välttämättä ole 

verrannollinen alkuperäiselle ilmiölle. Organisaatiossa tällaiset ilmiöt voivat olla kahden henkilön 

välinen kitka, huhu tai yhden henkilön kokema mielipaha.  

 

6.2 Viestintä esimiestyössä 

 

Viestinnän tärkeys korostuu hajautuneen organisaation esimiestyössä. Useimmiten esimiehet 

käyttävät puhelinta, tekstiviestejä ja sähköpostia kommunikoidessaan alaistensa ja 

yhteistyökumppaneiden kanssa. Kun naamatusten käytävään keskusteluun ei ole aikaa tai 

mahdollisuuksia, käytetään vaihtelevissa määrin viestintäteknologiaa.  

 

Esimiehet ovat tottuneita kuuntelemaan ja huomioimaan pieni asioita alaistensa äänessä. Erot 

viestintätavoissa selittyvät työnantajien tarjoamien viestintäteknologioiden laajudella; kaikkia 

työkaluja ei ole tarjolla. Voimakas yksimielinen näkemys on haastateltujen esimiesten kesken se, 

että naamatusten, fyysisesti samassa tilassa tapahtuvaa kommunikaatiota ei viestintäteknologisin 

toimenpitein tulla koskaan korvaamaan.  

 

”Johtamisviestintäkulttuuria [tulee] muuttaa avoimempaan suuntaan... Johtamisen perushaaste 

nyt on se, miten sanot monimutkaisen viestin yksinkertaisesti. Mikä on perusviesti, minkä haluat 

sanoo. Silloin näköyhteys on hyvä, jotta voi havaita meneekö viesti läpi. Lähijohtaminen ei saa 
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muuttua etäjohtamiseksi. Myös lähikontakti pitää olla olemassa... Tää johtaminen on viestintää ja 

kommunikaatiota...ja päätösten tekoo.” (H1) 

 

”Kun puhutaan aina, et videokonferenssit ja telekonfferenssit korvaa kaikki nää työmatkat ja 

muut, ei se tuu niin tekemään. Se on niin tärkeetä. Niin monessa eu-projektissa mäkin oon ollu 

mukana, et ne nytkähtää eteenpäin, ku ne ihmiset istuu saman pöydän ääreen ja viettää yhen 

päivän palaveeraten siitä asiasta” (H3) 

 

Yhteinen näkemys on myös se, että kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa syntyneen 

perusluottamuksen ja alaisen toiminta- ja ajattelutapoihin tutustumisen jälkeen  

teknologiavälitteinen viestintä on erittäin toimiva. Samaan päätelmään on päässyt myös Iris 

Humala (Humala 2007, 50-53). Henkilökohtaisen vuorovaikutussuhteen synnyttyä löytyy 

esimieheltä vaihtoehtoja havaita alaistensa tilanteet ja puuttua niihin tarvittaessa. 

 

”Äänestäkin kuulee, ei välttämättä tarvitse kasvoja. Mutta silloin on tunnettava henkilö. 

Tavoiteasetanta on tehty myös tosi pitkään virtuaalisesti ja pääsääntöisesti ei käytetä kuvaa. 

Jotkut haluavat että käytetään.” (H2) 

 

”Pyrin olemaan alkuun paljon yhteistyössä ja siinä oppii kuulemaan äänensävyistä. Kyll ihmisen 

äänensävy paljastaa yhtä paljon. Kun tuntee suhteellisenkin hyvin niin kuulee onko kaikki ok ja 

mikä tilanne on sitten.” (H5) 

 

6.2.1 Teknologiavälitteinen viestintä 

 

Teknologiavälitteisessä viestinnässä persoonaerot osapuolten välillä korostuvat. Viestien tulkinta 

on subjektiivista ja tähän tulisi kaikkien, myös esimiesten, kiinnittää huomiota. Pienet lisäykset 

viestin väliin, tuovat tunteet mukaan ja viestinlähettäjä tuntuu läheisemmältä. Hymynaamojen 

käyttö viestinnässä jakaa käyttäjät kahteen leiriin: toisia ne ärsyttävät ja toiset niitä viljelevät. 

Yhteinen piirre on kuitenkin se, että niiden lisääminen tekstiin muuttaa viestin sisältöä. 
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”Mä oon huomannu sen, on tosi vaikee tää sähköinen maailma, ku toiset käyttää smileja, osa  ei. 

Jännästi sama lause, jos laitat smilen perään tai et, ni se on ihan erilainen se lausahdus. On 

helpompi sanoo töksähdellen työkaverille Messengerin tai sähköpostin kautta, ku sanoo suoraan 

tai puhelimessa...Oon sitä mieltä just tää smile-juttu on siinä se merkittävä tekijä. Mä oon itse 

havainnu, et helpommin semmonen asia, jonka sä oot tarkottanu yhdellä tavalla ymmärretään eri 

tavalla, jos sä viestit sähkösesti ku face-to-face. Ilmeitä, eleitä ja hymyilyä voi hyödyntää. Toisaalt 

onhan sulla kuitenkin kohtelias lauserakenne [käytettävänä] .” (H6) 

 

Toimivaan ja rakentavaan vuorovaikutussuhteeseen tarvitaan kuitenkin kaikkien osapuolten hyvä 

tahto missä tahansa ympäristössä. Esimiehen tulee kuitenkin aina kiinnittää huomiota 

sanavalintoihinsa sekä viestin sävyyn. Viestintäteknologiaa käytettäessä tämän tärkeys korostuu. 

Nämä teknologiavälitteiset vuorovaikutussuhteet koetaan yhtä merkityksellisenä kuin 

kasvokkaissuhteetkin, mutta luottamuksen rakentuminen hajautuneissa organisaatioissa vaatii 

monipuolista viestintäosaamista (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 98-104). 

 

”Yks lakimies luki näit viestejä ku piru raamattua ja löysi niistä sellasia merkityksiä, joita ei muut 

löytäny. Mä en ymmärtäny mistä ihmeestä... miten tämänkin asian saa solmuun. Soitin ja selvitin 

tilannetta. Jos joku haluaa loukkaantua kaikesta mahdollisesta, ni onhan se nähtävästi 

mahdollista.” (H7) 

 

Mielenkiintoinen seikka ilmeni alalla, jolla ei ole sähköisiä viestintävälineitä juurikaan käytetä. 

Viestit kulkevat suullisesti tai asiat voi lukea kansiosta tai vihosta. Suullisen kommunikoinnin haitta 

puolia on se, että niin sanottu rikkinäinen puhelin –efekti voi vääristää viestin. Tällaista ei 

kuitenkaan tässä tutkimuksessa ollut havaittavissa määrin. Jokainen organisaation jäsen tietää ja 

tuntee toimintatavat ja suhteuttaa viestin sisällön kertojan tai tilanteen mukaan. Tämä toimii 

pienissä organisaatioissa,  jolloin eri henkilöiden toiminta- ja ajatusmallit ovat kaikkien tiedossa. 

 

”Ei oo infotauluu... Kansissa on [muistiot] ja jokainen tietää missä ne on. Tiimivihkoo luetaan ja 

kommentoidaan... Suurin osa muistioist ja muist on verkossa nyt, mut suuri osa ei ees tiedä miten 

sinne mennään. Suullisesti kuulee ja toisilta kysytään ja siitä vedetään sit omat johtopäätökset... 

Tiedon leviäminen perustuu suulliseen kommunikaatioon. Virallisista kokouksista on koneel... isot 

asiat menee näin. Ei tiimipalavereista oo mitään...Ei käytetä puhelinta tai sähköpostii, tosi 
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satunnaisesti. On toi vihko, tiimipalaverit, vuoronvaihton yhteydessä puhutaan... On yleistä, että 

käydään kaikki naamatusten. Kokouksia ei juuri oo. Ne [tiimipalaverit] menee sillee niin ku asiat 

saadaan sumplia siinä. Ja, ku keskustellaan päivän asioist ja sit juttu siirtyy työyhteisöasioihin ja sit 

niist jutellaan siinä. Kirjataan sit vihkoon, koska muuten osa kuulee toisilta tai ei kuule lainkaan... 

Väärinymmärryksiä ei juuri tuu.” (H8) 

 

Tämä on myös erityisen hyvä esimerkki organisaatioviestinnän eri areenoista ja niiden kulttuurista. 

Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian anarkistisessa viestintäareenassa on hyvin vähän 

integroivaa viestintää ja runsaasti dissipatiivista, kaaosta luovaa viestintää. Yllä oleva tilanne on 

selkeästi anarkistinen tilanne. Organisaatiossa Åbergin johtamisviestintää on hyvin vähän. 

Käytännössä virallisten kokousten muistiot on luettavissa, mikäli työntekijä on tietoinen miten ne 

verkosta löytyvät. Tällaisen organisaation viestintä toimii rikkinäinen puhelin –ilmiön ja 

perhosefektien  luvatussa maailmassa ja riskit työyhteisössä ilmaantuvien väärän tiedon määrä 

kasvaa huomattavasti. Tutkijan mielenkiinnon herätti tässä tilanteessa se, että väärinkäsityksiä ei 

tässä organisaatiossa kuitenkaan ilmene enempää kuin muissakaan organisaatiossa. 

 

Väärinymmärrysten lisääntyminen on yleensä todettu lisääntyvän kirjoitetun, sähköisen viestinnän 

piirissä (Aula & Jokinen 2007, 83). Kirjoitettuun viestiin on kuitenkin helpompi palata ja siitä jää 

jälki, johon voi palata tarvittaessa. Väärinymmärrystilanteessa suulliseen viestiin on vaikea palata, 

etenkin jos osapuolia keskustelussa on ollut vain kaksi. 

 

”Kasvokkain oleminen on tärkeetä. Ei sitä voi korvata edes konferenssipuheluilla. Ei ketään voi 

laittaa tekemään ilman fyysistä kontaktia... M[in]ut käsitetään useimmiten väärin puheesta ja sit 

on tosi hankalaa palata siihen. Jos tulee väärinkäsitys ni kirjoitettu on helpompi korjata. Muuten se 

on sana sanaa vastaan... Kirjotettuu viestii voi suunnitella kauemmin ennen ku laittaa ulos. Puhe 

voi tulla ulos ennen ku ajatus on valmis. Lipsahtaa.” (H10) 

 

Teknologiavälitteisen viestinnän on todettu lisäävän väärinymmärrysten riskiä. Tässä 

tutkimuksessa kävi ilmi, että kirjoitetun viestin voi muotoilla aina uudestaan ja uudestaan, jolloin 

saadaan aikaan viesti, jota on erityisen vaikea ymmärtää väärin. Kirjoitetun viestin voi myös 

tarkistuttaa toisella henkilöllä, joloin väärinymmärryksen riski pienenee edelleen. Aina tämäkään 
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ei riitä, kuten H7:n haastattelussaan kertoi. Tällöin kyseessä on kuitenkin muu kuin viestinnällinen 

ongelma. Alaisen asenne on tällöin syystä tai toisesta negatiivinen ja tämän syyt tulee selvittää. 

 

Kasvokkain tapahtuvassa kommunikoinnissa sitä vastoin sanojen lausunnan jälkeen on niitä hyvin 

vaikea korjata ja mahdoton ottaa takaisin. Näin harkitsematon sanavalinta voi jäädä kaihertamaan 

vuorovaikutussuhdetta pitkäksikin aikaa.  

 

6.2.2 Organisaation sosiaalinen viestintä 

 

Vaikka tutkimuksen kohteena olivat hajautuneet organisaatiot, ovat työntekijät luonnollisesti 

yhteyksissä toisiinsa. Viestit työntekijöiden kesken voivat olla välillä nopeampia kuin esimies.  

Johtamiviestinnän kannalta kyse on sosiaalisesta vuorovaikutuksesta, eli puskapuhelimesta. 

Dynaamisen organisaatioviestinnän osalta kyse voi olla perhosefektistä, huhut ovat muuttumaton 

osa organisaatioita ja vuorovaikutusta. Tämä puoli organisaatioviestinnästä on todettu olevan 

tärkeä osa kokonaisuutta. Sen olemassaolo ja hallitsemattomuus tulee hyväksyä. Esimiehet 

osaavat suhtautua niihin yksiselitteisen kuivan sarkastisesti. 

 

”Huhumyllyt pyörii se on ihan selvä juttu. Siihen se johtaa luonnollisesti. Se on tietysti tehokasta... 

Joskus pääsee liikkeelle huhuja, jotka on vahingollisia. Ei ne kaikki ole semmoisia. Osa on niistä 

sellaisia, jotka valmistaa niitä asioita ihan hyvin. Kerkii jo etukäteen niitä asioita pohdiskeleen... 

Sitten kun se asian niille esittelee, että nyt ois tämmönen asia tulossa. Ni ne on tienny jo sen asian 

kauan. Organisaatiossa on joka tapauksessa niin hirvittävästi epävirallista tietoa... Kaikki viisaus ei 

valu yhtä reittiä. Virallinen totuus tulee niin hirveen paljon sen jälkeen, kun asia on jo tiedetty.” 

(H4) 

 

”Ei se [puskapuhelin] helpota tai hankaloita. Kun sen tietää niin olkoon niin. Sithän mä voin 

seuraavalta voi jo kysyä, että minkälaisia ajatuksia tää sussa herättää. Sillon, ku muutettiin keväällä 

ja sitten kun siitä kerrottiin ja... se tietysti lähti kulovalkean tavoin liikkeelle. Sittenhän mä sain 

kaikilta muilt paitsi ensimmäiseltä ensimmäiset fiilikset, et miltä tää tuntuu, kun oot nyt jo vähän 

aikaa miettiny.” (H5) 
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Läsnäolon ja luottamuksellisen suhteen rakentamiseen viestintäteknologia tuo työkaluja, mutta 

näkemys niiden soveltuvuudesta henkilökohtaisen suhteen luomiseen alaisten kanssa on suuriakin 

vaihteluja. Osaltaan tämä on tottumiskysymys, jotkut esimiehet ovat enemmän sinut edistyneen 

viestintäteknologian kanssa, tämä ei kuitenkaan selitä näkemysten erilaisuutta. Tässä kaksi aivan 

vastakkaista näkemystä henkilöiltä, jotka käyttävät sujuvasti viestintäteknologian tuomia 

ratkaisuja:  

 

”Pyrin olemaan alkuun paljon yhteistyössä... Johtamiseen kuuluu small talkia, kun sekin onnistuu 

sähkösesti. It-päällikön kanssa ja johdon assistentin kanssa vaihdetaan jokapäivästä...small talkia 

sähkösesti. Henkilökohtaisen suhteen luonti onnistuu myös sähköisesti. Sama pätee mun 

pomonkin kanssa.” (H5) 

 

”Mun mielipide on se, että jos sä haluat rakentaa hyvän esimies-alais –suhteen, ni jossain määrin 

on oltava fyysistä kanssakäymistä samassa tilassa. Small talkia on vaikeampi heittää siellä on-line 

yhteydessä. Jos aatellaan sitä, että ois jonkun uusi esimies ja haluais tutustua uuteen alaiseensa... 

tututuminenkin...et sais sen luottamussuhteen alulle ja rakentumaan, ni kyl se ois vaikeeta vain 

etäyhteyksien avulla.” (H6) 

 

Näiden kahden aiheen välillä on pieni nyanssiero, mutta heidän suhtautumisensa oli myös muilta 

osin viestintäteknologian soveltuvuudessa henkilöjohtamisessa vastaava eli toisistaan eroava. H6 

tuo esiin kasvokkain tapahtuvan perusluottamuksen herättämisen, jonka jälkeen henkilökohtaisen 

vuorovaikutussuhteen säilyttämisen voi tehdä myös teknologiavälitteisellä viestinnällä. Tästä on 

H5 samaa mieltä. Kummatkin esimiehet siis käyttävät kasvokkain tapahtuvaa ja 

teknologiavälitteistä viestintää toisiaan täydentävänä viestintämallina.  

 

Tämä tutkimus ei ota kantaa esimiesten persoonallisuuteen ja sen vaikutukseen esimiestyössä. H5 

toimii enemmän hämärtyneen työajan ja –paikan ehdoilla. Hänen organisaatiossaan on enemmän 

liikehdintää työpisteiden osalta sekä uusi sukupolvi on tuonut jo selkeän muutoksen 

työaikakäsitykseen. H6 ei käytä liukumia hyväkseen ja hänen organisaationsa on huomattavasti 

tiukempi työajan ja –paikan suhteen. Tämän asenteen heijastus on myös viestintäkulttuurinen. 

Organisaatiossa painotetaan fyysisen läsnäolon tärkeyttä, jolloin osa vapaudesta häviää. 
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6.2.3 Organisaatio- ja johtamisviestintä 

 

Organisaatioiden toimintatavoista ja toiminta-aloista riippumatta yhteiset kokoukset on järjestetty 

kaikissa säännöllisesti. Hajautuneissa työyhteisöissä on tärkeää luoda mahdollisuus yhteisiin 

kokoontumisiin niin, että työyhteisön jäsenet ovat koolla ja pääsevät näin keskustelemaan 

yhdessä, samassa tilassa, kaikkia koskevista asioista. Kyse on silloin johtamisviestinnän 

management-näkökulmasta. Tällöin työyhteisöviestinnällä pidetään yllä perustoimintojen 

tukemista ja informointia. Dynaamisen organisaatioviestinnän teorian mukaan kyseessä on 

järjestystä tuova, integroiva viestintä, jonka suhteellinen määrä dissipatiiviseen viestintään 

verrattuna määrittelee organisaation viestintäkulttuurin.  

 

”Meil on kokeilu, et yks päivä [viikossa] ollaan fyysisesti läsnä [toimistolla]. Loput ajat on ”up to 

your calender”. ..Sähköset kalenterit on näkyvissä, tuo avoimuutta. Ihmiset on varannu sen päivän, 

se on ennalta sovittu se päivä... Siin on sit kaikki palaverit...Vaikeuksia on enemmän tuottanu se, 

että luvattiin samalla olla aina yks päivä viikossa pois. Etänä tai kaupungilla... On tosi tehokasta 

ottaa sähköpostien kirjottamiset ja laskujen hyväksynnät muualla. Näitten tilojen ongelma on se, 

et otanpa aikaa nyt, teen nuo pois...teen koko ajan... Omassa roolissas joudut tekemään paljon 

asioita yhtä aikaa. Voi olla kuormittavaa joskus. Toisaalta se on vaan työtä, ei se sen vaikeempaa 

oo tai sit se on just niin vaikeeta.” (H1) 

 

”Pyrin käydä eri maanosissa 1 krt kvarttaalissa... Jokaisella alaisella on tällänen 30 minuuttii 

kvarttaalissa naamatusten.  Meillä on nämä kuukausipalaverit, johon tiimiläiset tuo asioita. Kerran 

kuussa meillä on viel koko tiimille info-sessio, suurinpiirtein mä kerron jostain asiasta jotakin 

puolet ajasta ja puolet ajasta saa kysyä.” (H2) 

 

Osastoissa tai tiimeissä, joissa alunperin ei säännöllisiä kokoontumisia ollut, on otettu 

tiimikokoukset käyttöön yhteisen edun nimissä. Johtamisviestinnän työkalut ovat toiminnallisia 

nykymuotoisina, mikäli viestintäteknologiset ratkaisut tukevat myös etäosallistumisia näihin 

kokouksiin. 

 

”Mun ainoa tällainen klassinen johtamistyökalu on se, että meillä on viikottaiset palaverit... Paljon 

se on sitä, et ne tuo esiin niitä ongelmiaan ja jumejaan... Mä inhoon palavereita. Mä en halunnu 
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yhtään turhaa palaveria... sit ku mä huomasin, et kaks tyyppii oli ohjelmoinu samaa koodia pari 

viikko vierekkäin vierekkäisissä huoneissa...Sit me järjestettiin tälleen... Ne kyll tulee mulle kitisee, 

jos jossain on oikee ongelma... Isoista projektista on vielä oma viikopalaveri” (H3) 

 

Yhteistä on siis kaikille haastatelluille esimiestyötä tekeville se, että jokaisella on toistuvia tiimi-, 

yksikkö- tai osastokokouksia sekä henkilökohtaisia palavereita alaistensa kanssa. Alaisia pyritään 

tapaamaan naamatusten vähintään kerran kvarttaalissa. Tällöin esimies menee alaistensa luo. 

 

Mikäli säännöllisten kokousten osalta kokoukseen osallistuvia on monella paikkakunnalla tai 

monella mantereella, otetaan yleisemmin käyttöön Skype tai, jos näyttöruutu on jaettava, Lynk.   

Säännöllisyydestään huolimatta kokousten tiheys vaihtelee, mikä on täysin ymmärrettävää tiimin 

koon ja alaisten olinpaikan ottaen huomioon. Säännöllisten henkilökohtaisten palaverien lisäksi 

alaiset tulevat hyvin vapaasti keskustelemaan tarpeen niin vaatiessa.  

 

”Tän työn luonne on se, että tulee uusia tilanteita koko ajan ja on kiva peilata. Pidän kynnyksen 

tosi alhaalla ettei mulla oo koskaan liian kiire... Pitää olla valmis siihen, et on koko ajan 

tavoitettavana ja empatia siihen et... siis ymmärrystä siihen, missä tilanteessa ne ihmiset siellä 

on... Jos mä huomaan, ni soittelen itsekin. Jos raporteiss on jotain, mikä vaatis tai ei vaatiskaan ni 

laitan viestii. Kynnys on vaan niin matala, et kyl sielt tulee, et mulla on tällanen ja tällanen 

[ongelma].” (H7) 

 

Useammalla esimiehellä on hyvin laaja toiminta-alue ja –vastuu. Keinoissa, joilla esimiehet tekevät 

työtään, on runsaasti yhteneväisyyksiä. Esimiehet käyttävät kaikki mahdolliset työskentelytavat ja 

–mallit, jotka työnantaja käyttöön järjestää tai joita työntekijät preferoivat. Viestintäteknologian 

tuomaa helpotusta omaan työhön huomaavat jokainen haastateltu. Käyttöönottolaajuudessa on 

sitä vastoin variaatiota, mikä ei selity käyttöosaamisella. Jokaisella esimiehellä on se ensisijainen, 

omimmalta tuntuva, tapa kommunikoida toisten kanssa. Mikäli tämä ei sovi, syystä tai toisesta, 

ottaa esimies muut mahdollisuudet nopeasti käyttöön. 

 

”Puhuminen on kahden välistä...kuvallinen on joukkoviestintäjuttu. Puhelimessa mä hoidan 

luottamuksellisia juttui. Johtamiseen tulee aina liittymään visuaalisuus, kuva yksinkertaistaa 

asioita. Johtamisessa pitäisi mennä yksinkertaistamisen kautta... Nyt johtamisessa käyttää 
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enemmän virtuaalisia työkaluja, koska ei voi tehdä kaikkien silmien alla kaikkia töitä. Ei pomolla 

tule olla omaa huonetta, vaikk perustellaan luottamuksellisien tietojen takia. Sä voit käyttää 

työkaluja ja salassapidettäviä asioita tehdään niitä hyödyntämällä.” (H1) 

 

”Toiset tykkää sähköpostia käyttää, mä tiedän ketkä, mä käytän erittäin vähän chat-systeemiä. Mä 

käytän puhelinta... Moni muu ei soita. Et mulla on  tällänen juttu. Puhelimen käytössä ollu jo 

sellanen 5-7 vuotta, et todella harvoin ihmiset suoraan vastaa siihen puheluun. Ne ei vastaa kun 

soitat, mut soittaa 10 sekunttii sen jälkeen. Mä en ikinä jätä vastaajaviestei mihinkään... jotkut 

ihmiset ei tykkää puheluista ja jotku sähköposteist. Sähköposteist aiheutuu väärinymmäryksiä... 

80% asioista ratkee sillä että soittaa” (H2) 

 

Tämän tutkimuksen mukaan esimiehet käyttävät hyvin laaja-alaisesti viestintäteknologiaa 

työssään ja ovat avoimia lähes kaikille sovelluksille, joiden avulla voivat olla yhteyksissä alaisten 

kanssa ja joiden avulla he voivat välittää tietoa alaisilleen.  

 

Johtamisviestinnän teoria on heillä hallussa. He ovat huomanneet säännöllisten kokousten 

tarpeellisuuden ja järjestävät niitä niin, että etänä olevat alaiset osallistuvat mahdollisimman 

vaivattomasti niihin. Esimiehet käyttävät teknologiavälitteistä viestintää täydentämään kasvokkain 

tapahtuvaa vuorovaikutussuhdetta. Vain ja ainoastaan teknologiavälitteiseen esimiestyön 

toimivuuteen ei kukaan haastatelluista esimiehistä uskonut. Jopa ne esimiehet, joiden alaisia on 

eri mantereilla, matkustavat säännöllisesti etätoimistoihin ja pitävät säännöllisiä kokouksia 

kasvotusten heidän kanssaan. 

 

Edistynyt viestintäteknologia on tuntuvasti vähentänyt organisaatioissa matkustustarvetta sekä 

siten säästänyt myös työntekijöiden aikaa. Viestintäteknologia on vähentänyt organisaatioissa 

tilan tarvetta, sillä etätyön ja verkostoitumisen yleistyessä työntekijät tekevät työtään muualla. H4 

summaa tämän hyvin: 

 

”Tutkimus tapahtuu paljon enemmän tietoverkkojen yli ja samanhenkisten ja samassa projektissa 

olevien kautta, kuin että oltaisiin samassa fyysisessä lokaatiossa. Kohta me ruvetaan kysymään, et 

mihin me tarvitaan näitä seiniä.” (H4) 
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Dynaaminen organisaatioviestintä on esimiehille arkipäivää. Päätöksenteon kautta syntyvät 

bifurkaatiopuut kuvaavat päätösten aiheuttamaa suunnan valintaa. Järjestystä tuovan viestinnän 

sekä vapaan, kaaosta generoivan viestinnän rinnakaiselo organisaatioissa on niissä havaittu. 

Perhosefektien olemassaolo organisaatioissa on myös esimerkein todennettu. 

 

Dynaaminen organisaatioviestintä ja johtamisviestintä eivät ole toisiaan poissulkevia teorioita 

vaan niiden samanaikainen olemassaolo organisaatioissa selittää parhaiten organisaatioviestinnän 

toiminnan. Johtamisviestintä lineaarisine perusolettamuksineen on integroivaa viestintää, mutta 

teoriana se sulkee miltei täysin organisaatioissa olevan hallitsemattoman viestinnän pois. 

Sosiaalinen viestintä on osa organisaatioviestintää ja se tulee ottaa osaksi myös suunnitelmallista 

viestintästrategiaa. Näin dynaaminen organisaatioviestintä tukee johtamisviestintää sekä 

täydentää sitä sen puutteellisilta osilta.  

 

6.3. Työtapojen muutoksen vaikutus esimiestyöhön 

 

Työtavoissa tapahtunut muutos on monimuotoistanut esimiestyön. Se on korostanut teknologian 

osaamista sekä painottaa järjestelmien ja sovellusten aktiivista käyttöä. H10 on kokee työtavoissa 

jatkuvia, pieniä muutoksia. Nämä muutokset vievät työn enemmän ja enemmän verkkoon ja 

etenkin pilvipalveluihin. 

 

”Viestinnän tärkeys on korostunut sitä mukaa, kun on ollut näitä härveleitä, älypuhelimia. Sillon 

heti kommunikaatio muuttu... Mun esimiestyössä ihan keskeisen tärkeitä on mobiilit välineet. Ne 

tuo mahdollisuutta. Ois kyll tosi vaikeeta ilman niitä. Tiimiläiset tekis paljon enemmän yksin ja mä 

olisin aika paljon enemmän pihalla. Poikkeuksellisen supertärkee. Ei se toimisto oo mun pöydällä 

vaan tietokoneella ja kännykällä.” (H10) 

 

6.3.1 Hajoava työaika ja tavoitettavuus 

 

Työtapojen muutos vie työt sinne, missä tietokone tai älypuhelin on. Nämä laitteet otetaan kotiin 

mukaan ja töitä voidaan jatkaa kotona. Työajan hämärtyminen tulee annettuna tutkijamaailmassa, 

jossa varsinaista työaikaa ole koskaan ollutkaan. Tässä maailmassa työ on elämäntapa: 
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”Mun työaika jakautuu seuraavalla tavalla: puolet työajasta menee hallintoon, puolet menee 

sidosryhmäsuhteisiin ja edustamiseen, puolet tutkimukseen ja puolet opetukseen. Professorilla ei 

ole virallisesti työaikaa eikä siis lomaa...Faktuaalinen viikottainen työaika pyörii siinä 60 tunnin 

paikkeilla. Aamulla tullaan kahdeksalta töihin ja jos pääsee illalla kuudelta lähteen kotiin, niin 

kaikki hyvin. Sitten osa päivistä on sellaisia... osa viikoista tehdään lauantaisinkin töitä...Tentit ja 

harjoitustyön luetaan kotona. Jos sattuu olemaan reissuja..ni ei niitä [tunteja] pysty ees 

laskemaan. 

 

Olin jossain hornan tuutissa, eri aikavyöhykkeellä joka tapauksessa. Illan päätteeksi tarkastin 

sähköpostin...kello oli jotain yöllä ja kilahti viesti, joka oli tullut Seinäjoelta. Se oli lähetetty sieltä 

kello 2 yöllä...Vastasin, että näyttää mielenkiintoiselta,... että saadaan järjestymään.Vastasin 

saman tien. Sieltä tuli saman tien viesti takaisin, että hyvin säkin päivystät. Ei sitä kukaan odota, 

mutta samaan aikaan ei siitä kukaan osaa oikeen hämmästyäkkään. Toi on enemmän elämäntapa 

kuin mitään muuta.” (H4) 

 

Hiukan samantyyppisessä tutkijamaailmassa työajasta vapautuminen on vielä enemmän 

elämäntapa. Se on asennekysymys, joka erottaa jyvät akanoista: 

 

”Mä oon virkamies. Mä en oo leimannu itteeni sisään kymmeneen vuoteen. Mä oon oikeesti töissä 

24 tuntii... Tutkijat ei laske työtuntejaan, tutkija ei tuu 8:sta 4:ään töihin vaan se tekee sen mitä on 

tarpeellista, et pääsee seuraavan vaiheen eteenpäin... Jos se mentaliteetti ei oo sun juttu niin sit sä 

et ehkä haluu olla tutkija... Se työ on osa sun elämääs tavallaan, se että jos mä soitan jollekin 

jostain asiasta, mikä nyt tarttee ratkasta, ja kello on vaikka 18 ni se ei rupee kitisee, et mitä sä 

soitat tähän aikaan. ... Jos mä lähetän niille sähköpostii illalla, ni mä ihmettelen, jos mä en saa vielä 

illalla vastausta... 

 

Mä tavallaan annan sen kulttuurin huokua musta läpi, että tää on se miten tehdään töitä. Et ollaan 

aina tavallaan tavotettavissa. Ja sit jos se ei oo sun tapa tehdä töitä, jos sä et haluu sellasta työtä 

tehdä, ni se on myös sulle sit tavallaan se oppimisprosessi, et tää huippututkijajuttu ei oo sun 

juttu... Jos sä suhtaudut asiaan, sun työhön,  kuten sun pitäis suhtautuu mun mielestä tällä alalla, 

ni sähän olet aina töissä. Milloin mä sillon leimaan sisään? Aamulla, kun mä herään.” (H3) 
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Aivan näin radikaalia asennetta ei kansallisesti toimivilla organisaatioilla ole. Vastaavanlaisessa, 

kansainvälisesti toimivassa organisaatiossa työskentelevä esimies kuvaa lähes samantyyppistä 

tilannetta näin: 

 

”Aikakäsitys on muuttunut, johtajuudessa luotat kaveriin, ei väliä missä kaveri on. Muualla voi 

tehdä paljon. Kunhan kaveri tekee hommansa. Klo 8-16 tulosta ei tuu. Tehokas ja hyvintoimiva 

organisaation pitää päästä erilaiseen kulttuuriin ja se vaatii esimiehiltä paljon. Pitää olla 

olosuhteet, välineet ja mahdollisuudet onnistumiseen, hyvin tiukat tavoitteet... Connected koko 

ajan... Johtajuuden kannalta [viestintäteknologia]helpottaa, mutta se tuo ongelman, 

kiinniolemisen ongelman, voitko vapautua töistäsi. Rooli vaatii, että on epämääräisiinkin aikoihin 

tavoitettavissa. Nykyaikana tää on fakta. Tiedonkulun nopeutta se helpottaa... Vapauta itsesi 

aikakäsitteestä.” (H1) 

 

Työajan käsite on muuttunut, yleensä niin että työaikaa ei joko ole tai se on selkeästi pitkittynyt.  

Kansainvälinen toiminta on näillä organisaatioissa yhteinen piirre. Yritykset, jotka ovat 

voimakkaasti mukana kansainvälisessä toiminnassa pyrkivät tutkijamaailmatyyppiseen ajatteluun. 

He ovat jo hyvää vauhtia matkalla samantyyppiseen työaikajärjestelyyn, koska myös he kilpailevat 

kansainvälisesti. Ne esimiehet, jotka tuovat esiin globalisaation, ovat myös työajan suhteen 

vapaampia ja vaativat, tavalla tai toisella, sitä myös alaisiltaan. 

 

”Stabiili maailma meidän kannalta loppui 1990-luvulla kilpailun yleistyessä ja teknologisen 

maailman muuttuessa, se tuo toisenlaisen ajattelutavan, ja sitähän me ei vielä havaita... Kopit 

rajoittavat olemista... Ei synny uutta. Täytyy osata johtona rikkoa rajoja ja mennään oikeesti 

epämukavalle alueelle, otetaan vanha pois, mahdollistetaan oppiminen puolivapaaehtoisesti. Se 

on sellasta hellää ohjaamista toiseen suuntaan.” (H1) 

 

Mielenkiintoinen piirre yhden haastatellun esimiehen kohdalla on se, että vaikka pelikenttä on 

globaali, hänen näyttämänsä esimerkki on aivan päinvastainen. 

 

”Todella harva osaa jaksottaa työtä kuin muuten näin, että työ alkaa aamulla ja loppuu iltapäivällä. 

Erot on lähinnä siinä milloin se alkaa ja milloin se loppuu...miten mä yritän elää on se, et 
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esimerkillä yritän näyttää [työtavan] sähkösten työkalujen kanss, et suljen niit pois sen 10 tunnin 

[työpäivän] jälkeen, vaik olisin töissä. Jätän sit draft-kansioon ja lähetän sit aamulla... Puhelin 

muuttuu punaseksi klo 22, ja muistuttaa, et vaikka luet jotain nii älä vastaa. Klo 07 se muuttuu taas 

vaaleeks, antaa henkisen luvan vastata niihin.” (H2) 

 

Yleisempää kuitenkin on se, että osa työntekijöistä tekee perinteisen kahdeksasta viiteen –tyylillä 

ja osa, etenkin nuoremmat, jaksottavat työntekoaan vapaammin. Tämä pätee tämän tutkimuksen 

mukaan kansallisesti toimivilla aloilla. 

 

”Meillä on selkeästi tullu sellainen ikäjakauman muutos... Nää viiskymppiset [vuotiaat] tulee 

kaheksalta töihin ja lähtee neljän-viiden välillä. Nuorisojengi tulee yheksän-kymmenen välillä ja 

venyttää iltaan. Tekee sitten illalla ja viikonloppuisin [töitä], vastaavat sähköpostiin ja on 

joustavampi käsitys siitä milloin töitä tehdään... Johtoryhmässä puhuttiin, jos me luovuttais 

kaikennäkösistä työajoista. Sulla on tietyt tehtävät, jotka sun pitää tehdä, jolloin päästäis eroon 

myös siitä teenkö ylitöitä ja keräänkö  kenties ylimääräisä vapaapäiviä. Uskon että kun ihmisellä on 

tietyt tehtävät ja kun ne on tehty periaatteessa oot vapaa, motivois ihmisiä olemaan 

tehokkaampia ja tuottavampia... Nuoriso on selkeästi koneilla iltaisin... Yksikin kertoi, että 

shoppailee Zalando loungessa kuulemma joka ilta ja mut siin samalla hän aina sit kattoo, jos tulee 

sähköposteja. Semmonen sekoittunut työaika ja vapaa-aika.” (H5) 

 

” [Kausityöntekijöiden] työajat on säännöllinen 4 tuntii päivässä,... telen tuntimäärä on vakio. 

Meidän vastaavat ja koordinaattorit, riippuen tehtävästä... Ne, jotka vetää [kentällä]  tekee erittäin 

epäsäännöllistä työaikaa, muut tekee hyvinkin säännöllistä työaikaa.” (H10)  

 

Joillakin organisaatioilla työaika on edelleen melko tiukkaan säädelty osalta työntekijöitä. Mikäli 

näin on, on se yleensä jostain tietystä syystä: 

 

”Meillä on yhdellä sidottu työaika eli 8-16... Periaatteessa joo, meillä on ollut käytäntö ja koska 

ollaan franchisingketju ja tulee vastata viesteihin kentältä, meidän tulee olla tavoitettavissa 

toimistoaikaan tai jonkin koneen päässä” (H5) 
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”Kolmivuorotyö, mut esimies tekee kaksivuorotyötä. Ei siin oo tilannetta, että kaikki ois samaan 

aikaan paikalla. Aina joku on töissä ja ihmisiä on vapaalla, yövuorolainen nukkumassa.” (H8) 

 

”Meill on työaika sidottu palvelun aukioloaikoihin. Toinen on 8-17 ja toinen 9-17 arkisin auki. 

...Liukuma on 6-9 välillä ja iltapäivällä 15-18 välillä... Toimistolla olevilla on kellokortit. 

Etätyöntekijöillä on poikkeava työaika, he eivät saa tehdä liukumaa vaan joka päivä tehdään 7,5 

tuntii. Toimistolla saa sopeuttaa työaikaa työmäärään ja se elää kunhan työt tulee hoidettu ja 

työvuorot.” (H6) 

 

Alaisilta ei vaadita tavoitettavuutta työajan ulkopuolella, ellei toisin ole aiemmin sovittu. Heille ei 

myöskään lähetetä pääsääntöisesti viestejä työajan ulkopuolella. Omalle esimiehelle ja kolleegoille 

lähetetään viestejä vapaammin ja niihin jopa odotetaan vastauksia. Useammalla on sanattomasti 

sovitut tavat, joilla heihin voi ottaa yhteyttä, mikäli vastausta tarvitaan samantien. Esimiehen oma 

työaika on siis usein aivan erilainen kuin omien alaisten: 

 

”Mun työaika on säännöllinen, itse päätän millon tulen ja menen. Teen iltaisin töitä kotoo. Mä 

lähetän sähköpostei ja vastaan päivällä tulleisiin sähköpositeihin... Tää johtuu osittain siitä [ettei 

ehdi työpäivän aikana] ja osittain henkilökohtaisista syistä.  Mä en välttämättä tee täyspituista 

päivää toimistolla vaan itse hallisten omaa aikaani...illalla teen taas [töitä]. Sanoisin, et 30 % syy, et 

ei pysty töissä vastaamaan ajatuksella, 70 % on omaa valintaa. Sopii mulle... Vasta seuraavana 

päivänä odotan tiimiläisiltäni vastausta ellei oo jotain muuta sovittu.” (H10) 

 

”Iltaisin en ihan hirveesti [itse tee töitä toimistolla]. Työnteko on iltaisin hauskempaa sohvalla 

verkkareissa... Joinakin iltoina viestit lentelee aika paljonkin ja keskustellaan [toimitusjohtajan 

kanssa] sitä kautta.... Jos hän oikeesti haluu, et mä kommentoin heti niin laittaa tekstarin. 

Esimerkiksi Skype on siitä hyvä, et siit näkee et oon koneella, ni sit laittaa sitä kautta viestin.” (H5) 

 

Virkistävän vaihtelun tähän tuo kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimiva yritys, 

jonka pääasialliset asiakkaat on kansallisia. Kyseissä organisaatiossa painotetaan vapaa-ajan 

merkitystä henkisen hyvinvoinnin ja jaksamisen kannalta niin, ettei työntekijöitä haluta kuormittaa 

tulosvastuun ollessa kuitenkin kaikille selvä.  
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Viestintäteknologiasta keskusteltaessa haastatteluissa nousi yleisesti yksi, yhteinen linja, jonka H5 

kiteyttää: 

 

”On se [teknologian kehitys] helpottanut mun ja työntekijöiden kantilta, koska sillon 

työntekeminen on joustavampaa ja yhteydenpito on joustavampaa. Mut en mä koe, et se 

radikaalisti ois muuttanut. Johtaminen on kuitenki ihmiseltä ihmiselle. Ei se sitä seikkaa poista.” 

(H5) 

 

Työaika on muuttunut esimiehillä. He ovat aina tavoitettavissa ja heidän työaikansa on silloin, kun 

joku alainen ottaa häneen yhteyttä. Samaa työajan joustoa ei odoteta yleisesti kuitenkaan muilta. 

Olennaista onkin se, että esimiehet tekevät työtään silloin, kun siihen saavat tilaisuuden ja ottavat 

yhteyttä muihin tavoilla, jotka eivät tavoita vastaanottajaa, mikäli viestin vastaanottaja ei 

aktiivisesti itse ole niitä vastaanottamassa. Sähköpostin lukeminen on alaisesta itsestään kiinni, 

sillä sitä ei vaadita varsinaisen työajan ulkopuolella.  

 

Työn hektisyyden ja monimuotoisuuden johdosta esimiehet tekevät työtään verkkareissa 

sohvallaan istuen, jolloin erilaisia keskeytyksiä ei viran puolesta tarvitse sietää ja niihin voi 

aktiivisesti itse vaikuttaa. Keskittyminen on helpompaa silloin, kun itse voi valita ne 

viestintäkanavat, jotka kulloinkin on auki. Tämä tutkimus ei ota kantaa esimiesten perheiden 

näkökulmaan nykyisestä kehityssuunnasta, vaikka se saattaisikin olla tutkimisen arvoinen asia. 

  

6.3.2 Työnteon paikat 

 

Edistynyt viestintäteknologia tuo mukanaan myös työnteon paikan muuttumisen, sillä 

paikkasidonnaisuutta ei toimivaan vuorovaikutukseen tai tehtävien eteenpäin viemiseen tarvita. 

Työantajat järjestelevät järjestelmiään ja toimintatapojaan, niin että etätyö on mahdollista jo 

useammassa organisaatiossa. Tärkeimpänä tekijänä on siis viestintäteknologian kehittyminen ja 

sen luomat mahdollisuudet työtapojen kehittämiseen: 
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”Iso osa mitä me tehään täs työssä, voi tehä missä vaan... Usein se on silleen, että jos on kiire, 

ihminen jää kotiin koska voi keskittyä paremmin. Jos mun on pakko saada sit kiinni ni meilaan, 

yahootan” (H3) 

 

Eräässä kansallisesti toimivassa organisaatiossa etätyö on kannuste ja motivoinnin väline: 

 

”Kaks alaista on kokonaan muualla [toisessa kaupungissa], niistä toinen tekee kotona ja toinen ... 

toimistolla. Sit on 6 henkilöä, jotka tekee puoliksi etätöitä. Ne jakavat työpisteen toisen kanssa ja 

on vuoroviikoin paikalla. Muut on paikalla aina. Asiantuntijat tekevät satunnaisesti etätyötä... Meill 

on tietty kriteeristö, ketkä voivat etätöihin mennä. Ne, jotka pääse etätöihin, ni siihen vaaditaan 

tietynlainen asenne , tietynlainen suoriutuminen, osaaminen, kokemus. Jolloin lähtökohtaisesti se 

[etätyö] on meille yks palkitsemisen muoto,  koska se on hyvin haluttu asia. Mut kaikki ei voi sitä 

tehdä. Ne [etätyöläiset] on suht motivoituneita ja sitoutuneita. He arvostavat sitä etätyötä, koska 

ovat kerran saavuttanut sen edun. ” (H6) 

 

H6:n organisaatio toimii kansallisesti ja hänen tiiminsä perustehtävä ei perustu innovatiivisuuteen. 

Kansainvälisesti toimivassa organisaatiossa sitä vastoin työntekijöitä potkitaan pois siiloistaan ja 

kannustetaan verkostoitumaan ja sopeutumaan uusiin työtapoihin hyvin aktiivisella otteella. 

Yhdessä innovatiivisuutta ja verkostoitumista painottavassa organisaatiossa tämä toimintatapa on 

ollut käytössä 1, 5 vuotta ja  se selkeästi jo toimii: 

 

”Meil on avokonttori...Puoltoista vuotta meil on nyt ollu avonainen tila, jossa ei ole nimikoituja 

paikkoja kenelläkään...Tietty alue on varattu tietylle tiimille. Jos tiimiss on sata ihmistä niin 

kuudellekymmenelleviidelle ihmiselle on siel paikka. Sit tehään paljon etää, ollaan paljon 

asiakaskäynneil tai matkoilla.” (H2) 

 

Ståhlen, Sotaraudan ja Pöyhösen mukaan organisaatioiden tulee kiinnittää huomiota verkostojen 

toimivuuteen ja siten saavuttaa kilpailuetua markkinoilla (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 9). 

Näin syntyneet verkostot ylittävät organisaatioiden, toimialojen ja maiden rajat. Tästä Avolio, 

Sosik, Kahai ja Baker tekivät oman tutkimuksen (Avolio, Sosik, Kahai & Baker 2014, 107-111) ja 

tulivat samaan lopputulokseen. Åberg mainitsee, että vaikka nämä verkostot ovat nopeita ja 
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hallitsemattomia, organisaatiot eivät voi jättää hyödyntämättä näitä verkostoja (Åberg 2006b, 106-107). 

Verkostoitumisen ja työn etenemisen kannalta H4 kiteyttääkin tärkeimmän tekijän:  

 

”Kyse ei ole fyysisestä etäisyydestä vaan kognitiivisesta etäisyydestä.” (H4) 

 

Eniten vaa’assa painaa henkilökohtaiset tekijät, tunteminen ja luottamus, joiden varaan verkostot 

rakennetaan. Fyysinen läheisyys ei tuo lisäarvoa työn tekemiselle. Yhteinen käsitys asioiden 

kulusta ja luottamus siihen, että sovitut asiat tulee tehtyä on tärkeintä. Tiimiä rakennettaessa ei 

tarvitse sopeutua siihen, mitä osaamista löytää läheltä. 

 

Toisessa organisaatiossa työtavan muutos on tullut vuonna 2014. Kevään haastattelu toteutettiin 

niin, että avokonttorikokeilua oli kestänyt kolme kuukautta. Kuusi kuukautta myöhemmin 

toteutettiin toinen haastattelu, jolloin työntekijät olivat olleet avokonttorissa jo yhdeksän 

kuukautta. 

 

”[Keväällä haastattelussa] Ollaan avokonttorissa, eikä oo omia paikkoja, työpisteit on 75 % tiimin 

koosta... On selkeää pahoinvointia nyt avotilassa, koska joutuu olemaan samassa tilassa, vaikka on 

hiljaisen työn tiloja sekä neukkareita. Näitä tiloja ei vaan osata ihan vielä käyttää. Tiimin työ on 

liikkumista ja hahmottamista, heillekin tää on vaikeaa. Katsotaan vielä, kolme kuukautta lyhyt aika 

muuttaa toimintatapoja. Vieläkin tulee spontaaneja reaktioita.” (H1) 

 

Kyseisessä osastossa muutosta laajennettiin myös käytettävien järjestelmien osalta: 

 

”Me ollaan niin hulluja, et samassa vaihdettiin kollaboraatiotyökaluihin – Googleen...Toiminnan 

näkökulmasta haetaan työnluonteen muuttamista, siis vapauttamista tästä tuolista ja penkista ja 

työpisteistä, siihen että ihmiset liikkuu.” (H1) 

 

Syksylla tehdyssä haastattelussa tuli ilmi, että kevään pahoinvoinnit olivat menneet kesän aikana 

ohi: 

  

”Avoimuutta ja viestinnän helppous, sitä tää on. Joustavuus oman työn tekemiseen. Et voit 

vapauttaa itsesi. Monet ihmiset on ollu sen oman tilansa herra 20-30 vuotta. Henkisesti se muutos 
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on tosi iso. Tulee pelkotiloja, et pärjäänks mä, näkeeks muut mitä mä teen ja mitä en tee tai jätän 

tekemättä. Ja se aiheuttaa kipuilua. Tavallaan ne rajat puuttuu, et missä minä olen töissä, mihin 

mun identiteetti kiinnittyy. Koska se kiinnittyy siihen työhön ja tilaan. Osalla se on sitä, että 

irrotetaan jostakin joka on ollu kauheen pysyvä eli työpiste puuttuu.  

 

Sit laitettiin yt:t pystyyn eikä oo jakkaraa ees mistä pitää kiinni. Täss täytyy korostaa vapautta. 

Annetaan vapaus tehdä sitä, jos sä osaat ottaa sen. Mut osaaks ihmiset lähtee siihen 

maailmaan?... Se vapaa työn suorittaminen, siin on vaaransa. Että sä etäännyt siitä työyhteisöstä.  

Johtamisen kannalta se on hankala paikka. Siin on mahdollisuus siihen et esiintyy erkaantumisia. 

Johtamistyössä pitää kiinnittää huomioita, miten sä johdat orkesteria... Niin että sulla on 

kiinnekohta koko ajan. Se vaatii pomolta enemmän aktiivisuutta ja se et sä oot kartalla.”  (H1) 

 

Monen muutoksen jälkeen kyseinen organisaatio toimii hyvällä sykkeellä ja työtapojen muutoksia 

on edelleen tulossa. Organisaatioiden on vastattava ympäristön haasteisiin ja teknologian 

kehitykseen voidakseen oikeuttaa olemassaolonsa toimialalla. Kilpailu on kansainvälistä. Mikäli 

organisaation päämäärä on menestys, joutuvat toimintatavat muokkautumaan haasteisiin.  

 

H1:n organisaatiossa näkyy selkeästi viestintäteknologian kehityksen vaikutus työtapoihin ja 

organisaatiomuotoihin. Työn jaot ja käytettävät järjestelmät on järkevöitettävä aina uudelleen ja 

uudelleen. Nämä muutokset eivät ole aina kivuttomia. 

 

Hajautuneiden organisaatioiden sekä hajaantuneen työtavan nähdään vievän verkostoitumiseen 

päin, jolloin organisaatioiden käytössä oleva osaaminen koostuu enemmän ja enemmän myös 

osaamiskeskittymistä sekä virtuaaliorganisaatioista. Yhteistyökumppanin tai työvoiman sijainnilla 

ei ole suurta merkitystä ja se tuo myös pienille organisaatioille  mahdollisuuden hyödyntää 

globaaleja markkinoita.  

 

Työpiste on esimiehillä siellä missä heidän kannettavat tietokoneensa sekä älypuhelimensa ovat. 

Alaisilleen esimiehet suovat samat vapaudet alaisten kapasiteetin ja ansaitun luottamuksen 

mukaan, mutta he eivät pääsääntöisesti vaadi sitä. Tutkimukseen osallistuneiden esimiesten 

keskuudesta löytyi vain yksi esimies, jonka organisaatiossa esiintyy aktiivista nurkista pois 
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potkimista. Heillä on sovittu yksi päivä viikossa, jolloin jokaisen tulisi tehdä työtään työpaikan 

ulkopuolella. 

 

Mielenkiintoista tutkijan mielestä tässä on se, että alaiset ja esimiehet eivät välttämättä kykene 

hyödyntämään tätä vapautta valita työskentelypaikka vaan he kokevat jopa ahdistavaa irrallisuutta 

tehdessään etänä työtään.  Totutusta toimintatavasta poikkeaminen ja uuteen tottuminen on aina 

jostain luopumista ja tämä ahdistus johtunee juuri tästä. Irtonaisuuden sietäminen on kuitenkin 

osa modernia tapaa tehdä työtä ja se tulee yleistymään. 

 

6.3.3 Suoriutumisen  ja työn seuranta 

 

Työtapojen muutos on tuonut esimiestyöhön työn seurannan vaikeuden. Aikaisemmin työntekijät 

olivat esimiehen valvovan silmän alla ja työn laadun ja työajan seuranta olivat melko 

yksinkertaisesti toteutettu. Hajautetussa organisaatiossa työn tehokkuutta ja tuloksia seurataan 

edelleen perinteisin mittarein. 

 

”Tehokkuutta seurataan henkilökohtaisella tuloskorttilla. Työsuoritteita seurataan per  paljon 

tunnissa, mut ei sidottu tulospalkkaukseen.” (H6) 

 

”Tehokkain työkalu on tällä hetkellä tuloskortti... Se istuu ja sopii siihen. Samaan aikaan sehän on 

kytketty palkkaukseen.” (H4) 

 

Tulosten ja tehokkuuden mittaamisen lisäksi esimiehet kokevat melko yhtenäisenä rintamana 

työssä jaksamisen seuraamisen. Useimmat haastatelluista esimiehistä pyrkivät lukemaan alaisensa 

väsymys- ja stressitilat viesteistä, sanavalinnoista ja viestien tyylin muutoksesta. Mitään pätevää 

tapaa asian järkevään mittaamiseen ei ole ja tämä on selkeä puute. 

 

”Sit täytyy olla jonkilaisia lukuja ja seurantamahdollisuuksia, et edes tuloksia voi seurata. Ja sit 

henkilön jaksamisen seuranta, se on tosi, tosi hankalaa. Siihen ei oo mitään vedenkestävää, 

aukotonta systeemiä...” (H10) 
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Hajautuneessa organisaatiossa yhtenä työajan ja työtehtävien tasapainoa tarkkaillaan työajan 

seurannalla.   

 

”Kyll jollain työntekijöillä tulee pitkii töitä ja se on etäjohtamisen haaste, et sen seuranta laahaa 

aina perässä. Työajanhallinnassa on iso vastuu työntekijällä itselläänkin. Työnluonne on sellanen, 

et siin tulee piikkejä. Etäjohtamisjärjestelmässä on se huono, et täss on hankala päästä kiinni, mikä 

se pohjimmainen syy on. Jos ei ite oo siellä näkemässä, et onk se priorisoinnin puute vai mikä.” 

(H7) 

 

Hajautuneet organisaatiot, viestinnän painottuminen teknologiavälitteiseksi ja hämärtyneet 

työajat vaikuttavat esimiestyöhön valtavasti. Työn laadun ja tehokkuuden mittaamiseen 

tarkoitetut mittarit toimivat vielä, mutta muiden asioiden ja tekijöiden mittarit on modernissa 

työtavassa riittämättömiä.  

 

Esimiesten osaamisvaatimukset painottuvat ihmisosaamisen ja koordinoinnin puolelle. Esimiehellä 

tulee olla kaikki langat käsissä, vaikka työtä tehtäisiin eri mantereilla. Esimiehellä tulee olla selkeä 

näkemys organisaation, osaston tai tiimin tilanteesta. Tämä näkemys tulee luoda viesteistä, 

tavoista kommunikoida tai olla kommunikoimatta sekä näissä tapahtuvista muutoksista. H1 

kiteyttää lähes jokaisen esimiehen näkemyksen näin: 

 

”[Alaisten jaksamisessa] fyysinen olemus alkaa muuttua ja käyttäytyminen muuttuu ja siihen tulee 

kiinnittää huomiota. Nyt ei vaan nää niin useasti. Mun pitää seurata sitä toisella tavoilla, vaikk 

näillä viesteillä. Viestien sävystä, varsinkin nyt ku on ollu vähän hankala tilanne tässä työyhteisössä 

muutenki, ni kyll sen näkee ihmisistä millon alkaa kiristymistä tapahtumaan. Sull täytyy olla vaan 

pelisilmää.” (H1) 

 

Ropo mainitsi tutkimuksessaan, että esimieheltä vaaditaan herkkyyttä aistia tuntemuksia ja kykyä 

sietää särmiä (Ropo 2012, 23). Myös monet muut tutkijat ovat peräänkuuluttaneet esimiehen 

empaattisuutta ja kykya havainnoida ympäristöään. Nämä tekijät korostuvat hajautuneen 

organisaation esimiestyössä. Valmentavan johtamisen kautta saavutettu läheinen tunteminen 

mahdollistaa tällaisen henkilökohtaisen toisen henkilön tuntemisen, jolloin esimiehen on helppo 
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tunnistaa poikkeamat käytöksessä tai viestinnässä. Jaetun johtamisen kautta ei vastaavaa 

läheisyyttä välttämättä saavuteta. 

 

Esimiehen pelisilmä on harjoitettavissa, mutta se vaatii esimieheltä tahtoa seurata kyseisiä asioita. 

Tiukasti asiajohtamisen puolella toimiva esimies ei näe alaisen tuntemista toimintatapojen lisäksi 

tärkeänä.  Tästä syystä uusimmat johtamisteoriat näkevät esimiestyön sosiaalisena prosessina, 

sillä sellainen se todellisuudessa on. Ilman sosiaalista kontekstia, onko esimiestä tai esimiestyötä? 

 

7. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

7.1 Tutkielman yhteenveto 

 

Tässä tutkielmassa oli tarkoitus selvittää viestintäteknologian kehityksen, viestinnän ja 

organisaatiomuotojen keskinäistä suhdetta sekä tutkia niiden vaikutusta esimiestyöhön 

hajautuneessa organisaatiossa. Tutkielma pyrki selvittämään esimiesten selviytymisstrategioita 

sekä niiden samankaltaisuuksia ja eriäväisyyksiä eri sektoreilla ja toimialoilla. Haastateltavat 

edustivat kolmea eri sektoria (julkinen, yksityinen, yhteisöt), heidän alaismääränsä vaihteli viidestä 

noin kahteensataan ja heidän esimieskokemuksensa vaihteli yhdestä vuodesta 

kahteenkymmeneen vuoteen. Heidät haastateltiin yksitellen eivätkä he tiettävästi tunne toisiaan. 

 

Tutkimuksen alkuvaiheissa kolmen tekijän rekursiivinen suhde nousi aineistosta esiin. 

Viestintäteknologian kehitys, viestintä ja organisaatiomuodot vaikuttavat toisiinsa muuttaen 

toisiaan ja samalla muuttuen itsekin. 

 

Ensimmäiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi valikoitui esimiestyö hajautuneessa organisaatiossa ja 

tähän tieteellisessä keskustelussa näkyville nousseet valmentavan johtamisen ja jaetun johtamisen 

teoriat. Nämä valikoituneet teoriat selittivät suurimmalta osin tutkimusaineistossa esiin tulleet 

ilmiöt. 

 

Tieteellisessä keskustelussa korostui esimiestyön olevan muutoksessa. Tarve osallistavalle, 

vuorovaikutteiselle johtamiselle on edelleen ja esimiestyötä tarvitaan yhä enemmän. Teoriat 
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painottavat työntekijät vastuunottoon ja heidän osallistumiseen päätöksentekoon. Organisaation 

kehityksen kannalta tärkeiksi tekijöiksi nousivat esiin työntekijän kehittäminen ja hänen 

pääsemisensä täyteen potentiaalinsa. Esimiehen tehtävänä on  koordinoida toimintaa ja havaita 

kyvykkyyksiä. 

 

Jaettu johtajuus voi olla duaalimallista, jolloin johtaminen on ajettu kahdelle tai sueammalle 

esimiehelle, tai esimiehen ja alaisen välistä johtajuuden jakoa, jolloin johtajuutta jaetaan 

vertikaalisti. Jaetun johtajuuden malli painottaa sitä, että esimerkiksi prosessin vetäjänä on aina 

asiantuntija, joka tietää juuri tuosta prosessin vaiheesta eniten. Prosessin edetessä toiseen 

vaiheeseen asiantuntija luovuttaa vetoaseman toiselle asiantuntijalle, joka edistää prosessia oman 

ydinosaamisen mukaisesti. 

 

Tässä tutkielmassa keskityttiin valmentavan johtamisen osalta esimiehen ja alaisen välisissä 

tapahtuvaan alaisen kehittymiseen tähtäävään toimintaan. Tällöin valmentava johtaminen auttaa 

työntekijöitä lisäämään itsetuntoisuutta parantamalla tietämystä heidän omista asenteistaan, 

käyttäytymisistään, vahvuuksistaan ja heikkouksistaan. 

   

Toiseksi teoreettiseksi viitekehykseksi tuli viestintä esimiestyössä. Organisaatioissa paljon käytetty  

johtamisviestintä  sai parikseen dynaamisen organisaatioviestinnän. Todettiin, että 

johtamisviestintä ja dynaaminen organisaatioviestintä eivät ole toisiaan poissulkevia teorioita.  

Johtamisviestintä asettaa raamit esimiestyölle organisaatiossa kehityskeskusteluineen ja 

dynaaminen organisaatioviestintä on muotoutunut pyrittäessä selvittämään sitä, miten viestintä 

todellisuudessa organisaatiossa toimii. 

 

7.2. Johtopäätökset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, miten viestintäteknologian kehittyminen, 

organisaatiomuodon muuttuminen ja viestintä vaikuttavat esimiestyöhön. Tutkimus kartoitti myös 

esimiesten selviytymisstrategioita, joiden avulla esimiehet suoriutuvat esimiestöistään. 
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7.2.1 Muuttuvat toimintatavat ja verkostoituminen 

Viestintäteknologian kehityksen vaikutus organisaation työ- ja toimintatapoihin sekä 

organisaatiomuotoihin on voimakas. Organisaatioiden töiden uudelleenorganisointi tuo 

tietoisuuteen epäkohtia, joihin tarvitaan ratkaisuja ja uusia sovelluksia. Aktiivisesti käytettävä, 

teknologiavälitteinen viestintä ja järjestelmien sekä sovellusten kehittyminen tuo markkinoille 

tarvetta kehittää uusia innovatioita ja tapoja organisoida tietoa ja osaamista. Niinpä 

viestintäteknologia kehittyy koko ajan eteenpäin ja pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin.  

Aikaisemmissa tutkimuksissa vastaava trendi on myös havaittu. Heikkilän mukaan optimaalinen 

suoriutuminen organisaatioissa vaatii ymmärrystä siitä, mitä nykyteknologialla voi saavuttaa 

ihmisten johtamisessa (Heikkilä, 2014, 172). Edistyneen viestintäteknologian hyödyntäminen 

organisaatioissa on vielä lasten kengissä. Välineet kyllä on, mutta toteutuspuolella puuttuu taitoa 

ja osaamista  sekä ennen kaikkea oikea asennoituminen niiden täydessä hyödyntämisessä.  

Viestintäteknologian kehitys antaa vapautta organisoida töitä ja  globaali kilpailu pakottaa 

organisaatiot kehittämään jatkuvasti omia toimintatapojaan. Työntekijät eivät kilpaile 

rekrytointitilanteissa paikallisesti vaan pahin kilpailija saattaa asua toisella mantereella. Eri 

työkulttuurit eri mantereilla pakottavat länsimaiset työntekijät sopeutumaan uudenlaisiin 

työasenteisiin ja työkäsitteisiin. Sama globalisaatio mahdollistaa sen, että aasialaiset ja 

australialaiset organisaatiot sekä kuluttajat ostavat ja hyödyntävät suomalaisia tuotteita.  

 

Tämä näkyy tutkimuksen haastatteluissa. Toimintatavat organisaatioissa ovat hajautuneemmat ja 

toimintavaltuuksia sekä päätöksentekoa jaetaan yritysmaailmassa. Neljä tutkimukseen 

osallistunutta esimiestä toimii kansainvälisesti. Näillä neljällä oli yhteistä myös työtapojen 

monimuotoisuus ja kansainvälisen kilpailutilanteen mukanaan tuoma erilainen käsitys työajoista ja 

–paikoista. Heidän asenteensa oli selkeästi erilainen kuin kansallisesti toimivilla esimiehillä. 

Käsitykset työajasta ja –paikasta ovat yleisesti muuttuneet jokaisella sektorilla ja toimialalla. Aika- 

ja paikkarajoittuneisuuden aika on ohi. Esimiehet eivät ole kiinnostuneita työajasta. He ovat 

kiinnostuneet tuloksista. Tämän tutkimuksen mukaan esimiehet seuraavat työaikaa vain, koska 

ovat velvoitettuja niin tekemään. Todellisuudessa heille on sama, meneekö määrätyn tehtävän 

suorittamiseen kaksi tuntia vai viisitoista minuuttia. Olettaen tietenkin, että määrätty viikottainen 

työaika ei ylity olennaisesti. Tulos puhuu puolestaan. Selvää kuitenkin on, että kansainvälisesti 
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toimivissa organisaatioissa ja tutkijamaailmassa 7,5 tunnin päivittäinen työaika ei riitä. Esimiehet 

tai tutkijat eivät seuraa työaikaansa. He ovat töissä aina.  

Esimiesten ja alaisten työpiste kulkee mukana, mikäli he kantavat tietokoneitaan ja älypuhelimiaan 

mukana. Paul Young’n musiikkikappaleessa mainittiin: “Where ever I lay my hat, that’s my home”. 

Tästä moderniin, hajautetun organisaation toimintamalliin voidaan muokata kuvaava lause: 

“Where ever I lay my laptop, that’s my office”. Valitettavasti tämä pätee myös esimiesten 

työaikaan, joka on sekoittunut vapaa-aikaan. 

Voimakkaimmin tämä näkyy tässä tutkimuksessa kansainvälisessä yritystoiminnassa ja 

tutkijamaailmassa. Yritystoiminnan puolella esimiehet pyrkivät osin rajoittamaan työtunteja, 

mutta toteavat, että 7,5 tunnin työpäivä ei riitä. Tutkimustyössä työtunteja ei edes pyritä 

rajaamaan vaan annetaan asenne tutkimustyöhön näkyä selkeänä: ” Jos sä suhtaudut asiaan, sun 

työhön,  kuten sun pitäis suhtautuu mun mielestä tällä alalla, ni sähän olet aina töissä” (H3).  

 

Tämä tutkijamaailmassa jo vallitseva hämärtynyt työaika laajentuu kovaa vauhtia yrityksiin. Toki 

jotkin toimialat ovat asia erikseen esimerkiksi asiakaspalvelu ja sairaala- tai hoitokotityö. Näiden 

kahden toimialan ulkopuolella, tässä tutkimuksessa mukana olleet kansallisesti toimivat 

organisaatiot hyödyntävät väljempää käsitystä työajasta ja –paikasta vaihtelevasti. Organisaatio- ja 

työkulttuuri määrittelevät sen vapauden, joiden rajoissa työntekijät voivat itse vaikuttaa 

työaikaansa ja –paikkaansa. Näiden organisaatioiden esimiehet ovat kuitenkin aina tavoitettavissa. 

Esimiestyöstä on tullut elämäntapa. Esimiesasema tuo tullessaan jatkuvan tavoitettavana olon ja 

se nähdään tämän tutkimuksen valossa erittäin tärkeänä sektorista tai toimialasta riippumatta. 

 

Ero sukupolvien välillä on työajan suhteen selkeä. Organisaatiot tarjoavat etätyömahdollisuuksia 

pilvipalveluineen, etäyhteyksineen ja kannettavine tietokoneineen, mutta työssäkäyvä vanhempi 

sukupolvi ei osaa ottaa annettua vapautta yhtä hyvin vastaan kuin työssäkäyvä nuorempi 

sukupolvi. Henkilöt, jotka ovat tottuneet omiin työhuoneisiinsa tai nimettyihin työpisteisiinsä, 

tuntevat irrallisuuden ahdistavana ja ajatuksen siitä, että eivät menisi työpaikalleen kello 

kahdeksan kuten aina ennenkin, absurdina.  

 

Verkostoituminen tuntuu hankalalta ja tällaisten henkilöiden saaminen pois omalta 

mukavuusalueeltaan vaatii kevyttä tönäisyä esimieheltä. Ennen kaikkea tällaisen muutoksen 
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aikaansaaminen vaatii radikaaleja muutoksia organisaation toimintatapoihin, jolloin työntekijöille 

ei anneta sitä vaihtoehtoa, että he palaisivat totuttuun toimintatapaan. Oikean aikainen ja 

henkilöstön tarpeisiin räätälöity koulutus edistyneemmän viestintäteknologian käyttöön on syytä 

toteuttaa, jotta tarpeetonta syrjäytymistä, osaamattomuuden johdosta ahdistusta ja stressiä 

vältettäisiin. 

Verkostoituminen on tämän tutkimuksen mukaan hyvin yleistä ja siihen kannustetaan yleisesti. 

Organisaatiot eivät pyri rekrytoimaan tarvittavaa osaamista itse. Ne etsivät ulkoisia 

yhteistyökumppaneita, osaamisyhteisöjä ja verkostoja. Näin ne saavat käyttöönsä organisaation 

tarvitsemaa osaamista toimialueilta, jotka eivät ole suoraan yhteyksissä organisaation 

ydinosaamisen ja kilpailuedun kanssa. Toisaalta organisaation kilpailuetu edellyttää toimivia 

verkostoja (Ståhle, Sotarauta & Pöyhönen 2004, 9) ja niihin tulisikin esimiesten kiinnittää 

suurempaa huomiota. 

 

Verkostoitumiseen kannustetaan monin eri tavoin. Selkein näyte tästä on organisaatioiden 

kiinteiden työpisteiden vähentäminen niin, että vain 75-90% työntekijämäärästä löytyy 

nimeämättömät työpisteet. Verkostoituminen ei onnistu tehokkaasti omassa siilossa istuen. 

Yhdessä organisaatiossa, jonka esimies oli yksi haastatelluista, on tehty yhteinen päätös yhdestä 

päivästä, jolloin työntekijä ei ole työpaikallaan. Samalla organisaatiossa on yksi päivä viikossa, 

jolloin kaikki pyrkivät olemaan paikalla ja jolloin yhteiset kokoukset järjestetään. 

 

7.2.2. Esimiestyö 

 

Organisaatioiden tiimiytyminen ja johtajuuden jakautuminen madaltaa hierarkiaa organisaatioissa. 

Tutkimusten mukaan tällaiset organisaatiot ovat tehokkaampia. Kaikki tähän tutkimukseen 

osallistuneet esimiehet toimivat tiimiytyneissä organisaatioissa. Joustavan ja tehokkaan 

organisaation perusedellytyksiä ovat myös jaettu päätösvalta ja johtajuus. Viisaus ei ole esimiesten 

päässä vaan tiimiin kuuluvien, verkoston kautta yhytettyjen asiantuntijoiden päässä.  Sen tiedon ja 

osaamisen koordinointi on esimiesten perustyötä.  
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Kaikilla tähän tutkimukseen osallistuneilla esimiehillä on hyvin laajat ja vaativat vastuualueet. He 

ovat yksimielisiä siitä, että nykyään esimiesten ei voida olettaa tietävän koko vastuualueens 

asioista kaikkea, mutta heillä tulee olla perustiedot ja hyvä näkemys sisällöstä. 

Yksityiskohtaisempaa ja päivitettyä tietoa varten heillä on asiantuntijoita, joiden osaamis- ja 

toimialue on kapeampi ja syvempi. Tieto kulkee siis myös alhaalta ylös. Tämänlaisessa 

vuorovaikutussuhteessa luottamus on tärkeä. Esimiehen ja alaisten tulee voida luottaa toisiinsa ja 

siihen, että kaikki tekevät sen mitä ovat luvanneet sekä siihen, että toisten antama tieto on oikeaa.  

 

Yhteisöllisyyden ja  luottamuksen herättäminen hajautuneessa organisaatiossa peräänkuuluttaa 

läsnäoloa ja perusluottamuksen saavuttamista kasvokkain. Tämän tutkimuksen mukaan tällaisen 

perusluottamuksen synnyttyä lähes kaikki vuorovaikutustilanteet voidaan toteuttaa joko 

kasvokkain tai teknologiavälitteisesti. Nämä viestintäkanavat ovat toisiaan täydentäviä ja toimivat 

parhaiten juuri näitä eri kanavia vaihdellen. Viestintä on tällöin jatkuvaa, mikä tuo tutkimusten 

mukaan hajautuneessa organisaatiossa esimiehen lähemmäksi alaisiaan ja mahdollistaa avoimen 

tiedonjaon (Humala 2007, 38). Näiden eri viestintäkanavien hallinta tuo vapauden hallita omaa 

työaikaa ja –paikkaa sekä mahdollistaa toimintatapojen muutoksen.  

 

Hajautuneessa organisaatiossa merkityksen tuotannon kautta syntyy yhteisymmärrys.  Merkitystä 

ei välitetä vaan se luodaan vuorovaikutuksessa yhdessä ja siihen vaikuttavat muun muassa 

yksilöiden maailmankuvat, kulttuuri, kieli ja odotus tulevasta. (Aula 1999, 13). Viestintä on siten 

kulttuurisesti määräytynyttä ja siten se luo yhtenäisyyttä, yhteishenkeä ja luottamusta 

hajautuneisiin työyhteisöihin.  

 

Tämän tutkimuksen haastatteluiden perusteella tällaista yhteisymmärrystä ja merkityksen 

tuotantoa tehdään aktiivisesti myös pikaviestimien välityksellä. Mielenkiintoisia termejä, kuten 

yahoottaa, viljeltiin haastatteluissa tiuhaan. Yleisesti käytettyjä termejä, kuten mesettää ja 

meilata, esiintyi lähes kaikissa haastatteluissa. Pikaviestimien välityksellä tehdään sitoutumista 

edistävää sekä työyhteisön yhtenäisyyden kannalta hyvin tärkeää small talk’ia. 

 

Haastatteluiden perusteella kaikki osallistuneet esimiehet pitävät yllä rentoa ilmapiiriä sekä 

alhaista kynnystä itsensä ja alaisten välillä. He antavat alaisilleen vapauden päättää omista 

toiminta- ja työtavoistaan määrätyissä rajoissa. Vuorotyössä ja järjestömaailmassa noudatetaan 
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tiukempaa työaikaa, mutta toimintatapojen osalta näilläkin aloilla alaisilla on päätäntävaltaa. 

Tutkijamaailmassa näitä rajoja ei ole. 

Esimies on organisaatioissa se tekijä, joka jalkauttaa johdon päätökset tiimeihin ja osastoihin ja 

päätelee, miten tehdyt päätökset vaikuttavat hänen alaistensa työhön. He ovat keskellä 

työtapojen ja organisaatiomuotojen muutosta. He eivät välttämättä ole tekemässä päätöksiä, 

mutta he ovat panemassa käytäntöön näiden tekijöiden aiheuttamia muutoksia. Tämän 

tutkimuksen mukaan esimiesasemassa olevat ottavat tämän itsestäänselvyytenä ja toimivat 

tottuneesti johdon ja työntekijöiden välillä. 

Useat tutkijat ovat päätyneet samankaltaiseen lopputulemaan tehokasta esimiestyötä 

kartoittaessaan. Snow, Miles ja Coleman Jr listaavat kolme esimiestyyppiä: arkkitehti, 

pääoperaattori ja huolenpitäjä (Snow, Miles, Coleman Jr, 2000, 1634-1635). Vastaavasti 

Vartiainen, Kokko ja Hakonen pääsevat samantyyppiseen listaukseen. heidän esimiestyyppinsä 

ovat suunnittelija, verkoston järjestelijä ja kehittäjä (Vartiainen, Kokko, Hakonen, 2004, 124-125). 

 

Nämä tyypitykset ovat perusperiaatteiltaan samankaltaisia ja vastaavat roolit näkyvät myös tämän 

tutkimuksen tuloksissa. Esimiestyö on tiimin tai osaston toiminnan ja toimijoiden koordinointia. Se 

on myös sellaisten tekijöiden johdattelua oikealle kurssille, jotka eivät virallisesti ole alaisasemassa 

tai edes samassa organisaatiossa. Esimies on verkoston kehittäjänä ja pääoperaattorina tärkeä 

monen osaajan yhteenliimaava tekijä. Hän kartoittaa globaalisti tai lokaalisti tarvittavia resursseja 

ja valjastaa ne organisaation tai projektin käyttöön. 

 

Tässä tutkimuksessa esimiehet kertoivat monen eri projektin etenemisen vaativan esimiehen 

panostusta, vaikka ei itse aktiivisesti ole projektin vetämisessä mukana. Hierarkinen maailma vaatii 

paikoin edelleen asemaperustaista auktoriteettia. Esimies on toiminnan mahdollistaja. Hän toimii 

toiminnan ylläpitäjänä ja kehittäjänä, joka tarvittaessa auttaa alaisiaan pääsemään työnsä 

seuraavan vaiheeseen. Hän kuuntelee ja tekee päätöksiä, mutta ennen kaikkea hän toimii 

alaisiinsa päin peilinä ja mentorina.  

 

Tutkimuksen mukaan suuri osa esimiesten työpanoksesta vie erilainen asioiden eteenpäin vienti. 

Töiden priorisointi ja ratkaisujen punnitseminen ovat pääasiallisia keskustelunaiheita alaisten 

kanssa. Ajoittain esimieheltä ei vaadita muuta kuin läsnäoloa ja kuuntelua. Tällöin esimies toimii 
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ukkosenjohtimena, jonka kautta alaiset voivat purkaa tuntojaan turvallisesti ja kriisitilanteita 

tuottamatta. Esimiehen roolina on kuunteleminen ja läsnäolollaan helpotuksen tuottaminen. 

Alainen ei tunne olevansa yksin ja yksin ei ketään tulisikaan jättää. Tästä asiasta haastatelluilla 

esimiehillä oli varsin yhtenevä näkemys. 

 

Aikaisemmat tutkimukset eivät ole kyseenalaistaneet esimiehen tarpeellisuutta. Päinvastoin ne 

ovat tukeneet sitä käsitystä, että esimiehiä tullaan tulevaisuudessakin tarvitsemaan. Tästä herää 

kysymys alaisuuden muodonmuutoksesta. Esimiestyön muuttuessa, muuttuu myös alaisten rooli. 

Tässä tutkimuksessa on aiemmin jo todettu asiantuntijoiden ja esimiesten roolien muuttuminen 

organisaatioissa. Tämän ottaa huomioon jaetun johtajuuden teoria, joka selittää madaltuvan 

hierarkian mukanaan tuomat toiminnalliset muutokset esimiestyössä. Valmentavan johtajuuden 

teoria ei vastaavassa määrin huomioi madaltuvaa hierarkiaa vaan pitää organisaatioissa esimiehet 

mentor-tyyppisessä asemassa alaisiinsa nähden.  

 

Esimies nykymuodossaan ei enää toimi, eivätkä nykyisin käytettävät mittarit riitä oikeanlaatuisen 

ja tarvittavan seurannan toteuttamiseen. Tämän tutkimuksen perusteella seuranta on juuri se osa 

esimiestyöstä, johon ei tällä hetkellä ole lainkaan toimivia ratkaisuja. Työntekijät toimivat 

itsenäisesti ja esimerkiksi heidän työaikaseuranta tulee joissain organisaatioissa esimiehen tietoon 

melkein kuukauden myöhässä. Tässä vaiheessa on jo myöhäistä tarttua työtehtävien priorisointiin, 

koska vahinko on jo tapahtunut. Esimiehet kokevat, että tällöin pohjimmaisen syyn löytäminen on 

etänä tehtävässä esimiestyössä todella hankalaa. Tuloskortit ovat yleisesti käytössä niin tutkija- 

kuin yritysmaailmassa ja näihin esimiehet ovat tyytyväisiä.  

 

Organisaatioissa, joiden laskutus asiakkaalta lasketaan toteutuneiden työtuntien mukaan, tai joilla 

on laajat työajanseurantajärjestelmät, saavat esimiehet ja henkilötöhallinnon työntekijät tiedon 

toteutuneista työtunneista reaaliajassa. Reaaliaikainen kustannuseuranta on joissain 

organisaatioissa tärkeimpiä esimiehen seurantatyökaluja. Työntekijä kirjaa työpäivän päätteeksi 

tunnit seurantajärjestelmään ja projekteille kohdentuvat kustannukset tulevat välittömästi 

raporteille näkyviin. Kaikilla organisaatioilla ei kuitenkaan ole varaa hankkia isoja järjestelmiä tai 

tarvetta moisen hankkimiseen ei ole. 
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Alaisten jaksamisen seurannassa esimiehet luottavat alaisiinsa ja siihen, että he tulevat 

keskustelemaan, mikäli kokevat jaksamisensa olevan uhattuna. Esimiehet tarkkailevat alaistensa 

viestintää ja tapaa olla toistensa kanssa sekä vetävät näistä johtopäätöksiä ja arvioita alaisten 

tilanteesta. Tämänkaltainen seuranta vie esimiehen lähemmäs alaisiaan ja perustuu jokaisen 

alaisen henkilökohtaiseen tuntemiseen. Pienissä tiimeissä tämä toimii esimiehenkin 

toimesta,mutta isommissa osastoissa ja tiimeissä tämänkaltainen seuranta on lähinnä lähimpien 

työkolleegojen harteilla. 

 

7.2.3 Valmentava vai jaettu johtajuus? 

 

Hajautetun organisaatiossa valmentava johtaminen vaatii esimiehen ja työntekijän välille toimivaa 

vuorovaikutusta, jonka tarkoituksena on vapauttaa työntekijän potentiaali, kehittää kyvykkyyksiä 

ja auttaa oppimaan. Jotta tähän päästään on, esimiehen oltava avoin uusille ideoille, hänen tulee 

luoda hyvä ja kannustava ilmapiiri sekä antaa täsmällistä palautetta. Esimiehen henkilökohtaisen 

kiinnostuksen osoitus työntekijän tilannetta kohtaan luo läheisemmät välit esimiehen ja alaisen 

välille. Tällaista suhdetta tarvitaan, jos esimies toivoo alaisen paljastavan itsestään myös ne 

heikkoudet, joihin valmentavassa johtamisessa olisi tarkoitus puuttua. Valmentavan johtamisen 

tärkeimpiä työkaluja on tavoitteiden asetanta ja seuranta. Valmentava johtaminen takaa sekä 

esimiehen että alaisen henkilökohtaisen kehityksen ja vie organisaatiota näin eteenpäin. 

 

Selkeästi valmentavaa johtamista noudattelevaa esimiestä tässä tutkimuksessa oli kaksi. Toinen 

heistä toimii organisaatiossa, jossa valmentava johtaminen on johdon valitsema ja koko 

organisaatiossa sovellettu johtamiskäytäntö. Tutkimuksen toisessa valmentavan johtamisen tavoin 

toimivassa organisaatiossa tähän johtamismalliin oli menty alaisen kompetenssin sen salliessa. 

Tällä hetkellä kyseisessä organisaatiossa on meneillään toimintatapojen muutos, jonka jälkeen 

kaikkien työntekijöiden kanssa toimitaan enemmän valmentavan johtamisen mallilla. 

 

Jaettu johtaminen sopii asiantuntijaorganisaatioihin, sillä asiantuntijatyö nähdään yleisesti 

autonomisena. Tässä tutkimuksessa kaikki haastatellut esimiehet toimivat 

asiantuntijaorganisaatioissa. Parhaiten jaettu johtajuus toimii sekoitettuna muihin 

johtamismalleihin. Hierarkinen johtajuusmalli ei toimi modernin työtavan johtamisessa.  
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Tutkimuksen valossa kaikki esimiehet toimivat oman esimiehensä kanssa jaetun johtamisen 

duaalimallin mukaisesti. Haastatteluiden mukaan viisi organisaatiota toimivat jaetun johtamisen 

mukaisesti. Tämä toimintamalli on kehkeytynyt kyseisissä organisaatioissa toisaalta siksi, että 

kyseessä on asiantuntijaorganisaatio. Toisaalta ne toimivat kaikki hajautuneesti, jolloin hierarkinen 

johtamismalli ei yksinkertaisesti toimi. Näissä tapauksissa järkevä, toimiva ja tehokas johtamismalli 

on jaettu johtaminen.  

 

Haastateltujen esimiesten organisaatioissa ei toistaiseksi ole kokeiltu jaettua johtamista 

projekteissa niin, että vetovastuu siirtyy asiantuntijalta toiselle projektin eri vaiheissa. Poikkeuksen 

tekee tutkijamaailmassa toimiva esimies, jonka verkosto-organisaatiossa on vuorovetoinen 

projektiveto. Tämä tosin selittyy enemmän sillä, että kaikilla tutkijoilla ei aina ole aikaa yhteiseen 

projektiin ja se tutkija, jolla sitä juuri sillä hetkellä on, vetää tovin projektia eteenpäin, kuin 

etukäteen sovitulla vetovastuujaolla. 

 

Järjestöt ja yhteisöt osoittautuivat tässä tutkimuksessa hierarkisen johtamismallin toteuttajiksi. 

Näissä organisaatioissa päätöksentekoa tai toimintavaltaa ei oltu jaettu tai selkeää valmentavaa 

johtamista ei ollut todennettavissa. Yksi haastatelluista esimiehistä toimii perheyrityksessä, joka ei 

kokonsa puolesta ole kovin suuri ja jonka johtaminen on toteutettu perinteisellä, matalan 

hierarkian tavalla. 

 

On kuitenkin todettava, että vain yksi organisaatio toteuttaa selkeästi yhtä johtamismallia. Muissa 

organisaatioissa jaettu ja valmentava johtaminen toimivat käsikädessä, joustavassa määrin 

tilanteen mukaan toisiinsa sekoittuneena. Hierarkiaa organisaatioista löytyy aina joissain määrin. 

Uudet toimintatavat eivät kyseenalaista esimiesten olemassaoloa. Ne kyseenalaistavat perinteiset 

johtamismallit ja korostavat koordinoivan, kyvykkyyksiä havainnoivan ja kehittävän esimiehen 

tarpeellisuutta.  

 

Etänä tehty esimiestyö on lainalaisuuksiltaan samanlaista kuin muukin esimiestyö muutamine 

poikkeuksineen. Esimiestyö hajautetussa organisaatiossa on riippuvuussuhteiden ja 

työyhteisösuhteiden luomista ja ylläpitämistä, sillä kaikki tämä tapahtuu verkossa. Kyky havaita 

kyvykkyyksiä ja saada tarvittavat resurssit organisaation käyttöön kuuluvat esimiesten tehtäviin. 
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Valmentavan johtajuuden teroittama pyrkimys työntekijän potentiaalin löytämiseen ja sen 

jalostamiseen sekä kehittämiseen voi olla organisaation kannalta merkitävää kilpailuedun 

saavuttamista globaaleilla markkinoilla. Esimiestyö on itsenäisten, päätäntäkykyisten työyhteisön 

jäsenten tukemista ja kehittämistä. Se on asiantuntijoiden uran ja henkilökohtaisten 

ominaisuuksien kehittämistä ja siten myös organisaation kehittämistä. Nämä asiantuntijat 

päivittävät omaa osaamistaan ja tietouttaan omalla osaamisalueillaan ja siten antavat 

organisaatiolle sen tiedon ja taidon, jota se kulloinkin tarvitsee. Verkostoituminen on tärkeintä, 

sillä yhdenkään organisaation ei kannata rekrytoida itselleen kaikkea sitä osaamista, jota se 

tehokkuutensa pitämiseksi tarvitsee. 

 

Jaettu ja valmentava johtajuus eivät ole toisiaan poissulkevia teorioita ja tämä näkyy myös tämän 

tutkimuksen tuloksissa. Useimmissa organisaatioissa nämä johtamismallit ovat sekoittuneita 

johonkin toiseen johtamistyyliin. Tämän tutkimuksen yhdessä organisaatiossa toteutettiin 

valmentavaa johtamista, mutta toki organisaatiosta löytyi viitteitä myös muista johtamistyyleistä. 

Varsin selkeä hierarkia sekä lineaarisuus leimaavat kyseisen organisaation toimintatapaa. 

Vastaavanlainen selkeys löytyi  järjestömaailmasta. Yritysmaailman osalta jaetun johtajuuden malli 

löytyi useimmista organisaatiosta. 

 

7.2.4 Organisaatio- ja johtamisviestintä hajautuneessa organisaatiossa  

 

Edistynyt viestintäteknologia tuo tervetullutta läpinäkyvyyttä viestintään ja esimiestyöhön. Tämä 

läpinäkyvyys pakottaa esimiehet miettimään johtamisen sekä alaiset työntekemisen eettisiä 

kysymyksiä, sillä hallitsematon sosiaalinen viestintä on osa organisaatioviestintää. Tämä johtaa 

siihen, että sosiaalisen viestinnän sisältöä tulee ennakoida ja esimiesten sekä alaisten tulee välttää 

aiheiden antamista negatiiviseen viestintään. Viestintäteknologian ohentaa hierarkiaa 

järjestelmien hoitaessa kontrolloinnin puolin ja toisin. 

 

Haastatteluiden perusteella tällainen ilmiö on varsin yleinen. Negatiivista viestintää ei juuri 

esiinny, mutta organisaation, tiimin ja alaisten tilanteet voivat näkyä kaikille hyvin selkeästi. 

Tiedonjako on sujuvaa ja nopeaa. Joskus alaiset ovat viestineet tiedon eteenpäin jopa nopeammin 
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kuin esimies itse. Tähän esimiehet ovat varautuneet ja pyrkivät jakamaan tiedon kaikille 

tasapuolisesti ja samanaikaisesti.  

 

Esimiestyö hajautuneessa organisaatiossa on fokusointia tärkeisiin asioihin ja suunnan pitämistä 

yhdessä sovittuihin päämääriin. Auktoriteetin ja komentelun aika on ohi. Esimiestyö on viestintää, 

jossa esimies käyttää edistynyttä viestintäteknologiaa saadakseen kaiken tarpeellisen tehdyksi 

tällä tai toisella mantereella.  

Tämä näkyy tehdyissä haastatteluissa selkeästi. Linjakeskusteluita esimiehet käyvät alaistensa 

kanssa jatkuvasti. Näihin keskusteluihin esimiehen työaikaa kuluu paljon, mutta he kaikki kokevat 

tämän olevan esimiestyön keskeisimpiä tehtäviä. Esimiestyö on vision luomista ja sen 

kommunikoimista. Esimiehellä tulee olla kyky hahmottaa ja tavoittaa muiden toimijoiden 

toiminnot sekä tulkinnat yli organisaatiorajojen.  

 

Organisaatioihin syvälle juurtunut Leif Åbergin johtamisviestinnän malli on edelleen käytössä. 

Kehityskeskusteluineen sekä selkeine raameineen hyvistä johtamisen työkaluista se tulee varmasti 

pitämään paikkansa organisaatioiden toiminnassa. Johtamisviestinnän perusoletus viestinnän 

lineaarisuudesta ei modernissa työyhteisössä pidä enää paikkaansa. Organisaatioviestintä on 

kaoottista ja täynnä häiriötekijöitä, jotka muuttavat aiemmat selitykset ja ymmärryksen asian 

tilasta. Uutta tietoa tulee jatkuvasti. Aikaisemmat päätökset on voitu tehdä silloisen tiedon 

kannalta oikein, mutta uuden tiedon ilmaantuessa on vastuuntuntoisella esimiehellä oltava 

rohkeutta palata tehtyyn päätökseen ja tarvittaessa muuttaa sitä. 

Viestintä on aina subjektiivista. Ihmiset tulkitsevat viestejä oman kokemuksensa ja omien 

kiikareidensa läpi. Tämä vaikuttaa suuresti viestin sanomaan ja siihen miten se ymmärretään. 

Teknologiavälitteinen viestintä on hyvin toimiva tapa kommunikoida ja takaa tiedon tasavertaisen 

jakamisen. Siinä piilevä vaara on lähinnä väärinkäsityksen riski.  

Pikaviestimien ja tekstiviestin rajoitettu merkkimäärä karsii ylimääräiset pois. Suomalaisessa 

kulttuurissa karsiutunut osa tekstiä on yleensä small talk –osa, jolloin viesti on usein töksähtelevää 

ja voidaan tulkita vihamieliseksi. Esimiehen, kuten kaikkien muidenkin, tulee olla viestinnässään 

hyvin selkeä ja hänen viestinsä tulee olla tulkinnasta riippumatta samasisältöisiä. 
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Tehtyjen haastatteluiden perusteella sähköisen viestinnän vaikeudet ovat esimiesten ja koko 

organisaation tiedossa. Useimmat esimiehet painottivat kasvokkain tapahtuvan viestinnän 

tärkeyttä. Heidän mielestään henkilön eleet ja ilmeet kertovat enemmän siitä, onko viesti oikeasti 

mennyt perille kuin puhelimessa kuultu hyminä. Tässäkin on poikkeuksia, jotka selittyvät alaisen 

hyvällä tuntemisella, jolloin äänestä kuulee läpi kaiken tarpeellisen.  

 

Henkilökohtaiset erot viestien kirjoittamisessa nousi yhdeksi sähköisen viestinnän kulmakiveksi. 

Pikaviestimien merkkien määrämitta sekä sukupolvierot näyttäytyvät tärkeinä tekijöinä. 

Vanhemmat sukupolvet eivät välttämättä tunne yleisesti käytettyjä lyhenteitä ja voivat tulkita 

ystävälliseksi tarkoitetun viestin töksähtelevänä ja loukkaavana. Joidenkin henkilöiden 

hymynaamat viesteissä puolestaan ärsyttävät. 

 

Sähköisen viestinnän käyttäjien kannalta tietoverkon hitaus ja sen pätkiminen vaikuttavat osaltaan 

viestintätavan valinnassa. Useat esimiehet eivät käytä videokuvaa Skype-keskusteluiden aikana, 

sillä kuva vie tietoväylää ja pahimmillaan yhteys pätkii pahasti. Haastatteluiden mukaan 

etäkokoontumisissa riittää ääni ja jaettu ruutu. 

Tämän tutkimuksen valossa dynaaminen organisaatioviestintä on esimiehille arkipäivää. 

Päätöksenteon kautta syntyvät bifurkaatiopuut kuvaavat päätösten aiheuttamaa suunnan valintaa. 

Järjestystä tuovan viestinnän sekä vapaan, kaaosta generoivan viestinnän rinnakaiselo 

organisaatioissa on niissä havaittu. Organisaatioiden viestinnän areenat vaikuttavat esimiestyöhön 

suuresti. Organisaatiossa vallitsevan viestintäkulttuurin määrittelemä viestinnän tyyli ja tapa on 

syytä ottaa vakavasti sekä esimiehen tulee puuttua viestintäkulttuuriin aktiivisesti, mikäli se 

altistaa organisaation liian suurille riskeille. 

Dynaaminen organisaatioviestintä ja johtamisviestintä eivät ole toisiaan poissulkevia teorioita vaan niiden 

samanaikainen olemassaolo organisaatioissa selittää parhaiten organisaatioviestinnän toiminnan. Tämän 

tutkimuksen perusteella organisaatioviestintä on sekoitus johtamisviestinnän kurinalaisuutta sekä 

virallisen viestinnän lineaarisuutta ja dynaamisen organisaatioviestinnän joustavuutta sekä 

antautumista viestinnän kaoottisuudelle ja hallitsemattomuudelle.  

 

Organisaatioissa integroivalla viestinnällä pyritään hillitsemään ja hallitsemaan vapaan viestinnän 

mahdollistamia muutoksia.  Organisaatiot ja esimiehet käyttävät viisaasti integroivaa viestintää 
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vähentääkseen dissipatiivisen viestinnän kaoottisuutta ja ottamalla osaa sosiaaliseen viestintään. 

Verkostot ja sosiaalinen viestintä on osa organisaatioviestintää ja se tulee ottaa osaksi myös organisaation 

suunnitelmallista viestintästrategiaa. Näin dynaaminen organisaatioviestintä tukee johtamisviestintää sekä 

täydentää sitä sen puutteellisilta osilta. 

 

Perehdyttäminen ja perustoimintojen tuki koetaan tärkeäksi ja näihin paneudutaan kunnolla. 

Tiedonjako toteutetaan jatkuvana tiedonvirtana tasapuolisesti kaikille. Nämä kaikki ovat Leif 

Åbergin johtamisviestinnän osa-alueita sekä Pekka Aulan dynaamisen organisaatioviestinnän 

integroivaa viestintää. 

 

Haastatteluiden perusteella organisaatioissa järjestetään säännöllisiä kokouksia ja ne koetaan 

toimiviksi. Hajautuneissa organisaatioissa on ennalta sovittuja päiviä, jolloin kaikkien on suotavaa 

olla paikalla, ja jolloin yhteisiä kokouksia järjestetään. Kokoukset voivat olla verkostoituneen tiimin 

sisäisiä tai koko organisaation henkilöstölle tarkoitettuja sekä kaikkea siltä väliltä. Osallistuminen 

näihin kokouksiin on mahdollista myös etänä, jolloin useimmiten käytetään Skypeä tai Lynk’iä. 

Video- ja puhelinkonferenssit ovat yleisesti käytettyjä ja ne koetaan kohtuullisen toimiviksi. 

Asioiden eteneminen ja yhteisymmärryksen luominen nähdään haastatteluiden perusteella 

kuitenkin sujuvan paremmin kasvokkain tapahtuvissa kokouksissa. Video- ja puhelinkokousten ei 

nähdä syrjäyttävän kasvokkain tapahtuvia kokouksia. Läsnäolo koetaan tärkeäksi, jotta saadaan  

asioita edistetyksi. 

 

Läsnäolon luonti hajautuneessa organisaatiossa luodaan perusluottamuksen ja –tuntemuksen 

synnyttyä edistynyttä viestintäteknologiaa hyväksi käyttäen. Pikaviestimiä sekä muita käytössä 

olevia sovelluksia käyttämällä luotu vuorovaikutussuhde koetaan yhtä merkityksellisenä kuin 

kasvokkaissuhteetkin, mutta luottamuksen rakentuminen hajautuneissa organisaatioissa vaatii 

monipuolista viestintäosaamista (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 98-104).   

 

Tehtyjen haastatteluiden perusteella edistynyt viestintäteknologia on osallisena joka paikassa. Se 

tuo hyvin aktiivisen ja toimivan puskapuhelimen, joka voi siirtää tietoa nopeammin kuin esimies 

silmäänsä räpäyttää. Tämä tulee ottaa huomioon aina ja kaikkialla esimiestyössä. Haastatellut 

esimiehet suhtautuvat puskapuhelimiin kuivan sarkastisesti ja osaavat ennalta arvioida sen 
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toiminnan. He myös käyttävät varovaisesti, mutta näppärästi, puskapuhelimia oman työnsä 

helpottamiseksi.  

 

Edistynyt viestintäteknologia tuo organisaatioihin läpinäkyvyyttä, nopeutta ja vastuuta. Eettiset 

kysymykset nousevat esiin sekä esimiestyössä että alaisten työnteossa. Jaetut työskentelyalustat, 

jotka mahdollistavat saman tiedoston työstämisen samanaikaisesti, paljastaa muille työntekijöille 

ja esimiehelle alaisen suoriutumisen reaaliajassa. Samalla monipuolinen edistyneen 

viestintäteknologian käyttäminen korostuu. Organisaatiossa voi olla käytössä useita, melko 

monimutkaisiakin sovelluksia ja järjestelmiä, joita alaisen ja esimiehen tulee hallita. 

 

7.2.5 Viestintäteknologian, viestinnän ja organisaatiomuodon suhde 

 

Viestintäteknologia, viestintä ja organisaatiomuodot muokkaavat siis toisiaan ja muokkautuvat itse 

samalla. Esimies ja organisaatio sopeuttaa oman toimintansa näihin raameihin. Silloin voidaan 

pelkistetysti havainnoida tilannetta näin: 

 

 

Kuva 12: Viestintäteknologian, organisaatiomuodon ja viestinnän välinen suhde 
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Tässä mallissa organisaatiomuoto, viestintä sekä organisaation ulkopuolella pääsääntöisesti 

kehittyvä viestintäteknologia ovat rekursiivisessa suhteessa toisiinsa. Ne muuttavat jatkuvasti 

toisiaan ja muuttuvat itse samalla. Tässä mallissa esimiehen paikka on organisaation sisällä 

keskellä muutosta.  

 

Samassa muutostilanteessa ovat johtamis- ja viestintäteoriat, sillä samalla, kun organisaatiot sekä  

niiden työ- ja toimintatavat muuttuvat, joutuvat myös teoriat mukautumaan uusiin raameihin. 

Eniten tämä on viestinnän asennemuutos läpinäkyvämpään, joustavampaan ja avoimempaan 

suuntaan. Hajautuneen organisaation esimiestyön kannalta tämä tarkoittaa jaettua ja 

valmentavaa johtamista, jossa esimiehen tietoisuus oman kehittymisen ja optimaalisen 

suoriutumisen sekä itsensä hallinnan jälkeen johtaa alaisten kehittymiseen ja heidän 

optimaaliseen suoriutumiseen.  

 

Muutoksen keskellä on muuttuvat toimintatavat ja muuttuva esimiestyö. Tämä tarkoittaa uutta 

asennoitumista ja osallistavaa sekä vuorovaikutteista johtamista. Toimivan vuorovaikutussuhteen 

saamiseksi ja ylläpitämiseksi esimiehen tulee hallita edistyneen viestintäteknologian sovellukset ja 

käytössä olevat järjestelmät monipuolisesti.  

 

Esimiehen kyky havaita organisaatiolle tarpeellista kyvykkyyttä sekä taitoa valjastaa se 

organisaation käyttöön oikealla tavalla nousevat prioriteettiasteikolla korkealle. Hierarkian 

madaltuessa ja työn uudelleen jakautuessa organisaatioissa herää kysymys myös alaisuudesta. 

Organisaation ydinkyvykkyyksien ja viisauden lähteiden johtaminen on 

asiantuntijaorganisaatioiden esimiestyötä. Isottelun aika on ohi.   

 

8. TUTKIMUKSEN ARVIOINTI JA JATKOTUTKIMUSTARVE 

 

Tässä tutkielmassa on selvitetty edistyneen viestintäteknologian, viestinnän ja 

organisaatiomuodon keskinäistä suhdetta sekä näiden voimien yhteisvaikutusta hajautuneessa 

organisaatiossa tehtävään esimiestyöhön. Tutkimuksen pätevyyden kannalta tutkijan mielestä 

päästiin päämäärään, sillä tutkielmasta tulee selkeästi esiin näiden kolmen tekijän vaikutus 

toisiinsa sekä hajautuneen, modernin työtavan vaikutus esimiestyöhön.  
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Laajan haastatteluaineiston keräämisellä ja käytöllä on myös pyritty osoittamaan toteen 

tutkimuksen reliabiliteetti.  Jos toinen tutkija tekisi samankaltaisen tutkimuksen samaan aikaan, 

pääsisi hän samankaltaiseen tulokseen asiantuntijaorganisaatioissa. Kvalitatiivinen tutkimus ei 

tähtää tulosten yleistettävyyteen, mutta antaa katsauksen nykytilanteeseen tutkimukseen 

osallistuneiden esimiesten organisaatioissa.  

 

Haastatteluissa esiin tulleen yhdenmukaiset tulokset esimiesten selviytymisstrategioissa antaa 

hyvän kuvan organisaatioissa käytettävissä olevista, operatiivisen esimiestyön ratkaisuista. 

Haastatteluaineisto oli laaja ja se toi tutkijalle myös osaltaan valinnan vaikeuden käytettävän 

materiaalin suhteen. Tutkielman edetessä paljon aineistoa jouduttiin karsimaan ja paljon 

esimiestyön kannalta tärkeitä asioita jouduttiin  olemaan käsittelemättä. 

 

Tutkijan näkemys työtapojen muutoksesta ja siihen liittyvistä tekijöistä on tutkielman edetessä 

syventynyt. Haastatteluiden aikana saavutettu syvempi näkemys esimiestyöstä isoista 

organisaatioista pieniin on vahvistunut. Mielenkiintoista on huomata se, että vaikka esimiehillä ei 

ole yhtenäistä linjaa hajautuneen työn hallinnasta, toimivat he pääpiirteittäin samankaltaisesti. 

Haastatellut esimiehet suhtautuivat tutkimukseen erittäin myötämielisesti ja puhuivat 

luottamuksella tutkielmaa koskevista asioista. Ilman heitä tätä tutkimusta ei olisi syntynyt. 

 

Tutkielman eri vaiheissa ilmeni lisätutkimuksen arvoisia aiheita. Esimiehen persoonan vaikutus 

hajautuneen organisaation toimintaan nousi tässä tutkimuksessa esiin useasti. Koska tämä 

tutkielma ei ottanut kantaa esimiesten persoonan vaikutuksiin, olisi mielenkiintoista tietää, kuinka 

paljon kyseinen asia vaikuttaa tiimin tai osaston tehokkuuteen ja toimintaan.  

 

Toinen lisätutkimuksen arvoinen asia on hajautetun organisaation ja hajautuneen työajan ja –

paikan vaikutus alaisten työhyvinvointiin ja sen mittareihin. Mobiilin työn vaikutuksiin 

työhyvinvointiin on tehty. Hajautuneessa organisaatiossa on vaarana työyhteisön jäsenten 

syrjäytyminen sekä reaaliaikaisen seurannan puuttumisen myötä työuupuminen voi alkuvaiheessa 

jäädä huomaamatta.  
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Kolmas lisätutkimuksen arvoinen asia on monikansallisten organisaatiokulttuurien vaikutus 

esimiestyöhön. Yhä useammalla esimiehellä on alaisia ulkomailla tai he ovat Suomessa 

työskenteleviä ulkomaalaisia henkilöitä, jotka voivat tulla hyvinkin erilaisesta kulttuurista. Olisi 

mielenkiintoista tietää miten esimiehet selviytyvät eri kulttuurien törmäyksessä omassa tiimissään 

ja miten eri kulttuurit vaikuttavat esimiesten omaan työhönsä valitsemiin viestintäkanaviin.  
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