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Voidaan kiistatta sanoa, että johtaminen murroksessa. 
 
Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään sitä, muuttaako virtuaalisuus johtamista 
ja erityisesti esimies-alaissuhdetta. Tutkimus toteutettiin laadullisena tapaustutki-
muksena case-yrityksen ollessa Keski-Suomen Osuuspankki. Empiirinen aineisto 
koottiin haastattelemalla neljää esimiestä ja kunkin esimiehen yhtä virtuaalisesti ja 
yhtä kasvokkain johdettavaa alaista. Kuvattu haastateltavien valinta mahdollisti ver-
tailevan tutkimisstrategian käytön selvitettäessä virtuaalisuuden johtamiselle aset-
tamia perinteisestä poikkeavia vaatimuksia.   
 
Tutkimus osoitti, että virtuaalijohtajuus on vaativampaa kuin perinteinen johtajuus ja 
edellyttää johtajalta energisoivaa ja innostavaa roolia. Yhteisen fyysisen tilan puut-
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jämäkän, mutta ihmisten johtamiseen keskittyvän esimiehen, joka innostaa ja val-
mentaa alaisiaan sekä tukee näiden itseohjautuvuutta. Virtuaalijohtamisessa koros-
tuvat suhteiden luomisen ja luottamuksen lisäksi johtamisen vuorovaikutus-, vies-
tintä- ja tiedonjakokäytännöt.  
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Our society is transforming into internet-based network that is everywhere and all 
the time. To challenge the traditional workplace, a new concept of virtual workspace, 
has emerged as ever-increasing number of companies and people have started to 
utilize the possibility of virtual work. In addition to changing the way of organizing 
the work, the virtualness has made the leadership to confront totally new types of 
challenges. Without a doubt, the leadership is facing an adolescence. 
 

The purpose of the study was to find out whether the virtualness changes the lead-
ership and especially leader-member –relationship. The study was conducted as a 
qualitative case study in Keski-Suomen Osuuspankki. The empirical material was 
gathered through interviewing four managers and two specialists reporting to each 
manager; a virtually managed specialist and a specialist who is managed in face-
to-face -environment. The said choice of interviewees enabled a comparative ap-
proach when figuring out the special requirements that the virtualness sets for lead-
ership.    
 

The study showed that virtual leadership is more demanding than traditional leader-
ship and requires more energizing and inspirational role from the manager. In the 
absence of common physical space, the importance of the manager increases, the 
social processes become more complex and the use of traditional leadership mech-
anisms becomes increasingly difficult. The virtual context calls for sturdy manager, 
who concentrates on people leadership, inspires the people and acts as a coach to 
his subordinates as well as gives support to self-management. In addition to rela-
tionship building and trust, both interaction-, communication- and knowledge shar-
ing skills play a key role in virtual leadership. 
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1 JOHDANTO  

Yhteiskuntamme on muuttumassa internetpohjaiseksi, koko ajan ja kaikkialla kaik-

kien saatavilla olevaksi verkostoksi (Humala, 2007, 5), jossa mobiilit laitteet antavat 

mahdollisuuden ajantasaiseen ja välittömään yhteyteen toisten ihmisten tai tietoläh-

teiden kanssa. Työpaikan rinnalle on noussut uusi virtuaalisen työtilan käsite, jolla 

on fyysinen, sosiaalinen, emotionaalinen ja henkinen ulottuvuus (Sydänmaanlakka, 

2012, 57). Virtuaalisuus ei ole muuttanut vain työn organisointitapaa vaan se on 

asettanut johtajuuden aivan uusien haasteiden eteen.  

Zigurs (2003) on esittänyt virtuaalijohtamisen olevan niin ainutlaatuinen käsite, että 

sillä on mahdollisuus määritellä koko johtajuuden käsite uudelleen (Zigurs, 2003, 

349). Virtuaalijohtajuus edellyttää aiempaa monimuotoisempaa ja osallistuvampaa 

johtajuutta. Vanhat johtamisteoriat perustuvat lähes poikkeuksetta ylhäältä alas joh-

tamiseen, byrokratiaan, joka ei sovellu nykyajan tietoyhteiskuntaan. Johtamisen pai-

nopiste on siirtynyt asioiden johtamisesta ihmisten johtamiseen. Virtuaalisessa ym-

päristössä on löydettävä uusia tapoja motivoida ihmisiä, joita tapaa harvoin tai ei 

lainkaan, uusia tapoja kommunikoida ja luoda yhteistä visiota, arvoja ja normeja. 

Virtuaalijohtaminen on kiistatta yksi tämän päivän organisatorista johtamisjärjestel-

mistä.  

Yksinkertaistettuna voidaan kuitenkin ajatella, että virtuaalijohtajuus on kuten muu-

kin esimiestyö: ”prosessi, jossa johtaja on vaikutusvallastaan huolimatta yhtenä osa-

puolena prosessissa, jossa on kolme tekijää: johtaja itse, johdettava ja tilanne” (Hu-

mala, 2007, 13). Ratkaisevaa on, mitä näissä suhteissa tapahtuu. Esimiestyö on 

voimakkaasti inhimilliseen vuorovaikutukseen perustuva ammatti. Haasteelliseksi 

virtuaalijohtajuuden tekee nimenomaan virtuaalisuus. On mielenkiintoista, miten vir-

tuaalisuus voi muuttaa – ja muuttaa – johtajuutta aikakaudella, jossa kommunikaatio 

on kaikkine ongelmineenkin parempaa kuin koskaan ennen. Ongelma näyttää ole-

van vaikeudessa muodostaa ja ylläpitää hyvää esimies-alaissuhdetta virtuaalisessa 

ympäristössä, jossa esimerkiksi tunteiden viestiminen on haasteellisempaa.  

Virtuaalijohtamisen tutkimuksessa nousee usein esiin johtajan ja alaisen välisen 

vuorovaikutussuhteen merkitys. Vuorovaikutussuhteesta puhuttaessa viitataan 
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usein esimiehen ja alaisen väliseen vaihtosuhdeteoriaan (Leader Member Ex-

change, LMX), jonka ytimessä on luottamus. Virtuaalisuus korostaa luottamuksen 

merkitystä ja samanaikaisesti sen saavuttaminen on perinteiseen kasvokkain tapah-

tuvaan vuorovaikutussuhteeseen verrattuna haasteellisempaa. Voidaankin sanoa, 

että virtuaalijohtajan on nähtävä enemmän vaivaa onnistuakseen hyvän esimies-

alaissuhteen luomisessa. (Zaccaro & Bader, 2003, 378)  

 

Tutkimusaiheena virtuaalijohtajuus on erittäin ajankohtainen ja tulee sellaisena py-

symään, jos kiihtyvään teknologian kehitykseen on uskominen. Aihe on merkityk-

sellinen niin tieteellisen tutkimuksen kuin yhteiskunnallisen käytönkin kannalta. 

Vaikka johtamista on tutkittu ja lähestytty lukuisista eri suunnista, ovat useimmat 

mallit selvästi vanhentuneita eivätkä sellaisenaan sovellu virtuaalisessa ympäris-

tössä käytettäviksi. Lisää tutkimustietoa kaivataan sekä siitä, miten tärkeäksi koettu 

esimies-alaissuhde rakentuu ja ylläpidetään virtuaalisessa ympäristössä niin, että 

se tukee yksilön menestymistä että siitä, millaiset johtamiskäytänteet parhaiten so-

veltuvat virtuaaliseen ympäristöön ja millaista tukea virtuaalisessa ympäristössä 

työskentelevät asiantuntijat esimieheltään kaipaavat. 

 

1.1 Virtuaalijohtamisen tutkimuksen taustaa 

Tutkimuskohteena virtuaalijohtaminen on suhteellisen nuori ja pohjautuu pitkälti vir-

tuaaliorganisaatioiden tutkimukseen. Ensimmäisenä virtuaaliorganisaation idean 

ovat esitelleet Davidow ja Malone (1992) kirjassaan ”The virtual corporation”. Virtu-

aalisten organisaatioiden tutkimuksen voidaan katsoa alkaneen 1990-luvun alku-

puolella ja virtuaalisten tiimien 1990-luvun loppupuolella. Alkujaan tutkimus oli hyvin 

kuvailevaa keskittyen lähinnä virtuaalitiimien ja organisaatioiden hyötyjen ja haitto-

jen kuvaamiseen.  

 

Kun virtuaalityö organisaatioissa yleistyi nopealla tahdilla 2000-luvun alkupuolella, 

alkoi virtuaalisten tiimien tutkimus siirtyä kohti virtuaalijohtamista. Tutkimuksissa 

kiinnostuttiin siitä, miten virtuaalinen työskentelytapa vaikuttaa johtamisen proses-

seihin ja miten tiimejä tulisi johtaa. (Bell & Kazlowski, 2002) Yksi viitatuimmista vir-
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tuaalisia tiimejä ja virtuaalista johtamista koskevista teoksista on Lipnackin & Stamp-

sin (2000) ”Virtual teams - People working across boundaries with technology”, 

jossa käsiteltiin laajasti virtuaalisen tiimin toimintaa, haasteita ja hyötyjä sekä virtu-

aalijohtamista ja sen erityispiirteitä. Lähinnä johtamistekniikoihin liittyvää tutkimusta, 

eManagementia, on kirjallisuudessa esitelty jonkin verran, mutta johtamisen toi-

sesta puolesta eli ihmisiin suuntautuvasta johtamisesta, eLeadershipistä, löytyykin 

varsin niukasti tietoa (Humala, 2007).  

 

Melko nopeasti teoreettisen kirjallisuuden rinnalle alkoi nousta myös empiirisiä tut-

kimuksia. Kayworth & Leidner (2001) esittivät, että virtuaalijohtajan on tärkeää olla 

sekä asia- että ihmisorientoitunut. Tutkimuksessaan he korostivat mentorimaista 

otetta ja empatiaa tiimin jäseniä kohtaan. Samaan aikaan Avolio & Leidner (2001) 

toivat ensimmäisen kerran esille käsitteen eLeadership ja liittivät Howell & Hall-Me-

rendan tapaan transformationaalisen johtajuuden virtuaalijohtamiseen. Samassa 

tutkimuksessa nostetiin myös luottamus yhdeksi merkittävämmäksi virtuaalijohta-

juuden ominaisuudeksi. Bell ja Kozlowski (2002) ovat tutkineet virtuaalijohtamisen 

prosesseja. Heidän mukaansa tärkeimmät ja kriittisimmät prosessit virtuaalijohtami-

sessa ovat tiimin toiminnan valvominen ja tavoitteiden täyttämisen johtaminen sekä 

prosessien kehittäminen ja muokkaaminen. Drusak & Wheeler (2003) keskittyivät 

enemmän virtuaalijohtajan toimintaan ja erottivat neljä virtuaalijohtajan tärkeintä 

tehtävää; suhteiden rakentaminen, tiedon etsiminen ja jakaminen, tiimin tukeminen 

ja siihen vaikuttaminen sekä vastuun jakaminen tiimille.  

 

Virtuaalijohtajuuden tutkimuksessa häilytään jatkuvasti itseohjautuvuuden ja jaetun 

johtajuuden rajamailla. Osallistuvan johtamisen, jossa valta ja vastuu ovat jakautu-

neet laajemmin ryhmän tai tiimin sisällä, perimmäisenä tavoitteena on johdettavan 

ryhmän toiminnan ja tuloksen jatkuva parantaminen (Humala, 2007, 23). Uudenlai-

sen johtajuuden tausta-ajatuksena on näkemys, jonka mukaan johtajuus on kaik-

kien asia, ja että johtamisesta tulee voiman antamista muille (empowerment). Täl-

löin virtuaalityön johtamisen keskiössä ovat organisaation sisäiset sekä organisaa-

tioiden väliset yhteistyösuhteet. 
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Yleisesti voidaan todeta, että virtuaalijohtamisen tutkimusta leimaa hajanaisuus ja 

useat eri näkökulmat. Virtuaalijohtamista ja siihen läheisesti sidoksissa olevia virtu-

aalitiimejä ja –organisaatioita on lähestytty tutkimuksellisesti useista tieteenaloista 

ja –koulukunnista kuten sosiologiasta, organisaatiotutkimuksesta ja sosiaalipsyko-

logiasta. Suomessa tutkimus on toistaiseksi ollut vähäistä, mutta ensimmäisten jou-

kossa johtajien ominaisuuksia virtuaalisessa projektiorganisaation ympäristössä on 

tutkinut Kokko ym. (2007). Vaikka virtuaalijohtamisen tutkimus on viimeisen vuosi-

kymmenen aikana edistynyt, on meillä edelleen suhteellisen niukasti tietoa virtuaa-

lisuuden vaikutuksesta ja teknologioiden soveltuvuudesta johtamisen dynamiik-

kaan. Viimeisin tutkimuksellinen suunta on kohdistunut johtajuutta tukeviin teknolo-

gisiin mekanismeihin kuten tunteiden tunnistukseen ja robotiikan hyödyntämiseen 

tai johtajuuden korvaamiseen (Avolio ym. 2014). Esimerkkejä virtuaalijohtamisen 

tutkijoista ja julkaisuista on esitetty taulukossa 1.  
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1.2 Tutkimuksen kohdeorganisaatio 

Erityisessä paineessa muuttuvassa toimintaympäristössä ovat olleet asiantuntija-

osaamiseen ja tiedon hyödyntämiseen perustuvat tietointensiivisiä palveluita tuotta-

vat organisaatiot kuten pankit. Näissä organisaatioissa tieto on upotettuina koke-

mukseen, ongelmanratkaisuun ja palvelun tuottamiseen liittyviin prosesseihin tai 

lopputulokseen.  
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Tutkimuksen kohdeorganisaatio, OP Keski-Suomi, on yksi OP ryhmän suurimmista 

paikallisista osuuskuntamuotoisista pankeista. Viralliselta nimeltään Keski-Suomen 

Osuuspankki on myös toimialueellaan yksi johtavista pankeista palvellen verkko-, 

mobiili- ja puhelinpalveluiden lisäksi 12 toimipisteessä. 

 

OP ryhmä on vuosien saatossa ollut usein edelläkävijä palveluiden toiminnan uu-

distamisessa, josta osoituksena ensimmäisenä Euroopassa ja toisena maailmassa 

markkinoille tuotu verkkopankki vuonna 1996. OP ryhmässä digitaalinen murros on 

kohdannut asiakkaiden lisäksi työntekijät. Yhä useampi työskentelee virtuaalisesti 

kotona, eri toimipisteissä tai asiakkaan luona.  Myös Keski-Suomen Osuuspankissa 

muutos on nostanut johtajuuden tärkeäksi puheenaiheeksi, kun mietitään, miten ha-

jautettua työskentelyä voidaan johtaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti.  Toi-

saalta on pohdittu myös sitä, kuinka saada uusi työntekijä omaksumaan Osuuspan-

kille tunnusomaiset arvot ja toimintamallit, kun tiedetään, että siirryttäessä kasvok-

kain tapahtuvasta työnteosta virtuaaliseen, organisaatiokulttuuri muuttuu (Humala, 

2007, 62).  

 

1.3 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksella on aina tarkoitus, joka ohjaa tutkimuksen kokonaisuutta siinä tehtä-

vien valintojen ja rajausten avulla. Tutkimuksen tarkoitus kuvaa myös analyysin sy-

vyyttä. (Tuomi 2007, 125 – 127) Tämän vertailevan tutkimuksen tavoitteena on sel-

vittää, muuttaako virtuaalisuus johtamista ja esimies-alaissuhdetta. Erityisesti pyri-

tään selvittämään, eroavatko perinteisessä, kasvokkaisessa, ja puolestaan virtuaa-

lisessa esimies-alaissuhteessa toimivien henkilöiden johtamis- ja vuorovaikutuskäy-

tännöt toisistaan ja millaiset käytännöt toimivat parhaiten virtuaalisessa konteks-

tissa. Tavoitteena on ymmärtää esimies-alaissuhteen erityispiirteitä ja haasteita vir-

tuaalisessa ympäristössä. Lisäksi tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä on joh-

tajan rooli virtuaalisessa ympäristössä ja millaista johtamisotetta virtuaalijohtajan 

alaiset, jotka työn luonteen takia ovat itseohjautuvia ja vastaavat itse osasta esimie-

hille tarkoitetuista töistä, odottavat johtajiltaan.  

 

Tutkimuksen tehtävä on saada vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 
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Tutkimuskysymys on:  

- Muuttaako virtuaalisuus johtamista ja esimies-alaissuhdetta? 

 

Tutkimuskysymykseen pyritään hakemaan vastausta seuraavien alakysymys-

ten avulla: 

- Miten vuorovaikutussuhde rakentuu virtuaalisessa ympäristössä? 

- Mitä haasteita johtamiseen liittyy virtuaalisessa ympäristössä? 

- Mikä on johtajan rooli virtuaalisessa ympäristössä ja millainen johtamistapa 

parhaiten tukee alaisten onnistumista? 

- Mitkä ovat esimiehen vaikuttamiskeinot alaisen menestymisen kannalta vir-

tuaalisessa ympäristössä? 

 

Tietoperustassa luodaan rajaus ja näkökulma tutkittavaan ilmiöön (Tuomi, 2007, 

60). Koska johtamisessa on pohjimmiltaan kyse esimiehen ja alaisen välisestä vuo-

rovaikutusprosessista, lähdetään edellä mainittuihin kysymyksiin hakemaan vas-

tausta virtuaalijohtamisen sekä vuorovaikutteisen vaihtosuhdeteorian kautta. Esi-

mies-alaissuhdetta käsittelevää Leader Member Exchange –teoriaa (LMX) apuna 

käyttäen etsitään vastausta kysymykseen, miten esimiehen ja alaisen välinen vuo-

rovaikutussuhde muodostuu ja mistä hyvä esimies-alaissuhde koostuu virtuaali-

sessa ympäristössä verrattuna kasvokkaiseen vuorovaikutussuhteeseen. Teoriaa 

on käytetty ennen kaikkea perinteisen, kasvokkain tapahtuvan johtamisen tutkimuk-

sissa ja tässä tutkimuksessa pyritäänkin teoriaa hyödyntämällä luomaan pohja, jo-

hon virtuaalista esimies-alaissuhdetta verrataan. Vastausten avulla pyritään ymmär-

tämään, miten kohdeyrityksessä virtuaalisen ja kasvokkaisen vuorovaikutussuhteen 

muodostuminen eroaa toisistaan, mitkä asiat vuorovaikutussuhteen syntymiseen 

vaikuttavat ja millaisia haasteita virtuaalisuus korostaa.  

 

Kolmas ja neljäs alakysymys tarkastelevat virtuaalista johtamistyyliä. Virtuaalisten 

johtamiskäytänteiden ja –tyylien tutkimiseen valittiin aiempien tutkimusten perus-

teella transformationaalinen johtamisteoria, joka myös korostaa ihmistenvälisiä suh-

teita tehokkaan toiminnan ja motivaation lähteenä. Tietoperustassa hyödynnetään 

virtuaalijohtajuuden aiempaan tutkimusta johtamistyylien ja menestystekijöiden suh-
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teen. Tavoitteena on ymmärtää, millainen johtamistyyli koetaan mielekkäänä ja mil-

laisilla konkreettisilla toimilla esimies voi edesauttaa alaisen menestymistä virtuaa-

lisessa ympäristössä. Ymmärrystä kysymykseen haetaan vertaamalla virtuaalisesti 

johdettavien asiantuntijoiden vastauksia saman organisaation kasvokkain johdetta-

vien vastauksiin. Lisäksi pyritään selvittämään johtajan roolia ja tärkeyttä virtuaali-

sessa ympäristössä, jossa perinteisesti korostuvat alaisten rooli ja itseohjautuvuus. 

Teoreettinen viitekehys kokonaisuudessaan on esitelty kuvassa 1.  

 

 

 

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys. 

 

Tutkimus ei pyri luomaan uutta teoriaa, vaan tuottamaan uutta tietoa virtuaalisen 

johtamisen odotuksista ja haasteista tutkimuksen kanssa yhtä aikaa käynnissä ole-

van organisatorisen muutoksen tueksi. Vilkan (2007) mukaan uudeksi tiedoksi voi-

daan kutsua myös sellaista tietoa, jolla pystytään osoittamaan, miten aiempaa tietoa 

voidaan käyttää jonkin toisen toiminnan, kuten tässä tapauksessa virtuaalijohtami-

sen, kehittämisessä tai miten aiempaa tietoa voidaan yhdistellä uudella tavalla 

(Vilkka, 2007, 23). Tutkimusta voidaan jatkossa hyödyntää kohdeorganisaation 

PRO GRADU -TUTKIELMA

Esimies-alaissuhde ja johtajuus virtuaalisessa 
ympäristössä

Johtaminen

Esimies-alaissuhde

(LMX-teoria)

Virtuaalijohtajuus

(transformationaalinen
johtamisteoria)

Virtuaalinen esimies-alaissuhde

Miten vuorovaikutussuhde rakentuu virtuaalisessa 
ympäristössä?

Mitä haasteita johtamiseen liittyy virtuaalisessa 
ympäristössä?

Mikä on johtajan rooli virtuaalisessa ympäristössä ja millainen 
johtamistapa parhaiten tukee alaisten onnistumista?

Mitkä ovat esimiehen vaikuttamiskeinot virtuaalisessa 
ympäristössä?
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sekä erilaisten tietointensiivisten asiantuntijaorganisaatioiden virtuaalisen johtami-

sen kehittämisessä. 

 

1.4 Tutkimuksen keskeiset käsitteet 

Tutkimuksen kannalta on tunnistettu neljä keskeistä käsitettä, jotka määritellään 

seuraavaksi.  

 

Virtuaalinen konteksti 

Virtuaalisuus -sanan määritelmää on kuvattu monissa sanakirjoissa viitaten epäto-

delliseen tai mielikuvituksellisuuteen. Konkreettisemmin käsite virtuaalisuus on lii-

tetty kaikkeen verkon välityksellä tapahtuvaan toimintaan, jossa jostain ilmiöstä saa-

daan tieto- ja viestintätekniikan avulla vahvasti todellisuutta muistuttavia aistimuksia 

(Schroeder, 2008, 2). Virtuaalisella ympäristöllä tarkoitetaan verkkoa, joka on sekä 

viestinnän väline että yhteinen työtila.  

Esimies-alaissuhde 

Esimiehen ja alaisen välinen vuorovaikutuksellinen suhde on merkittävässä roolissa 

työn onnistumisen ja mielekkyyden kanssa (Peltonen, 2008, 126 – 127; Avolio, So-

sik, Kahai & Baker 2014, 117). Suomenkielisessä kirjallisuudessa asiaan viitataan 

johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhdeteorian kautta ja englanninkielisessä kirjalli-

suudessa samasta asiasta käytetään nimitystä Leader-Member Exchange eli LMX 

-teoria. Teoria kuvaa roolin muodostusprosessia esimiehen ja alaisen välillä sekä 

sitä, miten johtajat kehittävät erillisen vaihtosuhteen jokaisen alaisen kanssa.  

 

Virtuaalijohtaminen 

Virtuaalijohtajalla viitataan esimieheen, joka hoitaa suurimman osan johtamispro-

sesseista tietoteknillisten välineiden välityksellä (Zaccaro & Bader, 2003, 377). Eng-

lanninkielisessä kirjallisuudessa virtuaalijohtamisesta käytetään muun muassa ter-

mejä: virtual leadership, e-leadership, remote leadership ja mobile-leaderhip. Suo-

menkielisessä kirjallisuudessa virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvasta johtami-

sesta puhutaan termeillä virtuaalijohtajuus, verkkojohtajuus, ejohtajuus, etäjohta-

juus ja ihmisten johtaminen verkossa.  
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Transformationaalinen johtamisteoria 

Transformationaalinen johtaja on teorian mukaan karismaattinen esikuva, joka in-

spiroi, kannustaa ja haastaa älyllisesti alaisiaan omalla esimerkillään. Transforma-

tionaalisella johtajuudella tarkoitetaan ennen kaikkea prosessia, jolla johtajat kyke-

nevät innostamaan alaisiaan niin, että he yltävät suurimpaan potentiaaliinsa. (Sy-

dänmaanlakka, 2004, 42 – 43)  

 

1.5 Tutkimuksen rajaus  

Tutkimus on rajattu koskemaan virtuaalista johtamista tietointensiivisessä palvelu-

organisaatiossa, Keski-Suomen Osuuspankissa. Selvyyden vuoksi tässä työssä sa-

nalla johtajuus viitataan ennen kaikkea esimiestyöhön. Tutkimuksen ytimessä on 

virtuaalijohtaminen ja vuorovaikutteinen esimies-alaissuhde virtuaalisessa ympäris-

tössä eikä siinä ole tarkoitus käsitellä tarkemmalla tasolla virtuaaliorganisaatiota tai 

-tiimejä. Tässä tutkimuksessa virtuaalisella johtamisella tarkoitetaan teknisten lait-

teiden avulla tapahtuvaa kanssakäymistä alaisen kanssa käyttäen termejä virtuaa-

lijohtaminen ja virtuaalijohtajuus. Perinteistä, fyysisesti samassa toimipaikassa ta-

pahtuvaa, johtamista kutsutaan tässä tutkimuksessa perinteiseksi johtamiseksi, 

kasvokkaiseksi johtamiseksi ja paikoin face-to-face -johtamiseksi.  

 

Johtamista on perinteisesti tutkittu kahdesta näkökulmasta, asioiden eli manage-

ment ja ihmisten eli leadership –näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa näkökulmana 

on ihmisten johtaminen. Tutkimuskohteen luonteesta johtuen tutkimuksessa myös 

sivutaan virtuaalijohtajien ja -tiimien tutkimuksessa usein esiin nousevaa tiimin itse-

ohjautuvuuden ja jaetun johtajuuden näkökulmaa. Jaetulla johtajuudella tarkoite-

taan työntekijöiden osallistamista (O´Toole, Galbraith & Lawler, 2003, 266 – 267).  

 

Toisena merkittävä näkökulmana on kahdenkeskeinen, yhden esimiehen ja yhden 

alaisen välinen, vuorovaikutussuhde. Yksilön käyttäytyminen organisaation muissa 

vuorovaikutussuhteissa kuten tiimeissä sekä esimiehen vaikutukset tiimi- tai ryhmä-

toimintaan rajataan tämän tarkastelun ulkopuolelle muulta osin, kuin esimies-alais-

suhteen kautta yksilölle muodostuvien ryhmäänkuuluvuuden tunteen ja yhteisten 

sääntöjen, normien ja arvojen omaksumisen osalta.  
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Virtuaalisessa tutkimuksessa korostuu usein teknologia ja vuorovaikutukseen käy-

tettävät välineet. Tässä tutkimuksessa teknologiaa käsitellään vain siltä osin kuin se 

on oleellista virtuaalisen johtamisen näkökulmasta.   

 

1.6 Tutkimusraportin rakenne 

Tutkimus koostuu seitsemästä pääluvusta. Luvussa 1 johdatetaan lukija tutkimuk-

sen aiheeseen ja suoritettuihin valintoihin sekä määritellään tutkimuksen rajaus. 

Tässä luvussa esitetään myös työn tausta ja tavoitteet sekä asetetaan tutkimusky-

symykset. Ensimmäisessä luvussa esitetään myös teoreettinen viitekehys ja määri-

tellään tutkimuksessa käytettävät käsitteet. 

 

Luvut 2 - 3 sisältävät tutkimuksen tietoperustan. Luvuissa syvennytään virtuaalisuu-

teen kontekstina, virtuaalijohtamisen määrittelyyn, valittuihin johtamisteorioihin sekä 

virtuaalijohtamisen tutkimuksellisen taustan kartoittamiseen. Tämä tapahtuu esi-

mies-alaissuhteen sekä transformationaalisen johtamisteorian kautta. Virtuaalijoh-

tamisesta nostetaan esille sen erityispiirteitä, haasteita ja vaikuttamiskeinoja hyvän 

vuorovaikutussuhteen muodostamiseksi ja edelleen alaisten menestymiseksi. 

 

Luvuissa 4 ja 5 esitellään tutkimusmenetelmät, tutkimusstrategia sekä aineiston ke-

ruuseen ja tutkimusaineiston analyysiin liittyvät seikat. Luvussa perustellaan tutki-

muksessa käytetyn kvalitatiivisen sekä vertailevan tutkimusotteen valinta, aineiston-

keruumenetelmät sekä varsinaisen tutkimusaineiston käsittelyyn ja analysointiin 

käytetyt menetelmät. Lisäksi tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen vaiheet.  

 

Luvussa 6 esitellään tutkimuksen tulokset. Tehdyn tutkimuksen tuloksia peilataan 

teoreettiseen viitekehykseen sekä aiempiin tutkimuksiin. Virtuaalijohtamisen osalta 

verrataan tuloksia virtuaalisten ja kasvokkain johdettavien välillä sekä johtamisteo-

rioiden soveltuvuutta virtuaalisessa kontekstissa. Tässä luvussa esitellään lisäksi 

koottu yhteenveto tutkimuksen tuloksista.  
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Viimeisessä luvussa 7 vastataan asetettuihin tutkimuskysymyksiin, nostetaan esiin 

virtuaalisen johtamisen haasteita kohdeorganisaatiossa ja esitellään käytännön 

suosituksia. Lopuksi pohditaan tutkimuksen esiin nostamia jatkotutkimusaiheita.  

 

2 VIRTUAALIJOHTAMINEN JOHTAMISTEORIOIDEN NÄKÖKULMASTA 

Tämä tutkimus käsittelee virtuaalijohtamista. Tässä luvussa määritellään virtuaali-

johtamisen käsite ja kuvataan esimiehen roolia virtuaalisessa kontekstissa. Virtuaa-

lijohtaminen on johtamista siinä missä fyysisessä ympäristössäkin tapahtuva johta-

minen ja edellyttää hyvin muodostunutta esimies-alaissuhdetta. Tässä tutkimuk-

sessa virtuaalisen esimies-alaissuhteen muodostumista kuvataan Leader-Member 

Exhange (LMX) –teoriaa apuna käyttäen. Johtamistyyliä taas lähestytään transfor-

mationaalisen johtamisteorian näkökulmasta. Ennen kuin voidaan tarkemmin sy-

ventyä virtuaalijohtajuuteen, täytyy kuitenkin määritellä, mitä virtuaalisuudella ja vir-

tuaalisella kontekstilla tarkoitetaan. 

 

2.1 Virtuaalisuus ja virtuaalinen ympäristö 

Vaikka termiä virtuaalisuus käytetään nykypäivänä jokapäiväisessä kielenkäytössä, 

ei sen sisältöä ole yksiselitteisesti määritelty. Sivistyssanakirja antaa sanalle ”virtu-

aalinen” määritelmän; näennäinen, kuvitteellinen, keinotekoinen (suomisanakirja.fi), 

mutta yleiskielessä sanaa ”virtuaalinen” käytetään paljon viitaten kaikkeen verkon 

välityksellä tapahtuvaan toimintaan, jossa jostain ilmiöstä saadaan tieto- ja viestin-

tätekniikan avulla vahvasti todellisuutta muistuttavia aistimuksia (Schroeder, 2008, 

2). Virtuaalinen nähdään myös jonkinlaisena vastakohtana konkreettiselle ja fyysi-

selle. Zimmermanin (1996) mukaan virtuaalisuus tarkoittaa jotakin, joka on nähtä-

västi olemassa, kuitenkin ilman nimenomaisia erottavia ominaisuuksia – eräänlai-

nen mielikuvitustodellisuus (Zimmerman, 1996).  

 

Englanninkielisessä kirjallisuudessa termin virtuaalisuus määrittely tapahtuu usein 

viittauksin virtuaaliorganisaatioihin sekä virtuaalitiimeihin ja se liitetään niitä kuvas-

taviin termeihin kuten hajautuneisuus, informaatioteknologian käyttö, työvoiman 
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vaihtelevuus sekä lyhytkestoisuus. Virtuaaliorganisaatioita koskevassa kirjallisuu-

dessa virtuaalisuudelle on esitetty monia eri määritelmiä, joista seuraavat neljä on 

nostettu esiin monessa tutkimuksessa: 

1. Todelliselta näyttävä epätosi. Ulrich (2001) määrittää virtuaalisuuden todelli-

selta näyttäväksi epätodelliseksi käyttäen esimerkkinä virtuaaliorganisaa-

tiota, joka näyttää tavalliselta yritykseltä, mutta siltä puuttuu yrityksen aineel-

liset tunnusmerkit (Ulrich, 2001, 47).  

2. Immateriaalinen ja informaatioteknologiaan perustuva. Bosch-Sijtsema 

(2003) mukaan virtuaalisuuden tunnusmerkkinä on immateriaalisuus ja toi-

saalta sen perustuminen ihmisten käyttämään informaatioteknologiaan 

(Bosch-Sijtsema, 2003, 8). 

3. Mahdollisesti oleva, käytettävissä vain tarvittaessa. Määritelmällä viitataan 

virtuaaliorganisaatioille tyypillisiin verkostoihin tai klustereihin, jotka ovat ole-

massa vain, kun niitä tarvitaan (Ulrich, 2001, 47). 

4. Olemassa oleva, mutta muuttuva. Virtuaaliorganisaatiot ovat määritelmän 

mukaan progressiivisia ja dynaamisia: organisaatio on olemassa, mutta sen 

rakenne ja yhteistyökumppanit ovat väliaikaisia ja muuttuvia (Ulrich, 2001, 

47). 

 

Pieni joukko tutkijoita on painottanut määrittelyissään virtuaalisuuden astetta. Näi-

den määritelmien mukaan organisaatioiden virtuaalisuus on riippuvainen ympäris-

töstä. Virtuaalisuuteen nähdään kuuluvan viisi ulottuvuutta: aika, osapuolet, koordi-

naatio, IT ja siihen liittyvät tiedon jako ja kommunikaatio sekä tila. Ajalla viitataan 

usein virtuaaliorganisaation väliaikaisuuteen. (Bosch-Sijtsema, 2003, 11 - 21) Spei-

erillä ja Palmerilla (1998) on kuitenkin erilainen näkökulma aikaan virtuaalisuuden 

ulottuvuutena. He viittaavat aikaan jaksoina, joina työtä tehdään. (Speier & Palmer, 

1998, 571). Osapuolet voidaan nähdä kahdella tavalla, ulkoisena ja sisäisenä nä-

kökulmana. Toisaalta virtuaaliorganisaatio on ulospäin kasvava yhteysverkosto ja 

toisaalta se kerää tarvitsemansa tietopääoman organisaation sisäisestä tietover-

kosta. Koordinaatiossa on kyse virtuaalisen tiimin jäsenten välisestä yhteistyöstä, 

jonka on todettu olevan vaikeampaa virtuaalisessa kontekstissa. Pääosassa kirjalli-

suutta on korostettu virtuaaliorganisaation riippuvuutta informaatioteknologiasta ja 

voidaan sanoa, että mitä korkeatasoisempi IT-infrastruktuuri on, sen virtuaalisempi 
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organisaatio voi olla. Tilalla viitataan virtuaaliorganisaation työvoiman eri maantie-

teellisiin sijainteihin. (Bosch-Sijtsema, 2003, 11 - 16) 

 

Edellä kuvatut määritelmät jäävät kuitenkin kovin geneerisiksi eivätkä auta ymmär-

tämään, mitä virtuaalisuudella tarkoitetaan ihmisten välisen kanssakäymisen kon-

tekstina. Lähemmäs edellä sanottua tavoitetta pääsevät Speier ja Palmer (1998), 

jotka määritelmässään syventävät edellä kuvattua virtuaalisuuden ulottuvuuden aja-

tusta. Heidän mukaansa virtuaalisuus on ihmisten välisen suhteen ominaisuus. Vir-

tuaalisuus on relatiivista ja sitä mitattaessa on kiinnitettävä huomiota seikkoihin, 

jotka vaikuttavat osapuolten väliseen koordinaatioon ja kommunikaatioon silloin, 

kun he eivät ole fyysisesti samassa paikassa. He esittävät muun muassa, että vir-

tuaalisuus kasvaa etäisyyden funktiona siten, että fyysisesti etäällä toisistaan olevat 

henkilöt ovat pakotettuja turvautumaan ainoastaan teknisiin apuvälineisiin kommu-

nikoidessaan keskenään ja ovat siten ”virtuaalisempia” kuin henkilöt, joilla on tosi-

asiassa mahdollisuus tavata toisiaan ja keskustella myös kasvokkain. Muut virtuaa-

lisuuden määrään osapuolten välisessä suhteessa vaikuttavat tekijät ovat kirjoitta-

jien mukaan aika, jolloin työtä tehdään sekä kulttuuriset tekijät. (Speier & Palmer, 

1998, 571) Niederman ja Beisen (1998) kritisoivat edellä mainittua määritelmää to-

deten, ettei fyysisen sijainnin ja virtuaalisuuden määrän välillä ole mitään loogista 

korrelaatiota. Virtuaalisuus on ainoastaan teknologisen elementin tuomista jo ole-

massa oleviin suhteisiin ja suhde on sitä virtuaalisempi, mitä enemmän teknologiaa 

käytetään osapuolten välisessä yhteydenpidossa (Niederman & Beise, 1998, 15 – 

16). 

 

Tämän tutkimuksen kannalta olennaista on erottaa toisistaan fyysisessä ja virtuaa-

lisessa ympäristössä tapahtuva kanssakäyminen. Tästä syystä on pyrittävä määrit-

tämään, mitä tarkoitetaan virtuaalisella ympäristöllä. Schroeder (1996) on määritel-

lyt termin ”virtuaalinen ympäristö” tarkoittavan tietokoneen ja muiden teknisten apu-

välineiden avulla aikaansaatua ympäristöä, joka mahdollistaa tai pakottaa käyttä-

jälle tai käyttäjille tunteen siitä, että he ovat läsnä jossain toisessa ympäristössä kuin 

missä todellisuudessa ovat ollen vuorovaikutuksessa tämän ympäristön kanssa. 

(Schroder, 1996, 25) Toisin sanoen, käyttäjät kokevat olevansa toistensa kanssa 
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samassa ympäristössä ja vuorovaikuttavansa heidän kanssaan (Schroder, 2006, 

440). 

 

Viimeisenä on syytä korostaa, että virtuaalisuudella ei tarkoiteta virtuaalitodelli-

suutta. Virtuaalisuudessa on kyse siitä, että kaksi ihmistä ovat oikeassa todellisuu-

dessa tekemisisissä keskenään, kun taas virtuaalitodellisuus on keinotekoinen to-

dellisuus, jossa kanssakäyminen tapahtuu eräänlaisten alter egojen, avatarien, vä-

lityksellä. (Steuer, 1993, 4 – 5)  

 

2.2 Virtuaalijohtamisen määritelmä ja peruslähtökohdat 

Ympäristön teknologisoituminen ja sähköisen vuorovaikutuksen lisääntyminen ovat 

kasvattaneet virtuaalijohtamisen merkitystä. Virtuaalijohtamisella viitataan esimie-

hiin, jotka hoitavat suurimman osan johtamisprosesseista teknologisten välineiden 

välityksellä (Zaccaro & Bader, 2003, 377). Suurin ero perinteiseen johtamiseen on 

ympäristöllä, jossa johtaminen tapahtuu sekä sillä, että tyypillisesti keskenään työtä 

tekevät ihmiset tapaavat toisiaan vain harvoin tai joskus eivät lainkaan (Humala, 

2007, 14 – 15).  

 

Virtuaalijohtamisen tutkimuksissa Avolio ym. (2001a) käytti ensimmäisten joukossa 

eLeadership –termiä määritellen virtuaalisen johtamisen sosiaaliseksi vaikuttamis-

prosessiksi, jonka tavoitteena on tukea organisaation työtä, ryhmän ja yksilöiden 

asenteita, tunteita ja käyttäytymistä teknologisten välineiden avulla (Avolio, Kahai & 

Dodge, 2001a, 617). Reilu vuosikymmen myöhemmin Avolio ym. (2014) tarkensivat 

edellistä määritelmää korostaen siinä teknologian kautta tapahtuvan johtamisen 

kontekstia, läheisyyttä tai etäisyyttä. Virtuaalijohtajan ominaisuudet kiteytyvät hänen 

vaikuttavuuteensa ja siihen, miten ne saadaan välitetyksi teknologian kautta. (Avolio 

ym. 2014, 106 – 107)  

 

Virtuaalijohtamisen taustalla on toimintamallien muuttuminen pois teolliselle aika-

kaudelle tyypillisestä, tietyssä paikassa johtamisen toimintamallista. Sydänmaanla-

kan (2004) mukaan tyypillistä virtuaaliselle johtamisympäristölle on arvojen ristirii-
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taisuus. Virtuaalijohtamiseen liittyy vastakkaisia tavoitteita kuten tehokkuus ja hy-

vinvointi, keskittäminen ja hajauttaminen, kontrolli ja joutavuus, kasvu ja vakaus, 

uudistaminen ja säilyttäminen, lyhyt ja pitkä aikajänne sekä sisäinen ja ulkoinen nä-

kökulma. (Sydänmaanlakka, 2004, 143) Taulukkoon 2 on koottu toisaalta teolliselle 

aikakaudelle ja toisaalta uudelle tietoaikakaudelle tyypillisiä työskentelytapojen ja 

työympäristöjen ominaisuuksia havainnollistamaan muutoksen totaalisuutta.  

 

Taulukko 2. Työn luonteen ja työympäristön muutos siirryttäessä teolliselta aikakau-

delta tietoaikakaudelle. (Mukaillen Annunzio, 2001, 13; Manz & Sims, 2001, 18) 

TEOLLINEN AIKAKAUSI TIETOAIKAKAUSI 
 

Toimisto Työtila 

Hiljainen Äänekäs 

Yksi tehtävä kerrallaan Monta tehtävää samanaikaisesti 

Keskittyneisyys Ohjailtavuus 

Elinikäinen työskentely Elinikäinen oppiminen 

Palkka Työn kokeminen omaksi  

Liitot Tiimit 

Kulttuuri Ympäristö 

Tarkkuus 70% valmiit ratkaisut 

Hupi viikonloppuisin Hupia töissä 

Vanhemmuus (seniority) Näytöt 

Käsin kosketeltavissa olevat tuotteet Aineettomat tuotteet 

Kahdeksasta neljään 24/7 

Toimistorakennukset Missä vaan, milloin vaan 

Tieto on voimaa, vain pakollinen tieto jaetaan Tiedonjako ja sitä tukevat järjestelmät 

Kilpailijat Verkostoituneet allianssit 

Suuruuden ekonomia Pienet yksiköt ja yritykset 

Työn vakiointi Työn räätälöinti 

Työvoiman vakiointi Joustava, osaamiseen perustuva työvoima 

Taloudellinen pääoma kriittisenä resurssina Henkinen pääoma kriittisenä resurssina 

Toiminta pääkonttorin valvonnassa Pääkonttori neuvonantajana 

Hierarkkiset rakenteet Matalat ja verkostoituneet organisaatiot 

Työntekijät kustannus Työntekijät investointi 

Sisäänpäin kääntynyt ylhäältä alas -johtaminen Sekä yrityksen sisä- että ulkopuolelle jaettu hallinto 

Individualistinen orientaatio Tiimiorientaatio 

Vertikaalinen päätöksenteko Jaettu päätösvalta 

Vakaus Muutos 

Painotus hierarkkisella päätöksenteolla Painotus esimiehen voimaannuttamalla itsensä joh-
tamisella 

 

 

Uusi toimintaympäristö vaatii uudenlaista johtamisajattelua ja työkaluja (Humala, 

2007, 5 - 13). Useimmat tutkijat ovat sitä mieltä, että virtuaalinen johtaminen vaatii 
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aivan erilaisen lähestymistavan, toimintamallin ja johtamisstrategiat kuin perinteinen 

kasvokkain tapahtuva johtaminen (Cascio & Shurygailo, 2003; Duarte & Snyder 

2001; Järvenpää ym. 1998; Kelley & Kelloway 2012; Lipnack & Stamps 2000; Town-

send ym. 1998). Perinteinen ylhäältä alas –johtamistyyli ei ole sopiva virtuaaliseen 

ympäristöön, jossa alaiset usein hoitavat osan esimiehelle kuuluvista työtehtävistä 

itse. (Pullan, 2016, 28) Virtuaalinen johtaminen nähdään monimutkaisena erityisesti 

etäisyyden vuoksi: luottamuksen rakentaminen ja rikas kommunikaatio ovat vaike-

ammin saavutettavissa virtuaalisessa ympäristössä (Cascio & Shurygailo, 2003; 

Järvenpää ym. 1998; Townsend ym. 1998). Osa tutkijoista uskoo virtuaalijohtajuu-

den perustuvan samoihin johtamisen pääperiaatteisiin kuin perinteinenkin johtami-

nen: työn tavoitteet eivät muutu, ainoastaan keinot niiden saavuttamiseksi (De Rosa 

& Lepsinger 2010; Humala, 2007; Kawai, 2011; Trivedi & Desai, 2012; Vartiainen 

ym. 2004).  

 

2.3 Esimies-alaissuhde virtuaalisessa ympäristössä Leader-Member Ex-

hange (LMX) –teoriaa hyödyntäen 

Esimies-alaissuhde on johtamisen perusta. Tämän suhteen kuvaamiseen on kehi-

tetty johtajan ja alaisen välinen vaihtosuhdeteoria eli Leader-Member Exhange –

teoria (LMX), joka perustuu ajatukseen siitä, että esimies käyttää erilaista johtamis-

tyyliä kunkin alaisensa kanssa. Virtuaalisen johtamisen tutkimuksissa LMX-teoria 

nousee usein esiin virtuaalisuuden tuoman etäisyyshaasteen vuoksi (Kerr & Jer-

mier, 1978; Napier & Ferris, 1993; Howell & Hall-Merenda, 1999; Avolio ym. 2014). 

LMX-teorian mukaan johtamistapaan vaikuttavat sekä johtajan että alaisen persoo-

nallisuus ja kummankin osapuolen intressit. Sekä johtaja että alainen osallistuvat 

johtamissuhteen rakentamiseen tuoden siihen omia arvoja, ideoita ja vaatimuksia. 

Tällöin johtamissuhde muodostuu eri tavalla jokaisen kohdalla. (Peltonen, 2008, 

127; Tse & Troth, 2013, 271 – 283) 

 

Johtajuuden onnistumiseen vaikuttaa se, missä määrin yksilöt ovat valmiina luopu-

maan mahdollisista rooleistaan sekä neuvottelemaan uudentyyppisiä vastuita ja 

asemia osana vuorovaikutusprosessia (Peltonen, 2008, 127). Koska esimiehen re-
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surssit ovat rajalliset, esimiehen suhteet alaisiin jakautuvat kahteen eri tyyppiin: kor-

keanlaatuisiin ja matalalaatuisiin. Korkeanlaatuiset suhteet perustuvat esimiehen ja 

alaisen väliseen kunnioitukseen ja luottamukseen, jolloin esimies antaa alaiselleen 

enemmän vastuuta. Vastuiden ja itsenäistymisen myötä esimies suhtautuu alaiseen 

kollegana ja tasapuolisena kumppanina. (Graen & Uhl-Bien, 1995, 229) Peltonen 

(2008) lisää edelliseen, että muodolliseen asemaansa avoimemmin suhtautuvat 

johtajat lisäksi onnistuvat kehittämään joustavampia ja molemminpuolisempia suh-

teita, joissa sekä johtaja että alainen ovat valmiita tukemaan toisiaan mahdollistaen 

roolit ylittävät ponnistukset. Matalalaatuisissa suhteissa alaiset eivät saa esimie-

heltä yhtä paljon huomioita, joka vaikuttaa negatiivisesti työtyytyväisyyteen ja ha-

luun sitoutua organisaatioon. (Peltonen, 2008, 127) 

 

Johtajan ja alaisen välisen vaihtosuhdeteorian ytimessä on luottamus, jonka esi-

mies ja alainen ovat onnistuneet yhdessä muodostamaan sosiaalisessa vuorovai-

kutusdynamiikassa (Graen & Uhl-Bien, 1995, 223). Myös virtuaalijohtamisessa luot-

tamuksen rakentamista pidetään elintärkeänä hyvän esimies-alaissuhteen tai tiimi-

hengen synnyttämisessä (Hunksaker & Hunksaker, 2008, 93). Kun on ikään kuin 

auditiivisesti hiljaista, korostuu luottamus teknologisten työvälineiden rinnalla. Avolio 

ym. (2001a) ovat tutkimuksessaan osoittaneet myös sen, että mitä rikkaampaa tek-

nologioiden käyttö on, sitä paremmin luottamus pääsee myös muodostumaan (Avo-

lio ym. 2001a, 654). 

 

LMX –teoria on viime vuosina kehittynyt kohti tasapuolisempaa esimiehen ja alaisen 

välistä suhdetta, vaikka edelleen jako sisä- ja ulkopiiriin on olemassa. Nykyisen teo-

rian mukaan kaikille tulisi antaa mahdollisuus kehittää suhdettaan esimieheensä, 

kun aiemmin ajateltiin sisäpiiriläisten pysyvän aina sisäpirissä ja ulkopuolisten ulko-

puolisina. Aloite esimiehen ja alaisen suhteen parantamiseksi tulisi kuitenkin aina 

tulla esimieheltä. (Sherman, Kennedy, Woodard & McComb, 2012, 410 – 415)  

 

Esimies-alaissuhteen kehittyminen kuvataan portaittaisena. Suhde alkaa aina tulo-

kasvaiheesta, jolloin työsopimus allekirjoitetaan. Suhde rakentuu ja tiivistyy luotta-

muksen ja kunnioituksen kasvaessa kohti viimeistä kumppanuuden porrasta. Vii-
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meisellä portaalla alainen kykenee rohkeasti antamaan palautetta myös esimiehel-

leen, uskaltaa tarttua mahdollisiin epäkohtiin tai ylimääräisiin töihin. Toisaalta tässä 

vaiheessa alainen odottaa esimieheltään tukea ja rohkaisua. (Graen & Uhl-Bien, 

1995, 223) Esimies-alaissuhteella on suuri merkitys työtyytyväisyyden kannalta, 

sillä LMX- teorian tutkimus on vahvistanut, että suhde esimiehen ja alaisen välillä 

vaikuttaa työntekijän mahdollisuuksiin osallistua organisaation toimintaan (Graen & 

Cashman, 1975; Schyns ym. 2005; Yukl & Fu, 1999; Torka ym. 2010).  

 

Pohdittaessa sitä, miten LMX-teoria liittyy virtuaalijohtamisen käsitteeseen, voidaan 

nopeasti löytää muutamia yhtymäkohtia. Molemmat esimies-alaissuhde ja virtuaali-

johtaminen perustuvat vapaaehtoiseen vuorovaikutukseen, joka pohjautuu luotta-

mukselle. Toiseksi useat tutkijat ovat esittäneet, että fyysisen etäisyyden lisäänty-

minen vaikuttaa johtajan ja alaisen vuorovaikutussuhteen tehokkuuteen heikentä-

västi (Bass, 1990; Linden ym. 1997; Napier & Ferris, 1993; Howell & Hall-Merenda, 

1999), mutta toisaalta hyvän esimies-alaissuhteen on todettu vaikuttavan positiivi-

sesti etäjohtamiseen (Howell & Hall-Merenda, 1999, 690). 

 

Sekä LMX-teorian että virtuaalijohtamisen teorioissa otetaan kantaa teknologisten 

välineiden vaikutukseen vuorovaikutussuhteen kehittymisessä ja ylläpitämisessä. 

On muun muassa tutkittu, että teknologiset välineet kuten sähköposti tai messinger 

haittaavat hyvänkin esimies-alaissuhteen ylläpitoa, koska sähköposti mahdollistaa 

helpon tavan tehtävien välittämiseksi, jolloin ikään kuin piiloudutaan teknologian 

taakse. (Avolio ym. 2014, 110) Toisinaan on kritisoitu sitä, että kirjoitetun tekstin 

lukija on ymmärtänyt kirjoituksen eri tavalla kuin kirjoittaja on sen tarkoittanut 

(Hunksaker & Hunksaker, 2008, 90). Vuorovaikutuksen haasteellisuus ei kuiten-

kaan poista esimies-alaissuhteen tärkeyttä virtuaalisessa ympäristössä, sen tapah-

tumapaikka vain muuttuu. Virtuaalijohtajan on tiedostettava, millainen suhde hänen 

tulee muodostaa alaisiinsa, ja nähdä fyysiseen ympäristöön verrattuna enemmän 

vaivaa suhteen muodostamiseksi. (Vartiainen, Kokko & Hakonen, 2004, 86) Tehok-

kaat virtuaalijohtajat muuttavat aktiivisesti käyttäytymistään joustavammaksi ja mo-

nipuolisemmaksi. Virtuaalijohtajalle kommunikaatioon panostaminen on tärkeäm-

pää kuin perinteisessä kasvotusten muodostuvassa esimies-alaissuhteessa, sillä se 
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on ainoa keino saada alainen sitoutumaan organisaation yhteisiin normeihin ja toi-

mintatapoihin. (Avolio ym. 2014, 113) 

 

Toisaalta virtuaalisten teknologioiden välityksellä suoritettavassa yhteydenpidossa 

voidaan nähdä myös positiivinen yhteys esimies-alaissuhteeseen. Koetaan, että 

kommunikointi on paitsi lisääntynyt myös muuttunut epäformaalimmaksi, erityisesti 

sosiaalisen median merkityksen kasvun myötä, jolloin niin sanottu yhteinen kieli on 

helpompi löytää. Ihmiset ovat alkaneet myös jakaa henkilökohtaisempia asioita it-

sestään, jolloin tutustumisesta on tullut helpompaa. Uudet teknologiat ovat tarjon-

neet myös avaimia datanlouhintaan ja tiedon analysointiin, joiden puolestaan usko-

taan lisäävän läpinäkyvyyttä ja sitä kautta edesauttavan luottamuksen syntyä. (Avo-

lio ym. 2014, 110)  

 

Tavoitettavuus nousee usein virtuaalijohtajan keskeisemmäksi haasteeksi (Humala, 

2007, 88), mutta LMX-teoriaan peilaten sillä on toinenkin ulottuvuus. Tutkijat ovat 

esittäneet, että virtuaalisuus muuttaa esimies-alaissuhteen dynamiikka, sillä virtu-

aalisuus tuo alaiselle suuremman vaikutusmahdollisuuden siihen, miten ja milloin 

vuorovaikutusta tapahtuu. Virtuaalisuus ikään kuin korostaa ja voimaannutta alaisen 

asemaa suhteessa aiempaan usein esimiesaloitteeseen vuorovaikutukseen. Tämä 

voi edesauttaa muun muassa jaetun johtajuuden lisääntymistä. (Avolio ym. 2014, 

110)  

 

Virtuaalisen kuten myös face-to-face esimies-alaissuhteenkin onnistumiseen näyt-

tää vaikuttavan persoonallisuus, sukupuoli ja ikä. Hiljaisemmat johtajat voivat olla 

parhaimmillaan, kun vuorovaikutussuhde muodostuukin virtuaalisesti ja toteutuu 

osittain kirjoitetussa muodossa. (Humala, 2007, 84) Miehet ja nuoret kokevat myös 

virtuaalisen luottamussuhteen rakentamisen helpommaksi kuin naiset (Avolio ym. 

2014, 112 – 113).  

 

LMX- teoriasta ja virtuaalijohtajuudesta löydetään monia yhtymäkohtia ja teorian 

hyödynnettävyys virtuaalijohtajuuden tutkimuksessa on ilmeinen. Vielä ei tosin ole 

riittävästi tutkittu sitä, miten virtuaalinen vuorovaikutussuhde rakentuu ja ylläpide-
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tään tai millainen laadullinen ero niillä on suhteessa kasvokkaiseen vuorovaikutus-

suhteeseen, jotta voitaisiin lopullisesti sanoa, ylletäänkö molemmilla tavoilla sa-

maan tai toistaan parempaan lopputulokseen. (Avolio ym. 2014, 110)  

 

2.4 Transformationaalinen johtamistyyli virtuaalisessa ympäristössä  

 

Virtuaalinen kommunikaatio tuo uudenlaisia haasteita johtajuuden harjoittamiseen. 

Kysymykseksi nousee, miten ja millaista johtajuutta harjoittamalla hyvä esimies-

alaissuhde on mahdollista rakentaa. Avolio ym. (2001b) ovat tuoneet tutkimukses-

saan esiin, että tietynlaisella, transformationaalisella, johtajuudella on positiivinen 

vaikutus esimies-alaissuhteen muodostumiseen virtuaalisessa ympäristössä (Avo-

lio, Kahai, Dumdum & Sivasubramaniam, 2001b, 337). Ensimmäistä kertaa LMX-

teorian ja transformationaalisen teorian yhteys on puolestaan ollut esillä Graen ja 

Uhl-Bienin (1995) ja muutamaan vuotta myöhemmin Gestner & Dayn (1997) toi-

mesta (Howell & Hall-Merenda, 1999, 680). 

 

Transformationaalinen johtaminen on yksi johtamiskäsitysten uusimmista näkökul-

mista (Sydänmaanlakka, 2004, 42). Sen suosio perustunee siihen, että se saa työ-

tekijät motivoitumaan ja voimaan hyvin nykyaikaisessa, jatkuvassa muutoksessa 

olevassa, organisaatiokulttuurissa. Transformationaalisen johtajuuden perustajana 

pidetään James McGregor Burnsia, joka nosti käsitteet transkationaalinen ja trans-

formationaalinen johtajuus esiin poliittisia johtajia käsittelevässä kirjassaan ”Lea-

dership” vuonna 1978. Myöhemmin teoria on kehittynyt pidemmälle muiden työn 

tuloksena. Sitä ovat tutkineet muun muassa Bass (1985), Bass ja Avolio (1988), 

Tichy ja Devanna (1999), Kauzes ja Posner (1987) sekä Bennis ja Nanus (1986).  

 

Transformationaalisen johtajuuden tutkijat ovat myös kiinnostuneita siitä proses-

sista, jolla tietyt johtajat kykenevät innoittamaan seuraajiaan. Transformationaaliset 

johtajat ymmärtävät seuraajiensa tarpeet ja motiivit sekä sopeuttavat oman toimin-

tansa niiden mukaan. (Sydänmaanlakka, 2004, 42) Transformationaalinen johtaja 

on alaisilleen karismaattinen esikuva, joka inspiroi, kannustaa ja haastaa älyllisesti 

seuraajiaan omalla esimerkillään. Transformationaalinen johtaja vaikuttaa alaisiinsa 
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sekä vedoten järkeen ja tahtoon (Peltonen, 2008, 128 – 129; Purvanova & Bono, 

2009, 344) että emotionaalisella tasolla tunteisiin (Mukherjee, Lahiri, Mukherjee & 

Billing, 2012, 278).  

 

Organisaatiokäyttäytymisen kirjallisuudessa nousevat esiin transformationaalisen 

johtajan eri ulottuvuudet. Kukin teoreetikko on määritellyt ulottuvuudet hieman eri 

tavoin, mutta keskeiset painopisteet ovat kaikilla samat. Kenties tunnetuimpia trans-

formationaalisen johtajuuden määritelmiä ovat Kouzes ja Posnerin (1978) esille-

tuomat haastaminen, visioiminen, osallistaminen, esimerkillä johtaminen ja palkitse-

minen (Gromov & Brandt, 2011, 67 – 68). Haastamisella tarkoitetaan transforma-

tionaalisen johtajan valmiutta ottaa riskejä ja kokeilla uusia asioita. He tunnistavat 

uusia ideoita ja kyseenalaistavat nykyisiä toimintamalleja hyväksyen sekä toisten 

että omia epäonnistumisia. Visio kuvaa organisaation tulevaisuuden tahtotilaa. Visio 

ja tavoitteet luovat johtamisen perustan (Sydänmaanlakka, 2004, 118) ja yksi johta-

jan tärkeimmistä tehtävistä on saada seuraajansa hyväksymään visio inspiroimalla, 

ei pakottamalla (Gromov & Bradt, 2011, 68). Transformationaaliset johtajat auttavat 

seuraajiaan toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla eli tukevat, neuvovat ja kan-

nustavat alaisiaan (Gromov & Bradt, 2011, 68; Sydänmaanlakka, 2004, 43). Trans-

formationaalinen johtaja ymmärtää, että pelkkä visio ei riitä tavoitteiden saavutta-

miseksi vaan ohjaa toimintaa jatkuvasti omalla esimerkillään. Tie vision saavutta-

miseksi on pitkä, joten esimies kiinnittää huomiota siihen, että rohkaisee ja palkitsee 

alaisiaan tavoitteiden saavuttamisesta. (Kauzes & Posner, 1987, 12 – 13)   

 

Transformationaalista johtajuutta pidetään yleisesti muutosorientoituneena: trans-

formationaalisessa johtajuudessa muutos käsitetään johtajan vaikutuksena alai-

seen siten, että prosessin myötä molemmat kehittyvät ja muuttuvat. Onnistuneen 

kehityksen lopputuloksena jäsenet sitoutuvat paremmin organisaatioon ja ovat tyy-

tyväisempiä. (Gromov & Bradt, 2011, 70; Sydänmaanlakka, 2004, 42) Eisenbach, 

Watson ja Pillai (1999) näkevät Gromovin ja Brandtin (2011) mukaan yhteyden muu-

tosjohtamiseen niin vahvana, että ovatkin esittäneet transformationaalista ja muu-

tosjohtamista käsittelevien kirjojen yhdistämistä. Näin voitaisiin heidän mukaan pa-

remmin ymmärtää, miten muutos voidaan mahdollistaa. (Gromov & Bradt, 2011, 70)  
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Muutama vuosi siitä, kun Avolion ym. (2001a) vahvistivat positiivisen yhteyden 

transformationaalisen johtajuuden ja LMX-teorian kanssa, testasivat Purvanova ja 

Bono (2009) transformationaalista johtajuutta kasvokkain johdettavien ja virtuaali-

johdettavien ryhmässä. Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta transforma-

tionaalisen johtajuuden soveltuvan hyvin molempiin ympäristöihin, fyysiseen ja vir-

tuaaliseen, mutta virtuaalisessa ympäristössä transformationaalisen johtamisen 

kautta saavutettiin huomattavasti suurempaa toiminnan tehokkuutta. Tämä vahvisti 

edelleen Avolion ym. (2001) tutkimustuloksia transformationaalisen johtajuuden ide-

aalisesta soveltumisesta virtuaaliseen kontekstiin. (Purvanova & Bono, 2009, 343) 

On kuitenkin hyvä huomioida, että transformationaalinen johtamisteoria ja LMX-teo-

ria käyttäytyvät eri tavalla etäisyyden suhteen. Transformationaalinen johtajuus kor-

reloi positiivisesti fyysisen läheisyyden kanssa ja LMX-teoria puolestaan korostuu 

etäisyyden kasvaessa. (Howell & Hall-Merenda, 1999, 689) 

 

Toisaalta aiemmista tutkimuksista käy ilmi transformationaalisen johtamisen vai-

keus virtuaalisissa ympäristöissä. Elektroninen kommunikaatio häivyttää emotio-

naalista latausta, kuten karismaattisen johtajan innostumista ja inspiroitumista. Var-

sinkin kirjallista esiintymistä on kritisoitu, sillä kirjoittaminen vie enemmän aikaa kuin 

puhuminen ja on siitä syystä useammin lyhyttä, tunteetonta ja tehtäväorientoitu-

nutta. On myös väitetty, että transformationaalinen johtaja saattaa muuttaa normaa-

listi inspiroivaa ja motivoitunutta käyttäytymistään virtuaalisessa ympäristössä psy-

kologisista kuten hämmennyksen syistä. (Kirkpatrick & Locke, 1996; Avolio ym. 

2001b; Tomson & Coovert, 2003; Hancock, 2004) Tutkimukset osoittavat, että vir-

tuaalijohtajan on kiinnitettävä enemmän huomiota johtamiseen ja emotionaalisen 

herkkyyden välittämiseen virtuaalisessa ympäristössä (Purvanova & Bono, 2009, 

346). 
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3 VIRTUAALIJOHTAJAN OSAAMINEN, ROOLIT JA VAIKUTTAMISKEINOT 

Virtuaalijohtaminen edellyttää uudenlaista osaamista ja perinteisestä johtamisesta 

poikkeavaa johtamistyyliä. Virtuaalijohtaja kohtaa työssään myös haasteita, joista 

monet ovat fyysisessä ympäristössä tapahtuvalle johtamiselle vieraita. Haasteet 

huomioiden virtuaalijohtajan on löydettävä oikea johtamistyyli ja keinot alaistensa 

menestymisen tukemiseen. Tämän kappaleen aluksi tarkastellaan virtuaalijohtami-

sen haasteita ja johtajalta vaadittavia osaamisia sekä johtajan erilaisia rooleja. Kap-

paleen lopuksi käsitellään aiemmassa tutkimuksessa tunnistettuja virtuaalijohtajan 

keinoja vaikuttaa alaisen menestymiseen.  

 

3.1 Virtuaalijohtamisen haasteet 

Virtuaalijohtamisen haasteisiin on esitetty erilaisia näkökulmia, mutta keskeisimpinä 

ja yleisesti hyväksyttyinä haasteina on pidetty luottamuksen muodostamista, kom-

munikaatiota, etäisyyttä, aikaeroa ja moninaisuutta. Maantieteellinen etäisyys ja ai-

kaerosta johtuva eriaikainen työskentely tuovat mukanaan koordinointihaasteita ja 

vähentävät sosiaalisen tuen laatua. Näihin haasteisiin esimies voi vastata reagoi-

malla nopeasti hänelle tehtyihin kysymyksiin, jakamalla tietoa aktiivisesti ja tehok-

kaasti sekä harjoittamalla motivoivaa johtamista. Moninaisuuteen liittyvät erilaiset 

kulttuuriset taustat ja niistä johtuvat käytännöt esimies voi huomioida opiskelemalla 

alaistensa kulttuureita ja panostamalla yhteishengen lisäämiseen. (Snellman, 2014, 

1256 – 1259) Luottamuksen muodostumista ja kommunikaatiota käsitellään jäljem-

pänä erikseen. 

 

Humalan (2007) mukaan virtuaalijohtamisen haasteita ovat vaikuttavuus, yhteishen-

gen luominen, yhteisen päämäärien selventäminen sekä viestintä- ja yhteistyöpro-

sessien rakentaminen. On vaikeaa luoda me-henkeä, jos ei koskaan tavata kasvo-

tusten. Verkostotyöskentelyssä jäsenillä ei välttämättä ole selkeää kuvaa omasta 

eikä toisten työrooleista, vastuista ja osaamisesta. Vaatii aikaa, ennakoivaa suun-

nittelua ja uusien johtamistapojen löytämistä, jotta saadaan ihmiset innostumaan 

yhteisistä tavoitteista ja tuntemaan itsensä osaksi kokonaisuutta. (Humala, 2007, 

21)  
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Palautteen antaminen ja vastaanottaminen ovat tärkeä osa hyvää esimies-alaissuh-

detta ja tehokkaan tiimin toimintaa. Perinteisesti palautteen antaminen nähdään esi-

miehen tehtävänä, mutta virtuaalinen toiminta edellyttää prosessin siirtämistä myös 

alaisten vastuulle. (Fisher & Fisher 2012, 145 – 146) Usein tiimin jäsenet tietävät 

toistensa töistä enemmän kuin esimies ja osaavat täten suhteuttaa virheet ja niiden 

vaikutukset työntekoon. Palautteella ei kuitenkaan Fisherin ja Fisherin (2012) tar-

koiteta pelkästään negatiivisia asioita vaan palaute voi yhtä hyvin olla kiitosta, tun-

nustusta ja juhlimista. (Fisher & Fisher 2012, 145 – 146) 

Vartiaisen ym. (2004) sekä DeRosan ja Lepsingerin (2010) mukaan muutosjohtami-

sen haasteet korostuvat virtuaalisessa kontekstissa. Virtuaaliset vuorovaikutussuh-

teet esimiehen tai tiimien sisällä ovat herkkiä muutokselle ja sen kielteisille seurauk-

sille, koska luottamuksen, sitoutumisen ja yhteisen ymmärryksen luominen ovat 

niissä haasteellisempia. (DeRosa & Lepsinger, 2010; Humala, 2007; Vartiainen ym. 

2004)  

 

Tekniset haasteet virtuaalijohtajan toiminnassa liittyvät tyypillisesti verkon infra-

struktuurin toimivuuteen sekä erilaisiin tietoturvakysymyksiin (Humala, 2007, 113 – 

114). Vaikka tekniset ongelmat korostuvatkin virtuaalisessa ympäristössä, on sosi-

aalisia haasteita pidetty teknisiä, itse työkaluihin liittyviä, haasteita merkittävimpänä 

(Snellman, 2014, 1257). Virtuaalinen viestintä koetaan vähemmän rikkaaksi ja tästä 

syystä jopa tehottomammaksi (Humala, 2007, 116) sekä psykologisesti että kogni-

tiivisesti rasittavammaksi kuin perinteinen kommunikointi (Purvanova & Bono, 2009, 

344). Johtamisen näkökulmasta ajateltuna perinteisten johtamishaasteiden lisäksi 

on tullut uusia teknologisia työkaluja sekä uudenlaisia yhteistyötaitoja (Humala, 

2007, 20), jotka näyttävät vaikuttavan paitsi johtajan kykyyn olla sosiaalisesti läsnä 

myös tärkeänä koetun sanattoman viestinnän laatuun (Snellman, 2014, 1256). 

 

Pullanin (2016) mukaan edellä mainitut haasteet ovat joissain määrin läsnä kai-

kessa johtamisessa, mutta listaa virtuaalijohtamiselle uniikkeja haasteita seuraa-

vasti: näkymättömyyden helppous suhteessa persoonallisuuteen, vallan ja huomion 

epätasainen jakautuminen suhteessa etäisyyteen, virtuaalikokousten kesto suh-
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teessa keskittymiskykyyn, vähäinen epäformaali kanssakäyminen suhteessa luot-

tamuksen rakentumiseen, konfliktien näkymättömyys suhteessa avoimuuteen, työn 

jatkuva keskeytyminen ja päällekkäiset projektit suhteessa sitoutumiseen. (Pullan, 

2016, 18 – 21) 

 

Viime vuosina huomiota herättäneen lisääntyneen työtahdin ja tehokkuusvaatimus-

ten seurauksena myös työn kuormittavuus on nostettu yhdeksi virtuaalijohtamisen 

haasteeksi. Esimerkiksi Tekesin ja Suomen Akatemian ennakointityön FinnSight 

2015 –raportti toteaa osuvasti, että globaalin tietotyön mahdollisuus ja uhka on sen 

jatkuvuus. Työtä on mahdollista tehdä ympäri vuorokauden. Uhkana ovat stressin 

lisääntyminen, työuupumus ja loppuun palaminen (Humala, 2007; Townsend ym. 

1998; Vartiainen ym. 2004). Samalla kun tavoitettavuus korostuu yhtenä virtuaali-

johtajan tärkeimmistä ominaisuuksista (Humala, 2007, 158), Avolio ym. (2014) viit-

taa tutkimuksessaan ympärivuorokautisen tavoitettavuuden negatiivisiin vaikutuk-

siin. 24/7 saavutettavuus vaatii jatkuvaa monen asian samanaikaista suorittamista, 

jatkuvaa töiden keskeytymistä ja näiden seurauksena heikkoa työn ja vapaa-ajan 

tasapainoa. (Avolio ym. 2014, 119) Toisaalta henkisten haasteiden rinnalle on viime 

vuosina nostettu myös virtuaalityön myötä lisääntyneet fyysiset ongelmat, kuten eri-

laiset liikuntaelinten sairaudet. Johtamisen näkökulmasta on syntymässä ristiriita 

työhyvinvoinnin sekä poissaolojen minimoimisen ja toisaalta näyttöpääte- ja istuma-

työn fyysisen rasittavuuden välille. (Pullan, 2016, 208 – 209) Virtuaalijohtajan suurin 

haaste onkin Åhmanin (2004) mukaan se, miten pystytään huomioimaan inhimilli-

syys (Åhman, 2004, 101). 

 

3.2 Virtuaalijohtajan osaaminen 

Vaikka johtamisen tyyli on muuttunut virtuaalisessa ympäristössä, yhtä mieltä näy-

tetään olevan siitä, ettei se suinkaan tarkoita johtamisen merkityksen vähenemistä 

vaan tarvetta uusille ja paremmille johtamistaidoille (Cascio, 2000, 81). Perinteiseen 

johtamiseen verrattuna virtuaalijohtamisessa korostuu niin johtajan osallistuminen 

kuin valmiiden ratkaisujen antaminenkin (Vartiainen ym. 2004, 84 – 85). Virtuaali-
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johtajan on saatava tiiminsä jäsenet toimimaan itseohjautuvasti motivoimalla ja in-

nostamalla heitä omalla esimerkillään (Fisher & Fisher, 2012, 20) sekä johdettava 

alaisiaan uudella, luottamukseen perustuvalla tavalla (Humala, 2007, 82).  

 

Virtuaalinen ympäristö hankaloittaa perinteisten johtamistoimien suorittamista, joten 

virtuaalijohtajan ydinkompetensseja ovat kyky johtaa etäältä, auttaa tiimiä kommu-

nikoimaan tehokkaasti teknologian välityksellä, toimia monikulttuurisessa ympäris-

tössä, auttaa tiimiä identifioitumisessa ja oman sisäisen kulttuurin muodostumi-

sessa, edesauttaa alaistensa teknisten, henkilökohtaisten ja liiketoiminnallisten tai-

tojen vahvistumista, poistaa esteitä ja toimia esimerkkinä, miten virtuaalisessa ym-

päristössä ja tiimissä toimitaan. (Fisher & Fisher, 2012, 33) 

 

Suunnan näyttämisen tarve korostuu virtuaalisessa toimintaympäristössä. Cascion 

ja Surygailon (2003) mukaan virtuaalitiimiä tulee johtaa tehtävillä ja tavoitteilla eikä 

työtunneilla (Cascio & Shurygailo, 2003, 371). Virtuaalisessa ympäristössä työn tar-

koitus ja tavoite eriytyvät helposti yksittäisiksi tavoitteiksi, joiden suunta ei välttä-

mättä ole sama. Virtuaalijohtajan tehtävä on hallita hajautettua kokonaisuutta kohti 

yhteistä päämäärää. (Humala 2007, 82 – 83) Esimiehen on toisaalta hallittava ko-

konaisuutta, mutta toisaalta kyettävä pilkkomaan kokonaistavoitetta pienempiin vä-

litavoitteisiin. Mitä pienemmiksi osatavoitteet saadaan pilkottua, sitä helpompi niihin 

on virtuaalisessa ympäristössä sitoutua. Virtuaalisessa työssä tulee selkeästi viestiä 

tavoitteet ja roolit, jotka eivät saa olla ristiriidassa jäsenten muiden tavoitteiden 

kanssa. Johtajan on jatkuvasti ylläpidettävä toimintaa tukevia prosesseja sekä löy-

dettävä oikeanlaisia kannustimia verkossa toimivaan asiantuntijatyöhön. (Humala, 

2007, 32 – 39) 

 

Koska virtuaalijohtaja ei näe miten tiimi tai alaiset työskentelevät, on hänen luotet-

tava työntekijöiden oma-aloitteisuuteen, ammattitaitoon ja työmoraaliin. Liiallinen 

kontrolli kuormittaa sekä johtajaa että alaisia ja johtaa usein työntekijän motivaation 

laskuun. Tiukan kontrolloinnin ja seurannan sijaan virtuaalijohtajan tulisi panostaa 

tiimin itseohjautuvuuden tukemiseen, työntekijöiden sparraamiseen, avoimeen tie-

donjakoon ja viestintään (Fisher & Fisher, 2012, 20; Vartiainen ym. 2004, 85) sekä 
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rohkaista alaisiaan itse kontrolloimaan omaa työskentelyään sekä tasapainotta-

maan oma työ- ja vapaa-aikansa (Cascio & Shurygailo, 2003, 371). Virtuaalijohtajan 

kyettävä innostamaan alaiset niin, että mukana olevat haluavat panostaa kaikkensa 

työn onnistumiseksi. Voisi sanoa, että verkottunutta tietotyötä leimaa vapaaehtoinen 

sitoutuminen ja esimiehen toimintaa alaisten voimaannuttaminen. (Pullan, 2016, 29)  

 

Vartiainen ym. (2004) tekemän tutkimuksen mukaan hajautettu organisaatio ja vir-

tuaalijohtaminen vaativat jämäkkää, määrätietoista ja tulosorientoitunutta otetta 

(Vartiainen ym. 2004, 84 – 85).  Näiden toivotaan useiden tutkijoiden mukaan näky-

vän alaisille ennen kaikkea aktiivisena kommunikointina ja tiedonjakamisena, hy-

vinä koordinointi-, organisointi-, delegointi- ja konfliktienhallintataitoina sekä tun-

neälynä (Cascio, 2000; Cascio & Shurygailo, 2003; Kokko ym. 2007; Zaccaro & 

Bader, 2003). Vartiainen ym. (2004) ovat listanneet virtuaalijohtajalta vaadittaviin 

ominaisuuksiin vakuuttavuuden, määrätietoisuuden, avoimuuden, rehellisyyden, 

empaattisuuden ja kyvyn luottaa ihmisiin (Vartiainen ym. 2004, 85). Humala puoles-

taan viittaa kirjassaan (2007) Viitalan (2006) näkemykseen, joka korostaa esimie-

hen omaa asennoitumista ja innostusta työtehtäväänsä kohtaan sekä Kortelaisen 

(2004) kantaan, jonka mukaan johtamistyyli, joka perustuu tukemiseen, luottamuk-

seen, alaisten itsenäisyyteen ja itsensä kehittämiseen, sopii parhaiten virtuaalijoh-

tajalle. Omana näkemyksenään Humala esittää, ettei virtuaalijohtaja voi luottaa 

omiin persoonallisiin vahvuuksiinsa ja vaikuttaa johdettaviin niiden kautta, kuten 

kasvokkain tapahtuvassa johtamisessa on mahdollista vaan hänen on tietoisesti 

luotava virtuaalijohtajan persoonallisuus. (Humala, 2007, 82 - 83)   

 

3.3 Virtuaalijohtajan roolit 

Johtajan onnistuminen virtuaalisessa ympäristössä vaatii yhä useampien taitojen ja 

johtamistyylien yhtäaikaista käyttämistä (Lee, Scandura & Sharif, 2014, 18). Beha-

vioristisen näkemyksen kannattajat kuvaavat johtajuutta johtamistyylien tai piirtei-

den sijaan johtajan funktionaalisten roolien kautta. Virtuaalisuus monimutkaistaa ja 

vaikeuttaa esimiehelle kuuluvien roolien hoitamista (Duarte & Snyder, 2006, 125). 

Tehokkaan virtuaalijohtajan on pystyttävä omaksumaan toisiinsa nähden päällek-

käisiä ja ristiriitaisia rooleja (Kayworth & Leidner, 2002, 11).  
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Kayworth ja Leidner (2002) jakavat tutkimuksessaan johtajan roolit asioiden johta-

miseen ja ihmisten johtamiseen liittyviin rooleihin ja painottavat, että molempien roo-

lien yhtäaikainen hoitaminen on tärkeää.  Virtuaalijohtajan tehokkuus muodostuu 

päällekkäisistä rooleista suoriutumisesta. (Kayworth & Leidner, 2002, 12 – 13) Edel-

leen kirjoittajien mukaan virtuaalijohtajan rooleja voidaan lähestyä kahdeksasta eri 

näkökulmasta, jotka ovat: innovaattori, välittäjä, tuottaja, johtaja, koordinaattori, 

mentori, fasilitaattori ja seuraaja. Tutkimus korostaa eniten mentorin roolia: tehokas 

johtaja pitää huolta siitä, että työskentely on strukturoitua ja toisaalta välittää työn-

tekijöistä ja osoittaa empatiaa heitä kohtaan. (Kayworth & Leidner, 2002, 26) 

 

Bell ja Kozlowski (2002) jakavat johtajan roolin kahteen osaan, toisaalta suorituksen 

johtamiseen ja toisaalta alaisten tai tiimin kehittämiseen. Suorituksen johtaminen 

pitää sisällään tavoitteiden asetannan ja toiminnan valvonnan ja tiimin kehittäminen 

puolestaan prosessien kehittämisen ja muokkaamisen. Toiminnan tavoitteena on 

mahdollistaa tiimin itseohjautuvuus. (Bell & Kozlowski, 2002, 43) 

 

Zaccaron ja Baderin (2003) mukaan virtuaalijohtajan tärkeimmät tehtävät voidaan 

tiivistää kolmeen rooliin: yhteistoiminnan kehittäminen, suunnan näyttäminen ja toi-

minnan koordinoiminen. Virtuaalisessa ympäristössä kokonaisuuden hahmottami-

nen vaikeutuu, joten johtajan tärkeimpänä tehtävänä on suunnan näyttäminen. Yh-

teistoiminnan kehittämisellä kirjoittajat tarkoittavat ympäristön tarkkailua, tulkitse-

mista ja merkitysten luomista. Toiminnan koordinoiminen pitää sisällään resurssien 

tehokkaan hyödyntämisen lisäksi vastuunjakamisen, motivoimisen ja jäsenten voi-

maannuttamisen.  (Zaccaro & Bader, 2003, 381) 

 

Suomalaisessa kirjallisuudessa Vartiainen ym. (2004) ovat tutkineet johtamisen 

haasteita hajautetussa organisaatiossa ja nostaneet tärkeimmiksi johtajan rooleiksi 

suunnittelijan, verkoston järjestelijän ja kehittäjän roolit. Suunnittelijan roolissa tarvi-

taan käsitteiden ja mallien hallintaa sekä hyvää verkostoitumiskykyä. Verkoston jär-

jestelijän kykyihin kuuluvat hyvät sovittelu- ja neuvottelutaidot, jotta jäsenet saadaan 
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toimimaan yhteen tavoitteen saavuttamiseksi. Virtuaalisessa, verkostomaisessa toi-

minnassa korostuu toiminnan dynaamisuus ja jatkuva uuden oppiminen, joihin joh-

taja voi vaikuttaa kehittäjän roolissaan. (Vartiainen ym. 2004, 124 – 125) 

 

Uudemmat tutkimukset pääsääntöisesti vahvistavat vanhoja käsityksiä virtuaalijoh-

tajan roolista. Pullan (2016) erittelee kirjassaan viisi merkittävää virtuaalijohtajan 

roolia: suunnan näyttäminen, vision kirkastaminen, prosessin haastaminen, työn 

mahdollistaminen ja rohkaiseminen. Johtajan on tärkeää olla tietoinen omasta osaa-

misestaan ja omista vahvuusalueistaan suhteessa edellä mainittuihin rooleihin. 

Tämä luo perustan johtajan kehittymiselle. (Pullan, 2016, 33)  

 

3.3.1 Yhteenveto virtuaalijohtajan osaamisesta ja rooleista 

Fisher ja Fisher (2012) kokoavat yhteenvetomaisesti virtuaalijohtajan tarvittavat 

osaamiset ja roolit kuvaan (kuva 2), joka koostuu seitsemästä kompetenssista, joita 

virtuaalijohtaja tarvitsee saadakseen alaiset ja tiimin menestymään (Fisher & Fisher, 

2012, 20). 

 

Kuva 2. Virtuaalijohtajan kompetenssit ja roolit (Mukaillen Fisher & Fisher, 2012, 20) 

JOHTAJA 
Inspiroi, motivoi ja 
yhdistää ajallisesti, 
maantieteellisesti ja 

kulttuurisesti.

TULOSVASTAAVA
Johtaa periaatteiden ja 

operatiivisten 
suuntaviivojen 

mukaisesti. Parantaa 
toimintaa ja saa hyviä 

tuloksia.
VALMENTAJA
Auttaa ja opettaa 
alaisiaan oman 

potentiaalin 
löytämisessä ja  

varmistaa 
keskinäisen 

luottamuksen.

BISNES 
ANALYYTIKKO 

Ymmärtää 
kokonaisuuksia ja 

kykenee kääntämään 
liiketoimintaympäristön 

muutokset 
mahdollisuuksiksi 
yhdistämällä tiimin 

osaamiset.

FASILITAATTORI 
Kokoaa työkalut, 

voimavarat ja 
informaation, jotta tiimi 

saa työnsä tehtyä; 
käynnistää tai 

uudelleenjärjestelee 
tiimä tehokkaasti; toimii 

viestintä- ja 
kommunikaatiotekno-
logian asiantuntijana

ESTEIDEN 
POISTAJA          

Luo mahdollisuuksia
ja rakentaa 

luottamusta; haastaa 
vallitsevia käytäntöjä;

estää jäsenten 
eriytymistä; poistaa 

esteitä.

ROOLIMALLI

Toimii roolimallina ja 
esimerkkinä; on 

tavoitettavissa, mutta 
arvostaa työn ja 

vapaa-ajan 
tasapainottamista; 

kunnioittaa 
erilaisuutta.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että virtuaalisen esimiehen roolit ovat pääsääntöi-

sesti samanlaisia kuin perinteisen esimiehen, mutta virtuaalisuus korostaa sel-

keyttä, suunnan näyttämistä, vastuun ja vallan jakamista alaisille sekä heihin luot-

tamista. Poiketen perinteisestä esimies-alaisroolista virtuaalinen konteksti näyttää 

edellyttävän, että johtaja huomioi yksittäisen jäsenen lisäksi virtuaalisen tiimin tai 

työyhteisön kokonaisuutena. Virtuaalijohtajan on siis johdettava alaista yksilönä 

sekä tiimiään kokonaisuutena vahvistamalla ryhmän identiteettiä ja yhteistyötä.  

 

3.4 Virtuaalijohtajan keinot edistää alaistensa menestymistä 

Virtuaalijohtamisen keinoja edistää alaisten menestystä tarkastellaan sekä esimies-

alaissuhteen rakentumisen että aiempien tutkimusten perusteella valittujen kriittis-

ten menestystekijöiden näkökulmasta. Virtuaalisten tiimien tutkimuksessa on osoi-

tettu menestystekijöitä, joihin voidaan oleellisesti vaikuttaa johtamisen kautta, ja 

jotka sellaisenaan soveltuvat myös yksittäisen alaisen menestymisen vaikuttami-

seen. Useissa tutkimuksissa toistuvat kriittisiä menestystekijöitä kuvaavat teemat 

ovat luottamus (Henttonen & Blomqvist, 2005; Järvenpää & Leidner, 1999; Zaccaro 

& Bader, 2003), vahva identifioituminen (Hertel ym. 2004; Martins & Maynard, 2005; 

Zaccaro & Bader, 2003), vuorovaikutus ja kommunikointitavat, tiedon jakaminen 

sekä yhteiset toimintatavat (Järvenpää, Knoll & Leidner, 1998; Kayworth & Leidner, 

2000; Kayworth & Leidner, 2001; Lipnack & Stamps, 2000; Zaccaro & Bader, 2003) 

ja itseohjautuvuus (Hertel ym. 2005; Lipnack & Stamps, 2000; Zigurs, 2003). Sa-

moja teemoja korostavat vuorovaikutussuhteen muodostumisessa esimiehen ja 

alaisen välinen vaihtosuhdeteoria sekä johtamisen onnistumisessa transforma-

tionaalinen johtamisteoria.  

 

3.4.1 Luottamus virtuaalisen vuorovaikutussuhteen perustana 

Korkealaatuiset vuorovaikutussuhteet, joissa luottamus, kunnioitus ja sitoutuminen 

ovat vahvasti läsnä, ovat tärkeitä kaikissa tiimeissä ja työyhteisöissä. Virtuaalisessa 

ympäristössä molemminpuolinen luottamus on kuitenkin elinehto esimiehen ja alai-

sen vuorovaikutussuhteen toimivuudelle (Cascio & Shurygailo, 2003, 373). Luotta-

muksella on suuri merkitys yhteistyön laadun, tehokkuuden, kommunikoinnin onnis-
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tumisen ja sitoutumisen kannalta (Snellman, 2014, 1257), mutta sillä on todettu ole-

van merkitystä myös luovuuden ja innovatiivisuuden lisääntymisessä (DeRosa, 

Hantula, Kock & D´Arcy, 2004, 224 – 225). Luottamus on määritelty myös virtuaali-

työn kriittiseksi menestystekijäksi (Cascio & Shurygailo, 2003; Henttonen & Blom-

qvist, 2005; Järvenpää & Leidner, 1999) ja esimiehen roolia luottamusta rakenta-

vaksi linkiksi, joka korvaa fyysisen läheisyyden puutetta jäsenten välillä (Joshi, La-

zarova & Liao 2009, 242).  

 

Blomqvist (2002) jakaa luottamuksen neljään osatekijään, jotka ovat pätevyys, tie-

toisuus omasta identiteetistä, kyvykkyyksistä ja arvoista sekä kunnioittava, välittävä 

ja vastuullinen käyttäytyminen (Blomqvist, 2002, 175.).  Luottamuksen rakentumi-

nen alkaa ensikohtaamisesta, jonka jälkeen se lähtee kehittymään. Tämä tapahtuu 

Zaccaron ja Baderin (2003) mukaan kolmessa vaiheessa laskelmoinnin tiedon ja 

samaistumisen kautta. Ensimmäisessä vaiheessa ja pian yhteistyön aloittamisen 

luottamus perustuu havaintoon yhdessä työskentelyn hyödyistä. Toisessa vai-

heessa työskentelyn edettyä pidemmälle, on nähty toisen kyvyt ja osaaminen, ja 

tiedetään, mitä toiselta voi odottaa. Syvä luottamus perustuu samaistumiseen eli 

siihen, että osapuolet havaitsevat jakavansa samat arvot, päämäärät ja aikomukset. 

(Zaccaro & Bader, 2003, 382 – 384) Edelleen on kuitenkin huomattava, että luotta-

mus määrittyy sekä henkilö- että kontekstipohjaisesti ja yhteisten arvojen kautta 

syntyvän luottamuksen ilmapiirin synnyttäminen on ensiarvoisen tärkeää (Blom-

qvist, 2002, 183). 

 

Sosiaalisen kontekstin puuttumisesta johtuen on jopa kyseenalaistettu, voiko luot-

tamus syntyä virtuaalisessa vuorovaikutussuhteessa (Vartiainen ym. 2004, 135). 

Järvenpään ja Leidnerin (1999) tutkimuksen mukaan luottamuksen muodostaminen 

virtuaalisessa ympäristössä poikkeaa selvästi kasvokkain syntyvästä luottamuk-

sesta (Järvenpää & Leidner, 1999, 810). Perinteisen ajattelun mukaan luottamus 

syntyy vähitellen, johdonmukaisen prosessin tuloksena, mutta virtuaalisissa ympä-

ristöissä luottamuksen rakentumiselle ei ole mahdollista käyttää samanlaista aikaa 

vaan sen on rakennuttava nopeasti niin sanotun pikaluottamuksen avulla (Snell-

man, 2014, 1256). Virtuaalisessa ympäristössä luottamusta rakennetaan vastuiden 

jakamisella, osallistamalla, keskustelemalla ja yhteistyön onnistumisilla (Humala, 
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2007, 53) – luottamus rakentuu todellisten tekojen eikä hyväntahtoisuuden pohjalta 

(Järvenpää & Leidner, 1999, 810). Huomattavaa on, että virtuaalityöskentelyssä 

luottamuksen syntymisen kannalta olisi tärkeää järjestää kasvokkainen tapaaminen 

heti suhteen alussa. Tällainen tutustuminen luo hyvän perustan luottamuksen syn-

tymiselle. Tämä ei kuitenkaan riitä vaan luottamuksen rakentuminen verkossa edel-

lyttää kuitenkin aina riittävän aktiivista osallistumista sekä työntekijältä että esimie-

heltä.  (Humala 2007, 52 – 53) 

 

Johtajan kyvyllä nopeasti rakentaa luottamussuhteita alaisiinsa, koetaan olevan pal-

jon merkitystä nimenomaisesti vallan ja vastuun jakamisen näkökulmista (Humala, 

2007; Kokko ym. 2007; Vartiainen ym. 2004; Zaccaro & Bader, 2003). Johtajan on 

lisäksi omalla esimerkillään motivoitava alaisiaan luottamuksen rakentamisessa 

sekä luotava edellytykset, joissa luottamus pääsee rakentumaan. Tärkeinä keinoina 

on pidetty tiedon jakamista, selkeiden ohjeiden ja tavoitteiden määrittelemistä sekä 

positiivisen ilmapiirin luomista. (Snellman, 2014, 1257) Kriittistä ei ole niinkään vies-

tinnän määrä, vaan laatu ja ennustettavuus. Tekemällä kommunikoinnista ennus-

tettavaa esimies voi vähentää epävarmuutta ja tukea sekä luottamuksen syntymistä 

että sen ylläpitämistä. (Humala, 2007; Järvenpää & Leidner, 1999; Zaccaro & Bader, 

2003) Luottamuksen kannalta on myös tärkeää kiinnittää huomiota jäsenten henki-

lökohtaisiin ominaisuuksiin, kuten itsenäisyyteen, itseohjautuvuuteen ja epävarmuu-

den sietokykyyn, joihin esimies voi vaikuttaa jäsenten valintavaiheessa (Humala, 

2007; Järvenpää & Leidner, 1999; Zaccaro & Bader, 2003). Heikot sosiaaliset suh-

teet houkuttelevat helposti lyhytjänteiseen työskentelyyn, joka synnyttää epäluotta-

musta osapuolten välille. Se, miten johtaja ratkaisee näitä tahojen välisiä konflikteja, 

määrittää tapaa, jolla he rakentavat tai näännyttävät luottamuksen virtuaalisessa 

ympäristössä. (Humala, 2007, 53; Martins & Maynard, 2004, 815) 

 

Tunteilla on merkittävä rooli keskinäisten siteiden ja luottamuksen kehittymisessä. 

Jos ihmisellä ei ole mahdollisuutta ilmaista tunteitaan suoraan, ovat ne taipuvaisia 

tulemaan esiin jollain muulla keinolla. Etenkin virtuaalisessa ympäristössä, jossa 

pääasiallinen viestintä on asiasisältöistä, on ensiarvoisen tärkeää viestiä myös tun-

teita, aikomuksia ja mielipiteitä. Jos johtaja antaa ihmisten ilmaista tunteitaan, voi 
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hän saavuttaa keskinäisen luottamuksen ja luoda aitoa rakentavaa yhteistyötä. (An-

nunzio, 2001, 18) Virtuaalijohtajan on kiinnitettävä kasvokkaista johtamista enem-

män huomiota tunneälyyn sekä siihen, että virtuaalisessa kontekstissa ryhmään-

kuuluvuudentunteella, ryhmärooleilla ja mahdollisella ryhmästä poissulkemisella on 

tavanomaista voimakkaampi merkitys. Keskeinen haaste on virittäytyä toista ihmistä 

arvostavasti ymmärtämään hänen ajattelutapansa ja mielipiteensä takana olevaa 

ajattelua. (Humala, 2007, 60, 158) Tutkijat korostavatkin kasvokkain tapaamisen 

tärkeyttä luottamuksellisen suhteen syntymisen kannalta (Henttonen & Blomqvist, 

2005; Järvenpää ym. 1999, Järvenpää & Leidner, 1999). Tällöin syntyy se liima, 

joka saa jäsenet luottamaan toisiinsa ja myöhemmin pitää sen yhdessä (Vartiainen 

ym. 2004, 131). 

 

3.4.2 Yhteenkuuluvuus, identifioituminen, sitoutuminen 

Luottamuksen lisäksi virtuaalinen ympäristö haastaa muita sosioemotionaalisia te-

kijöitä kuten suhteiden rakentamista ja ryhmäänkuuluvuuden tunnetta. Kuitenkin pa-

ras tulos myös virtuaalityöskentelyssä syntyy, kun työyhteisön jäsenet tuntevat kuu-

luvansa yhteen ja tavoittelevansa samaa päämäärää. (Vartiainen ym. 2004, 125, 

154) Esimiehen on ikään kuin luotava riippuvuuden tunnetta ja läheisyyttä tilantee-

seen, jossa jäsenet ovat luonnostaan riippumattomia ja kaukana toisistaan (Avolio 

ym. 2014, 113; Humala, 2007, 57). Sitoutumisen kannalta erityisen merkityksellistä 

näyttää olevan yksittäisen henkilön työn aloituskohdalla tai tiimien perustamisvai-

heella, jolloin yhteisymmärrys tavoitteista, toimintasäännöistä ja rooleista määritel-

lään (Bell & Kozlowski, 2002; Gibson & Cohen, 2003; Hertel ym. 2005; Lipnack & 

Stamps, 2000; Vartiainen ym. 2004). 

 

Työyhteisöön identifioitumista pidetään yhtenä kriittisistä menestystekijöistä, koska 

sillä on suuri vaikutus työskentelyn toimivuuteen, omaehtoiseen auttamiseen, pää-

tösten laatuun ja niihin sitoutumisen sekä luottamukseen. Identifikaation voimakkuu-

den on todettu vaikuttavan henkilöiden väliseen luottamukseen, tavoitteiden ase-

tantaan, organisaation normien ja käytäntöjen käyttöönottoon sekä haluun tehdä 

yhteistyötä toisten kanssa. Wiesenfeld ym. (1998) sekä Knout & Sanderin (1996) 

mukaan identifikaatio määrittää normit ja käytännöt, joilla yksilöt koordinoivat omaa 
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käytöstään (Knout & Sander, 1996; Wiesenfeld ym. 1998; Vartiainen ym. 2004). Se, 

että ihminen kokee yhteisöllisyyttä, voi myös motivoida uusien työskentelytapojen 

oppimiseen, etenkin jos hän työskentelee yksin (Vartiainen ym. 2004, 30). Hyvä työ-

yhteisöön identifioituminen vähentää myös esimiehen kontrollin tarvetta vahvista-

malla työyhteisön sisäistä koordinointia (Hertel, 2004; Martins & Maynard, 2004; 

Humala, 2007). 

 

Työyhteisöön identifioituminen on haasteellisempaa virtuaalisessa kontekstissa 

kuin perinteisessä kasvokkaisiin tapaamisiin perustuvassa toimintaympäristössä. 

Esimiehen tulisikin tukea vuorovaikutussuhteiden muodostumista ja työyhteisöön 

identifioitumista kasvokkaisilla tapaamisilla, koulutuksilla, yhteisesti jaetuilla tavoit-

teilla ja tiedon jakamisella sekä teknologisten valmiuksien varmistamisella. (Vartiai-

nen ym. 2004, 103 – 104) Keskinäisten suhteiden syntymistä voidaan tukea myös 

jakamalla alaisille toisistaan riippuvaisia osatehtäviä, joiden hoitamisessa tarvitaan 

yhteistyötä. Virtuaalisessa ympäristössä esimiehen olisi myös erityisen tärkeää tun-

nistaa kontekstin luontainen tehtäväorientoituneisuus, tukea henkilökohtaisten suh-

teiden syntymistä ja keskittyä vahvistamaan heikoimpia suhteita. Suhteet luovat 

pohjan luottamukselle, yhteistyölle, tiedon jakamiselle ja tehokkaalle toiminnalle ja 

ne myös kannattelevat muutoksissa ja paineen alla. (Hambley, O’Neill & Kline 2007, 

6)   

 

3.4.3 Vuorovaikutuskäytännöt ja toimintatavat 

Kasvokkaisen vuorovaikutuksen puute sekä sähköisten kommunikaatiovälineiden 

käyttäminen vaikeuttavat virtuaalijohtajan ja alaisen kommunikointia ja yhteistyötä. 

Vuorovaikutusta tuleekin tietoisesti ja systemaattisesti edesauttaa (Humala, 2007, 

53). Tutkijoiden mukaan tehokkaaseen ja laadukkaaseen kommunikaatioon kuulu-

vat kommunikaation määrä, sen säännöllisyys ja vaihdettavan tiedon laatu (Snell-

man, 2014, 1257). On tutkittu, että virtuaalijohtajalla on suuri rooli hyvien ja tehok-

kaiden vuorovaikutuskäytäntöjen luomisessa ja ylläpitämisessä, sillä kehittynein-

kään teknologia ei tuo menestystä, mikäli johtamiskäytänteet tai työyhteisön proses-

sit eivät tue vuorovaikutusta (Cascio & Shurygailo, 2003, 375; Hertel ym. 2005, 79). 

Esimiehen on oltava kommunikoinnissa aloitteellinen ja helposti tavoitettavissa niin 
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lähellä kuin kaukanakin työskenteleville (Cascio & Shurygailo, 2003; Humala, 2007; 

Vartiainen ym. 2004). 

 

Virtuaalijohtaja kohtaa työssään perustavanlaatuisia haasteita, koska työskentelee 

lähes kokonaan teknologisten välineiden välityksellä. Sähköisissä kommunikaa-

tiovälineissä ongelmia saattaa syntyä sekä inhimillisistä että teknisistä syistä. (Hu-

mala, 2007, 113) Inhimilliset syyt liittyvät toisaalta rajallisiin kykyihin käyttää teknisiä 

kommunikointivälineitä (Kayworth & Leidner, 2000, 188) ja toisaalta siihen, että säh-

köisessä kanavassa kommunikoidessa on suurempi mahdollisuus väärinymmärryk-

siin (Avolio & Kahai, 2003, 329). Tekniset syyt liittyvät tyypillisesti verkon infrastruk-

tuurin toimimattomuuteen sekä erilaisiin tietoturvakysymyksiin. Virtuaalijohtajan oli-

sikin hyvä varautua kommunikaation haasteisiin jo ennalta ja pohtia, miten toimii 

konfliktitilanteessa tai muuten vaikeissa viestintätilanteissa. (Humala, 2007, 113 – 

114) Toisaalta teknologiavälitteisessä viestinnässä on havaittu myös hyviä puolia. 

Vartiaisen ym. (2004) mukaan se voi olla demokraattisempaa, koska viestinnän osa-

puolten valtaerot ja ennakkoluulot eivät ole suoraan näkyvissä (Vartiainen ym. 2004, 

49). 

 

Työtehtävien kompleksisuus asettaa vaatimukset käytettäville kommunikointiväli-

neille sekä vaikuttaa vuorovaikutuksen määrään ja laatuun. Mitä kompleksisem-

masta tehtävästä on kyse, sitä tärkeämmässä roolissa on selkeiden vuorovaikutus-

käytäntöjen sopiminen ja monipuolisen viestinnän hyväksi käyttäminen. (Martins & 

Maynard, 2004, 808; Vartiainen ym. 2004, 100 – 102) Virtuaalisen yhteistyön toimi-

vuuden kannalta tärkeintä on Martinsin ja Maynardin (2004) mukaan formaalit toi-

mintatavat sekä yhdessä, heti alussa, sovitut säännöt. Viestintäkäytänteiden lisäksi 

muun muassa kokouskäytänteistä, päätöksentekoprosessista, raportoinnista ja roo-

leista olisi hyvä olla erikseen sovitut normit (Martins & Maynard, 2004, 808). Ideaa-

lisinta olisi, jos työntekijät pääsisivät työn aloitusvaiheessa määrittelemään vies-

tintä- ja vuorovaikutustapoja sekä sitten valitsemaan työvälineet ja palvelut tuke-

maan niitä (Vartiainen ym. 2004, 107). 
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Caulat (2016) tuo virtuaaliseen kanssakäymiseen myös kokonaan uudenlaisen nä-

kökulman, joka liittyy non-verbaaliin viestintään virtuaalisessa ympäristössä. Esi-

miehen on huomioitava, että virtuaalisessa kanavassa hiljaisuudet ja hiljaiset hetket 

saavat monesti tarkoituksetta olennaisesti enemmän huomiota ja myös tuntuvat sel-

västi pidemmiltä kuin kasvokkain kommunikoitaessa. Virtuaalijohtajan täytyykin kiin-

nittää hiljaisiin hetkiin enemmän huomiota ja oppia myös käyttämään niitä tarkoituk-

senmukaisesti viestinnässään. (Caulat, 2016, 30)  

 

Kayworth ja Leidnerin (2000) tutkimus osoittaa lisäksi, että laajimmin erilaisia kom-

munikointitapoja ja -välineitä käyttävät työntekijät olivat tyytyväisempiä mahdolli-

suuksiinsa kommunikoida ja sitä kautta työnsä tuloksiin (Kayworth & Leidner, 2000, 

186) ja puolestaan työssään onnistuvat johtajat käyttävät viestintäkanavia monipuo-

lisesti ja tehokkaasti (Humala, 2007, 94). Tehokkaat ja nykyaikaiset kommunikointi-

välineet ovat tässä suhteessa onnistuneen virtuaalisen yhteistyön elinehto (Town-

send, 1998, 20). Esimiehen on puolestaan varmistettava, että kaikki alaiset saavat 

riittävän koulutuksen teknologian ymmärtämiseen sekä siihen, kuinka hyödyntää 

teknologiaa tehokkuuden parantamiseen (Cascio & Shurygailo, 2003; Hambley ym. 

2007; Humala, 2007; Vartiainen ym. 2004). 

 

Esimies voi tukea hyvien vuorovaikutuskäytäntöjen syntymistä säännöllisellä pa-

lautteella. Koska virtuaalisessa kontekstissa tyytyväisyyttä ei voida lukea toisen osa-

puolen ilmeistä ja eleistä, annettavan palautteen on oltava selkeää ja se on ilmais-

tava joko puhumalla tai kirjoittamalla. Palautetta olisi hyvä antaa suoritusten lisäksi 

sosiaalisista prosesseista ja välitavoitteiden saavuttamisesta jo heti yhteistyön 

käynnistyttyä. (Humala, 2007, 46) Palkitseminen on yksi esimiehen yleisimmistä kei-

noista ylläpitää ja edistää tehokkuutta tukevia toimenpiteitä tiiminsä sisällä. Palkit-

semisen on oltava reilua ja motivoivaa, ja myös sen perusteista on hyvä sopia jo 

yhteistyön alkuvaiheessa. (Cascio, 2000; Hertel ym. 2005; Vartiainen ym. 2004)  

 

Yhä tärkeämmäksi virtuaalityön onnistumisen tekijäksi nousee johtajan tavoitetta-

vuus. Koska työstä on tullut jatkuvasti mobiilimpaa ja työntekijät liikkuvat paljon 

työnsä takia, ei ole merkitystä, missä johtaja fyysisesti istuu. Mutta sillä, onko hän 
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alaistensa tavoitettavissa, on merkitystä. Jotta virtuaalinen työskentely tuottaa tu-

losta, alaiselle ei saisi syntyä tunnetta, että hän häiritsee esimiestään kysymyksillä 

tai tiedusteluillaan. (Humala, 2007, 158 – 159).  

 

Viimeisenä on tärkeää muistaa, että virtuaalisesti työskenneltäessä epäformaali 

kanssakäyminen jää usein vähemmälle kuin perinteisessä työskentelymallissa. Se 

on kuitenkin virtuaalisessa kontekstissa vähintään yhtä tärkeätä kuin kasvokkain ta-

pahtuvassa kanssakäymisessä. Kokousten alkuun olisikin hyvä varata aikaa vapaa-

muotoiselle keskustelulle, sillä sen on osoitettu edesauttavan tunnetason yhteyden 

muodostumista. (Caulat, 2006, 3) Myöskään ei voida väheksyä virtuaalisessa kans-

sakäymisessä johtajan toimesta tapahtuvaa sosiaalisiin aktiviteetteihin ja kasvok-

kaiseen kanssakäymiseen kannustamisen merkitystä. Näiden on todettu voivan vai-

kuttaa menestyksekkääseen tehtävien hoitamiseen. (Snellman, 2014, 1258)  

 

3.4.4 Tiedon jakaminen 

Tiedon jakaminen ja tehokas kommunikointi ovat kaikkien tiimien yhteistyön perus-

edellytyksiä, mutta erityisen kriittisiä ne ovat virtuaalisessa ympäristössä työskente-

levien tehtävien menestyksekkäälle suorittamiselle. Virtuaalisessa ympäristössä 

työskentelevät ovat tutkitusti alttiimpia kommunikaatiokatkoksille. (Rosen ym. 2007, 

260; Åberg, 2006, 111) Virtuaalitiimien tulisikin rakentaa selkeä strategia tiedon ja-

kamiselle sekä mekanismit varsinaisen tiedon lisäksi myös kokemuksien ja mielipi-

teiden jakamiselle. Ainoastaan jakamalla tietoa, on mahdollista saada työyhteisön 

kaikki osaamispotentiaali yrityksen käyttöön. (Humala, 2007, 108; Rosen ym. 2007, 

260) Rosen ym. (2007) korostaa tutkimuksessaan luottamuksen merkitystä tiedon-

jakamisen onnistumisessa. Kun ihmiset onnistuvat luomaan vahvan sitoutumisen ja 

yhteenkuuluvuuden tunteen, he myös uskaltavat avoimemmin jakaa tietoa eivätkä 

pelkää epäonnistuvansa. Tiukkojen aikarajojen ja kilpailevien tehtävien on myös 

osoitettu häiritsevän tehokasta tiedon jakamista. Esimies voi vaikuttaa jäsenten ko-

kemaan kiireeseen laatimalla säännöt jaettavan tiedon laadusta, määrästä ja esi-

tysmuodosta. Kun käytettävissä oleva tieto on oikeanlaista ja sitä on saatavilla riit-

tävästi, muttei liikaa, työskentely on tehokasta. (Rosen ym. 2007, 257 - 260)  
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Tiedon jakamisella tarkoitetaan sekä jäsenillä olevan tiedon jakamista että uuden 

tiedon etsimistä. Tiedon jakamisen mekanismeja virtuaalisessa toimintaympäris-

tössä ovat muun muassa sähköposti, puhelin, messinger, tekstiviesti, WhatsApp 

sekä erilaiset kollaboratiiviset verkkokokous- ja verkkokonferenssijärjestelmät, yh-

teiskäyttöinen dokumenttiportaali, yhteiskäyttöasema, internetsivut ja skype. (Pul-

lan, 2016, Humala, 2007; Martins & Maynard, 2007; Townsend ym. 1998; Vartiainen 

ym. 2004). Tekniikka kehittyy jatkuvasti ja uusia kommunikaatiomuotoja otetaan 

käyttöön. Näistä Pullan (2016) on nostanut esille virtuaalitodellisuudessa tapahtu-

van yhteydenpidon (Pullan, 2016, 101). Avolio ym. (2014) nostavat artikkelissaan 

esiin sosiaalisen median hyödyntämisen yhtenä johtamisen ja tiedon jakamisen vä-

lineenä. Johtajuus nähdään aiempaa vahvemmin sosiaalisena vaikuttamiskeinona, 

jossa johtamista harjoitetaan sosiaalisen pääoman kautta. Sosiaalisen median 

etuna ja toisaalta haasteena pidetään sen läpinäkyvyyttä. Sosiaalinen media mah-

dollistaa henkilökohtaisemman tiedon jakamisen kuin perinteinen työyhteisö, joten 

johtajan on sen valtavan potentiaalin lisäksi ymmärrettävä siihen liittyvät eettiset on-

gelmat kuten väärien ennakkokäsitysten nopea syntyminen ja niiden vaikutus 

omaan päätöksentekoprosessiin. (Avolio ym. 2014, 118 – 119)  

 

Vartiainen ym. (2004) ovat listanneet tiedonjakamisen ja viestinnän keskeisistä me-

nestystekijöitä, joita ovat viestinnän proaktiivisuus, jämäkkyys, ajantasaisuus, avoi-

muus ja oikeat viestintävälineet. Proaktiivisuudella tarkoitetaan aktiivista tiedonja-

koa ilman tarvetta tiedon ”lypsämiseen”, jämäkkyydellä virtuaalikokousten selkeitä 

asialistoja ja ajantasaisuudella selkeitä ja ajantasaisia kokousmuistioita. Tiedon pi-

mittämisen ollessa varmin tapa synnyttää ristiriitoja ei avoimuutta voi liikaa korostaa. 

Mitä tulee oikeisiin viestintävälineisiin, sähköpostilla voidaan hoitaa pieniä rutiiniasi-

oita, kun taas suuret linjaukset edellyttävät kasvokkain tapaamista. (Vartiainen ym. 

2004, 114) 

 

Vartiainen ym. (2004) painottavat, että tiedon jakamisen strategia ja viestintätekno-

logian valinta tulisi tapahtua tehtävien vaativuuden, monimutkaisuuden sekä toimin-

taympäristön vaateiden perusteella. Rutiinityössä työtä voidaan jakaa erilaisten oh-

jeiden, manuaalien tai raporttien avulla, mutta monimutkaisemmassa tietotyössä tie-

don välittäminen tulisi tapahtua ennemmin henkilökohtaisen kommunikoinnin avulla. 
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(Vartiainen ym. 2004, 107) Humala (2007) jakaa saman asian tiedottamiseen ja 

vuorovaikutukseen, jolloin tiedottamisen kanavina toimivat sähköiset ja kirjalliset ka-

navat, ja vuorovaikutuksen puolestaan suulliset viestintäkanavat (Humala, 2007, 

94). Verkossa työskennellessä on myös hyvä pohtia, kuka tietää ja mitä, jolloin tar-

peellisen tiedon ja osaamisen löytäminen onnistuu nopeammin (Vartiainen ym. 

2004, 90).  Martinsin ja Maynardin (2007) mukaan yksi ratkaisu työyhteisön tiedon 

jakamisen ja hyödyntämisen maksimointiin on kollektiivisen tietosysteemin luomi-

nen, jonka luomiseen ja ylläpitämiseen osallistuu jokainen työyhteisön jäsenen tal-

lentamalla muille mahdollisesti arvokasta tietoa (Martins & Maynard, 2007, 261).  

 

Johtaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa soveltuvien teknologioiden ja viestintäka-

navien käyttöön, tapaan ja aktiivisuuteen, jolla tietoa jaetaan. Tärkeää on, että valittu 

teknologia tukee säännöllistä vuorovaikutusta sekä tiedon hallintaa. Käytettävän 

teknologian on sekä sovelluttava tiedon tallentamiseen ja jakamiseen että oltava 

helppokäyttöistä. Parhaimmillaan teknologia tukee tiedon jakamista ja sen syste-

maattista prosessointia, päätöksentekoa ja olemassa olevan tiedon dokumentointia. 

(Curseu ym. 2008; Humala, 2007; Rosen ym. 2007; Vartiainen ym. 2004)  

 

Virtuaalityö edellyttää vahvistettua, jopa ylikorostettua, sekä tietoista että säännöl-

listä viestintää ja sen koordinoimista. Hyvä virtuaalijohtaja kuitenkin tiedostaa, että 

tärkeintä ei ole kommunikaatioväline vaan työyhteisön jäsenten halu jakaa tietoa. 

(Rosen ym. 2007, 259 - 260) Virtuaalijohtajan tulisikin keskittyä teknologian sijaan 

prosesseihin, joilla virtuaalityöntekijät sopeutuvat tilanteeseen, ja joilla he luovat ja 

prosessoivat tietoa (Cousins, Robey & Zigurs, 2007, 475). Esimiehet toimivat link-

kinä alaisten ja muun työyhteisön välillä, ja heillä on tiedotusvastuu yleisten tietojen 

välittämisestä alas ja toisaalta alaisten näkökantojen viemisessä ylöspäin (Åberg, 

2006, 112). Virtuaalisesti jaettu tieto edellyttää sensitiivistä ja kulttuuritietoista käyt-

täytymistä, joissa etenkin esimiehen on oltava esimerkkinä muille (Rosen ym. 2007, 

261 – 266). Virtuaalijohtajan on esimerkiksi hyvä tietää eri kulttuureille ominaiset 

kommunikointitavat, jotta osaa sopivassa suhteessa kannustaa ja motivoida sekä 

toisaalta estää ketään dominoimasta virtuaalineuvotteluja (Curseu ym. 2008, 630). 
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3.4.5 Itseohjautuvuuden edesauttaminen ja jaettu johtajuus 

Virtuaalitiimien tutkimuksessa on yhtenä virtuaalijohtajan vaikuttamiskeinona ero-

tettu tiimin itseohjautuvuus. Koska perimmiltään kyse on samasta asetelmasta, tii-

min itseohjautuvuutta koskeva tutkimus soveltuu analogisesti myös yksittäisen alai-

sen itseohjautuvuuteen. Itseohjautuvuudella tarkoitetaan oman päivittäisen työn 

johtamista ja suorittamisen vastuuta, kun työntekijä hoitaa osan perinteisesti esimie-

helle kuuluvista tehtävistä (Shonk, 1998, 38). Usein tämä tarkoittaa sitä, että työn-

tekijällä on mahdollisuus päättää itsenäisesti tavoitteistaan, aikatauluistaan, tehtä-

vien jakautumisesta (Hackman, 1987, 319) sekä ongelmanratkaisusta ja resurssien 

kohdistamisesta (Shonk, 1998, 38).  

Virtuaalisen kontekstin vuoksi henkilön itseohjautuvuus nähdään merkityksellisenä 

työyhteisön toimivuuden ja tehokkuuden kannalta (Davidow & Malone, 1992; Hertel 

ym. 2005; Koivisto & Vartiainen, 2008; Lipnack & Stamps, 2000; Vartiainen ym. 

2004; Zigurs, 2003). Samalla itseohjautuvuus luo erilaisen lähestymistavan johta-

juuteen, ja aivan kuten virtuaalisuuskin, monimutkaistaa johtajan roolia (Hackman, 

1986, 334). Johtajan haasteeksi muodostuu tasapainon löytäminen rajojen asetta-

misen ja joustavuuden välillä (Cascio & Shurygailo, 2003; Vartiainen ym. 2004; Zi-

gurs, 2003). Vartiaisen ym. (2004) mukaan liiallinen kontrollointi ylikuormittaa sekä 

alaista että esimiestä. Kyttäämisen sijaan virtuaalijohtajan on panostettava aktiivi-

seen kommunikaatioon sekä työmoraaliin ja ammattitaitoon luottamiseen. (Vartiai-

nen ym. 2004, 88) Päätösten tekemisen ohessa virtuaalijohtajan tulisi toimia ennen 

kaikkea tehokkaan työskentelyn mahdollistajana antamalla työntekijöille kaikki tar-

peellinen tieto sekä poistamalla työskentelyä estävät esteet (Douglas, Martin & Kra-

pels, 2006, 299). Townsend ym. (1998) esittää, että yksi tärkeimmistä esimiehen 

tehtävistä on varmistaa, että alaisilla on riittävästi aikaa omien työkokonaisuuksien 

suorittamiseen ja valmistautumiseen (Townsend ym. 1998, 28). 

 

Myös itseohjautuvuuden kannalta kommunikaatio on ensiarvoisen tärkeässä ase-

massa. Etenkin pehmeillä kommunikaatiomenetelmillä, kuten inspiroinnilla ja kon-

sultoinnilla on todettu olevan positiivinen vaikutus itseohjautuvuuteen ja tehokkuu-

den kasvuun. Hyvä virtuaalijohtaja rakentaa luottamuksellisia suhteita alaisten vä-

lille ja pyrkii ymmärtämään sekä alaisten että organisaation näkemyksiä. Druskatin 
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ja Wheelerin (2003) mukaan virtuaalijohtajan rooli on toimia linkkinä organisaation 

ja yksilöiden välillä (Druskat & Wheeler, 2003, 436). Koska esimies ja alaiset ovat 

jakautuneet eri puolille, ovat jäsenet vähemmät tietoisia ympäröivistä tapahtumista 

ja dynamiikasta (Hunksaker & Hunksaker, 2008, 92). Johtajan tehtävä on saada 

molemmat osapuolet tukemaan toisiaan sekä antaa alaisilleen riittävästi tietoa, val-

taa ja vastuuta onnistua tehtävässään (Druskat & Wheeler, 2003, 437).  

 

Yhtenä yleisimpänä yksilöiden tai tiimien itseohjautuvuutta estävänä tekijänä pide-

tään organisaation rakenteellisia, teknologisia ja kontekstuaalisia tekijöitä eli teki-

jöitä, joihin esimiehillä ei ole aina vaikutusmahdollisuuksia. Näillä ulkoisilla tekijöillä 

on luonnollisesti oma vaikutuksensa siihen, miten alaisia voi johtaa ja motivoida. 

(Wageman, 2001, 560) 

 

3.4.6 Yhteenveto virtuaalijohtajan vaikuttamiskeinoista  

Johtajan on ymmärrettävä virtuaalisen kontekstin asettamat rajoitteet voidakseen 

tukea ja valmentaa alaisiaan. Aiemman kirjallisuuden mukaan virtuaalijohtamisen 

vaikuttamiskeinoina menestyksekkään yksilö- tai tiimisuorituksen aikaansaamiseksi 

korostuvat luottamuksen ja vuorovaikutussuhteiden rakentaminen, proaktiivinen, 

säännöllinen ja monikanavainen viestintä, tiedon oikeanlainen jakaminen, rajojen 

asettamisen ja joustavuuden oikeanlainen tasapaino sekä jämäkkä, mutta valmen-

tava johtamisote.  

 

Virtuaalisessa kontekstissa esimiehen rooli linkkinä yksilön ja muun organisaation 

välillä korostuu. Virtuaalijohtajan tulee myös tietoisesti rakentaa luottamusta ja hyviä 

vuorovaikutussuhteita kuhunkin alaiseen erikseen. Lisäksi esimiehellä on erityinen 

rooli jäsenten välisten keskinäisten suhteiden edistämisessä. Luottamuksellisessa 

ilmapiirissä työskentely on tehokkaampaa ja innovatiivisempaa, kun yksilöiden ei 

tarvitse pelätä epäonnistuvansa. Suhteiden luomista johtaja voi edistää yhteisen op-

pimisen kautta, säännöllisillä palavereilla sekä kasvokkain pidettävillä tapaamisilla. 

Viestinnän on virtuaalisessa ympäristössä oltava ylikorostuneen säännöllistä, en-

nustettavaa ja avointa. Esimiehen toimiminen roolimallina viestinnän ja tiedon jaka-
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misen suhteen on todettu edesauttavan alaisten viestintäkäytäntöjen omaksumi-

sessa. Virtuaalisessa työssä selkeästi määritellyillä toimintamalleilla luodaan järjes-

tystä ja yhteenkuuluvuutta tunnusomaisesti vaikeasti hallittavaan ja hahmotettavaan 

ympäristöön. Johtajan on omalta osaltaan autettava alaisiaan hahmottamaan työ-

määränsä, mutta toisaalta annettava vapautta itse organisoida työnsä haluamallaan 

tavalla. Johtajan rooli on muuttunut strategisesta päätöksentekijästä sosiaalisten 

avainsuhteiden luojaksi, mentoriksi ja voimaannuttajaksi (empowerment).  

 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

Tutkimusasetelmalla tarkoitetaan tutkimusongelmien, -menetelmien ja -aineiston 

muodostamaa perusrakennetta (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 11). 

Metsämuuronen (2006) on lisännyt edelliseen, että se sisältää kuvauksen niistä jär-

jestelyistä, joilla tutkimus toteutetaan ja joiden avulla kontrolloidaan vaihtelevuutta 

(Metsämuuronen, 2006, 51). Aineistonkeruu ja analyysimenetelmät tulee valita tut-

kimusongelman pohjalta riippuen siitä, millaista tietoa tarvitaan ja miten sitä voi par-

haiten tavoittaa (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2009, 11 – 12). Tässä luvussa 

esitellään tutkimuksessa käytetty tutkimusmenetelmä ja kuvataan aineiston keruu-

seen sekä analysointiin liittyviä seikkoja. Luvun alussa kuvataan tutkimuksen vai-

heet.  

 

Tutkimuksen eteneminen voidaan jakaa viiteen osaan (kuva 3). Ensimmäinen vaihe 

koostuu teoreettisen viitekehyksen luomisesta kirjallisuuteen perehtyen. Vaiheen ta-

voitteena on analysoida sekä rajata aihetta ja määritellä tuleva tutkimusongelma ja 

tutkimuskysymykset tämän pohjalta. Toisessa vaiheessa määritellään haastattelun 

pääteemat sekä analyysikysymykset ja niiden pohjalta varsinaiset haastattelukysy-

mykset empiirisen aineiston keruuta varten. Kolmannessa vaiheessa toteutetaan 

haastattelut valikoiduille kohderyhmille. Neljännen vaiheen muodostaa kerätyn ai-

neiston käsittely ja analysointi. Vaiheen tavoitteena on aineiston koodaus ja teemoit-

telu analyysia varten sekä tutkimustulosten analysointi. Viimeisen vaiheen muodos-
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taa kerätyn aineiston sekä teoreettisen aineiston yhteen nivominen. Vaiheen tarkoi-

tus on vastata määriteltyihin tutkimuskysymyksiin sekä tehdä tutkimuksellisia johto-

päätöksiä.  

 

Kuva 3. Tutkimuksen vaiheet. 

 

4.1 Tutkimusstrategia  

Tutkimusstrategia on tutkimuksen menetelmällisten ratkaisujen kokonaisuus, joka 

ohjaa tutkimuksen menetelmien valintaa ja käyttöä. Voidaan puhua tutkimuksen to-

teutusta ohjaavista periaatteista. Tutkimusstrategisia valintoja tehdään monella eri 

tasolla. 

 

Ylimmällä tasolla tutkimusstrategiat jaetaan perinteisesti kolmeen kategoriaan: ko-

keelliseen tutkimukseen, survey-tutkimukseen ja tapaustutkimukseen (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara, 2008, 130; Metsämuuronen, 2008, 16 – 17). Tässä tutkimuksessa 

tiedonhankinnan strategiaksi valittiin tapaustutkimus. Tapaustutkimus on empiirisen 

tutkimuksen muoto, jossa nykyajassa tapahtuvaa ilmiötä tukitaan sen todellisessa 

ympäristössä (Eskola & Suoranta, 2009, 68). Tapaustutkimus soveltuu tutkimus-

strategiaksi erityisen hyvin silloin, kun tarkoituksena on ymmärtää ilmiöitä, jotka ovat 

vahvasti sidoksissa tiettyyn kontekstiin (Eisenhardt, 1989, 534 – 535) kuten tässä 

tapauksessa virtuaaliseen johtamiseen ja esimies-alaissuhteeseen pankkisektorilla.  

 

Edelleen tutkimuksessa päädyttiin käyttämään vertailevaa tutkimusstrategiaa. Ver-

taileva tutkimus pyrkii hahmottelemaan valittujen tapauksien tai sosiaalisten yksilöi-

den välisiä yhtäläisyyksiä ja eroja. Vertaileva tutkimus soveltuu tutkimusstrategiaksi 

VAIHE 1: Teoreettisen 
viitekehyksen tarkastelu 

--> tutkimusongelman ja 
kysymysten määrittely

VAIHE 2: Haastattelun 
pääteemojen ja 

analyysikysymysten 
hahmottelu 

--> haastattelukysymysten 
määrittely

VAIHE 3: Haastattelut

--> Empiirisen aineiston 
kerääminen

VAIHE 4: Tutkimusaineiston 
käsittely 

--> Aineiston koodaus, 
teemoittelu ja analysointi

VAIHE 5: tutkimusaineiston ja 
viitekehyksen vuoropuhelu 

--> Tutkimuskysymyksiin 
vastaaminen, johtopäätökset
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silloin, kun tarkoituksena on selittää ilmiöitä, tapauksia tai prosesseja, jotka ovat yh-

teismitallisia ja vertailukelpoisia. Vertaileva tutkimus etsii tilastollisia säännönmukai-

suuksia tai kulttuurisia ja historiallisia eroja. Vaikka vertaileva tutkimus usein perus-

tuukin määrällisiin aineistoihin ja tilastollisiin analyysimenetelmiin, niin voi sen to-

teuttamisessa käyttää myös laadullisten aineistojen ja analyysimenetelmiä. (Luoma, 

2006) Tässä tutkimuksessa vertailun avulla pyrittiin selvittämään eroja ja yhtäläi-

syyksiä niissä käsityksissä, joita toisaalta perinteisessä, kasvokkaisessa, esimies-

alaissuhteessa ja toisaalta virtuaalisessa esimies-alaissuhteessa olevilla henkilöillä 

on koskien esimies-alaissuhteen haasteita ja hyviä johtamiskäytännöistä tilan-

teessa, jossa esimies on sama, mutta esimies-alaissuhteen konteksti eri. Vertailun 

avulla pyrittiin löytämään vastauksia tutkimuskysymykseen, muuttaako virtuaalisuus 

johtamista.  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli virtuaalijohtajuuden tutkiminen, virtuaalijohtajan 

haasteiden ja hyvien johtamiskäytänteiden kuvaaminen ja kokonaisvaltainen ym-

märtäminen esimies-alaissuhteen kautta.  Tapaustutkimus mahdollistaa yksityis-

kohtaisen tiedon keräämisen tutkimuskohteesta ja soveltuu siksi erityisen hyvin vir-

tuaalijohtamisen tutkimusstrategiaksi. Tapaustutkimuksen valintaa tutkimusstrategi-

aksi puoltaa myös se, että virtuaalijohtajan vaikuttamiskeinot koetaan usein epä-

määräisiksi ja vaikeiksi määritellä. Aihe vaatii syvällisempää tietoa ja psykologista 

näkemystä, jotta sitä voidaan tulkita ja ymmärtää paremmin. Vertailevan tutkimus-

ote puolestaan auttaa ymmärtämään, mitkä asiat johtamisessa konkreettisesti 

muuttuvat, kun esimies-alaissuhde toimiikin virtuaalisessa ympäristössä. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä 

Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on ajatus siitä, että todelli-

suus on moninainen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita tutkitta-

van subjektiivisesta kokemuksesta, jota pyritään kuvaamaan mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti. Varto (2005) luonnehtii elämismaailman muodostuvan merkityksistä, 

jotka näkyvät esimerkiksi ihmisten toimina, päämäärien asettamisena, suunnitel-

mina, hallinnollisina rakenteina ja yhteisöjen toimina ja päämäärinä (Varto, 2005, 

13, 28 – 35). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijan tavoite on paitsi kuvata ilmiötä 
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mahdollisimman monimuotoisesti myös niin sanotusti jättää tilaa ennalta-arvaamat-

tomalle eli paljastaa odottamattomia seikkoja (Hirsjärvi ym., 2008, 160). Tuomen ja 

Sarajärven (2004) mukaan laadullisessa tutkimuksessa pyritään antamaan vas-

tausta muun muassa seuraaviin kysymyksiin: Mitä tapahtui? Miksi tapahtui? Miten 

tämä tapahtuma vaikuttaa toiseen tapaukseen? (Tuomi & Sarajärvi, 2004, 85) 

Tässä tutkimuksessa pyritään ymmärtämään pankkitoiminnassa varsin uutta johta-

misen mallia, virtuaalijohtamista, joka on kohdeyrityksessä otettu käyttöön uuden 

organisoitumisen myötä vuonna 2016. Tästä syystä kvantitatiiviset tutkimusmene-

telmät eivät tulleet kysymykseen vaan tutkimus päädyttiin toteuttamaan laadullinen 

tutkimuksen keinoin.  

 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisiä tutkimusmuotoja ovat haastattelut, havainnointi 

ja erilaisiin dokumentteihin tukeutuva tieto. Näitä menetelmiä voidaan käyttää myös 

rinnakkain tai eri tavoin yhdisteltynä tutkimusongelmasta riippuen (Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara, 2008, 160; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 71). Kuten kvalitatiivisessa tutki-

muksessa yleensäkin, myös tässä tutkimuksessa on keskeistä merkitysten tutkimi-

nen ja ymmärtäminen. Koska merkitykset syntyvät vain ihmisten kautta, on perus-

teltua valita aineistonkeruumenetelmäksi yksilöhaastatteluja, joissa asioita voidaan 

kysyä suoraan ihmisiltä itseltään. Henkilökohtaiset haastattelut antavat mahdolli-

suuden kerätä yksityiskohtaisempaa ja syvällisempää tietoa tutkittavasta kohteesta 

kuin esimerkiksi kysely olisi mahdollistanut. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 72 – 75) 

Haastattelun etuna pidetään myös sen tuomaa joustavuutta, sillä se antaa mahdol-

lisuuden molemminpuolisiin tarkennuksiin ja lisäkysymyksiin, joita monimutkainen 

tutkimusaihe usein vaatii (Koskinen, Alasuutari & Peltonen, 2005, 108). 

 

Haastatteluissa haastateltavat henkilöt voidaan myös valita sen mukaan, kenellä on 

kokemusta tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 71). Tässä tutkimuk-

sessa kaikki haastateltavat toimivat joko asiantuntija- tai esimiestehtävissä, osa vir-

tuaalisessa, osa kasvokkaisessa ympäristössä. Haastateltavaksi valikoitiin neljä 

esimiestä ja kahdeksan alaista, joista neljä toimi esimiehensä kanssa virtuaalisesti 

ja neljä kavokkain. Haastateltavien määrän uskotaan olevan tätä tutkimusta varten 

riittävä, sillä tarkoituksena ei ole tämän case-yrityksen avulla selvittää laajempaa 
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ilmiötä vaan saada tukea tämän yrityksen vastikään käyttöönotettuun johtamismal-

liin.  

 

Tässä tutkimuksessa haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina puolistrukturoitua 

haastattelumuotoa käyttäen. Puolistrukturoitu haastattelumuoto sijoittuu ikään kuin 

lomakehaastattelun ja avoimen haastattelun väliin. Täysin ennalta määrätyt kysy-

mykset olisi haastava valikoida siten, että haastatteluista saataisiin riittävästi tilan-

netta kuvaavaa dataa. Toisaalta taas viitekehykseen perustuva, strukturoitu runko 

ohjaa ja johdattelee haastattelua ennalta määrättyyn suuntaan. Kysymysten järjes-

tys sekä muoto voi kuitenkin vaihdella ja haastattelija voi tarvittaessa esittää tarken-

tavia lisäkysymyksiä. Tässä tutkimuksessa noudatettiin tyypillistä tapaa tehdä tee-

mahaastattelu. Haastattelurunko laadittiin tutkimusongelman ja teoreettisen viiteke-

hyksen pohjalta. Itse haastatteluissa pyrittiin kuitenkin jättämään tilaa haastatelta-

vien tietämykselle, jotta kaikki asiaan liittyvä tieto saatiin kerättyä (Hirsjärvi ym. 

2008, 160; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 71) ja toisaalta tutkijalle jätettiin mahdollisuus 

pyytää perusteluja tai esittää lisäkysymyksiä niin tarpeen vaatiessa (Hirsjärvi & 

Hurme 2004, 35).  

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei tavoitella yleistyksien tekemistä, vaan ilmiöiden ja 

kuvaamista ja ymmärtämistä. Teemojen ohjaamien haastatteluiden sekä avoimen 

ja luottamusta korostavan ilmapiirin avulla pyrittiin haastateltavien omien näkemys-

ten esiin saamiseen. Tätä kautta tavoiteltiin syvempää ymmärrystä varsin haasta-

valle ja kompleksiselle ilmiölle, virtuaaliselle esimies-alaissuhteelle ja johtamiskäy-

tännöille.  
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5 AINEISTO 

Laadullisen tutkimuksen tyypillisenä lähtökohtana pidetään aineiston ja yksityiskoh-

tien tarkastelua hypoteesien ja teorioiden testausten sijaan. Laadullinen tutkimus ei 

myöskään pyri tekemään tilastollisia yleistyksiä vaan kuvaamaan ilmiötä tarkoituk-

sena antaa sille mielekäs tulkinta. Tästä johtuen on erityisen tärkeää, että haasta-

teltavat henkilöt tietävät tai heillä on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä mahdollisim-

man paljon. (Hirsjärvi ym. 2008, 160; Tuomi & Sarajärvi, 2009, 85)  

 

Tähän tutkimukseen valitut haastateltavat täyttävät edellä mainitut kriteerit niin hyvin 

kuin se on tutkimuskohteen luonteen vuoksi mahdollista. Johtuen siitä, että tutki-

muksen kohteena oleva asia on kohdeyrityksessä vasta hiljattain otettu käyttöön, 

katsottiin riittäväksi kerätä aineisto haastattelemalla neljää esimiestä ja kahdeksaa 

alaista. Koska haluttiin konkreettisemmin tuoda esille, mikä virtuaalisessa johtami-

sessa muuttuu, valittiin kunkin esimiehen kohdalta yksi haastateltava, joka kohtaa 

esimiestään virtuaalisessa ympäristössä ja toinen, joka toimii fyysisesti samassa 

paikassa esimiehensä kanssa ja vuorovaikutus tapahtuu perinteisesti kasvotusten. 

Haastateltavilla on vankka kokemus finanssiliiketoiminnasta sekä he ovat kukin 

alansa erityisosaajia tai pitkäaikaisia esimiehiä pankissa. Tämän tutkimuksen haas-

tateltavat valittiin tarkoituksenmukaisesti käyttäen eliittiotantaa eli toisin sanoen va-

littiin haastateltaviksi henkilöt, joilla oletettiin olevan eniten tietoa tutkittavasta ilmi-

östä (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 87). 

 

5.1 Kohde-organisaatio 

OP ryhmä on osuustoiminnallinen ja asiakkaidensa omistama vuonna 1902 perus-

tettu finanssiryhmä. OP ryhmällä on noin 1,5 miljoonaa asiakasomistajaa ja 

31.12.2016 tilanteessa finanssiryhmän muodostavat 173 itsenäistä osuuspankkia 

sekä niiden omistama keskusyhteisö OP Osuuskunta tytär- ja lähiyhteisöineen. OP 

ryhmän liiketoiminta on jaettu kolmeen segmenttiin, joita ovat pankkitoiminta, vahin-

kovakuutus ja varallisuudenhoito. OP ryhmän tehtävänä on luoda kestävää talou-

dellista menestystä, turvallisuutta ja hyvinvointia omistaja-asiakkailleen. (OP, 2017) 
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OP Keski-Suomi eli viralliselta nimeltään Keski-Suomen Osuuspankki on yksi OP 

ryhmän paikallisista osuuskuntamuotoisista pankeista. Keski-Suomen Osuuspankki 

on toiminta-alueellaan suurimpia pankkeja palvellen 12 eri toimipisteessä yhteensä 

65 182 omistaja-asiakastaan ja työllistäen 215 henkilöä. Yhtiön pääkonttori sijaitsee 

Jyväskylässä. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto vuoden 2016 joulukuussa oli 21,4 

miljoonaa euroa. (OP, 2017) 

 

Digitalisaatio ja automatisointi muuttavat finanssialan toimintatapoja paitsi asiakkai-

den myös työntekijöiden näkökulmista. OP ryhmän tavoitteena on muuttua asteittain 

perinteisestä finanssitoimijasta digitaalisen ajan monialaiseksi palveluyritykseksi, 

joka näkyy myös Keski-Suomen Osuuspankin liiketoimintojen sekä henkilöstön ke-

hittämisessä. Keväällä 2016 OP Keski-Suomi lähtikin mukaan OP:n digitaaliseen 

kehitystyöhön kohti finanssitoimialan historiallisesti suurinta muutosta. Muutos kos-

kee kaikkea pankin toimintaa ja erityisesti henkilöstöä. Tässä tutkimuksessa keski-

tyttiin yhteen nimenomaan työntekijöihin kohdistuvista muutoksista; työnteon ja joh-

tamisen muuttumiseen virtuaalisemmaksi. Uusi osin virtuaalisuuteen perustuva joh-

tamismalli otettiin yhtiössä käyttöön heinäkuussa 2016. (OP, 2017) 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin tutkimaan virtuaalisuuden tuomaa muutosta johtami-

seen mahdollisimman laajasti Keski-Suomen OP:n eri liiketoiminta-alueilla, jättäen 

kuitenkin vakuutustoiminnan tarkastelun ulkopuolelle. Mahdollisimman monipuoli-

nen otos saatiin aikaan valitsemalla haastateltaviksi sekä päivittäisasioinnin parissa 

työskenteleviä että rahoitus- ja sijoitustoimintojen parissa yksityis- ja yrityspankin 

toiminnoissa työskenteleviä. Myöskin maantieteellistä hajontaa saatiin aikaan, kun 

peräti kahdeksan yhtiön kahdestatoista toimipisteestä oli edustettuina. (OP, 2017) 

 

5.2 Aineistonkeruu 

Haastattelut toteutettiin puolistrukturoituna teemahaastatteluna. Ennen varsinaisen 

tutkimuksen käynnistymistä pidettiin tutkimukseen osallistuville esimiehille sekä hei-

dän johtajalleen lyhyt virtuaalinen kokous tutkimuksen aiheesta, tutkimusmenetel-

mästä ja aikataulusta. Kaikkia haastateltavia lähestyttiin tämän jälkeen tutkijan toi-
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mesta yhtäaikaisella saatesähköpostilla noin kuukautta ennen suunniteltua haastat-

teluajankohtaa. Sähköpostissa kerrottiin alustavasti tutkimuksesta sekä pyrittiin pe-

rehdyttämään haastateltavia aiheeseen. 

 

Sähköpostisaatteen lähettyään tutkija, joka työskentelee myös itse OP-ryhmässä, 

lähestyi jokaista haastateltavaa henkilökohtaisesti ja pyysi heitä vahvistamaan 

haastatteluajan. Haastattelut suoritettiin maaliskuussa 2017. Viikko ennen varsi-

naista haastattelua haastateltaville lähetetiin sähköpostitse materiaalia ja haastat-

telukysymykset, jonka tarkoituksena oli auttaa haastateltavia työstämään tutkimus-

aihetta ajatuksen tasolla jo ennen haastattelua sekä selventää tutkimukseen liittyvät 

käsitteet. Etukäteisvalmistautuminen ei kuitenkaan ollut edellytys haastatteluun 

osallistumiselle. Tällä menetelmällä pyrittiin saamaan haastateltavat toisiinsa näh-

den samaan oikeaan kontekstiin, jotta haastatteluiden vastaukset olisivat mahdolli-

simman valideja tutkimuskysymyksiä ajatellen. Sähköpostissa kehotettiin vastaajia 

pohtimaan kysymyksiä kunkin haastateltavan kontekstissa, paitsi esimiehiä, joilta 

toivottiin vertailevaa vastausotetta. 

 

Haastattelukysymykset rakennettiin erikseen esimiehille ja asiantuntijoille. Haastat-

telurunko koostui viidestä osasta. Ensimmäisessä osassa tarkasteltiin haastatelta-

vien taustatietoja ja työkokemusta kohdekohdeorganisaatiossa. Tämän osion tar-

koituksena oli osoittaa haastateltavien soveltuvuus tähän tutkimukseen peilaten tut-

kimuksen tavoitteita. Toisessa osiossa kartoitettiin haastateltavien näkemyksiä esi-

mies-alaissuhteen rakentumisesta ja tärkeistä asioista, jotka sen muodostumiseen 

vaikuttavat. Kolmannessa osiossa pyrittiin selvittämään, millaisia haasteita virtuaa-

lijohtajuuteen liittyy, miten haasteita pyrittiin ratkaisemaan ja millaiset johtamiskäy-

tännöt koettiin näissä tilanteissa parhaimmiksi. Neljäs osio käsitteli virtuaalijohtajan 

roolia: mitä asioita johtajalta odotettiin, millaiseksi hyvä johtaja koettiin ja kuinka tär-

keänä johtaja koettiin menestymisen kannalta. Kolmen viimeksi mainitun osion tar-

koituksena oli tuoda esille esimies-alaissuhteen ja johtamisen kompleksisuus virtu-

aalisessa ympäristössä. Näiden asioiden tarkastelu on välttämätöntä, jotta voidaan 

pohtia viimeisen haastatteluosion, virtuaalijohtajan vaikutuskeinoja alaisten menes-

tymiseen.  
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Esimiesten ja asiantuntijoiden haastattelut poikkesivat toisistaan. Teemat ja kysy-

mysten aiheet olivat kaikille samanlaiset, mutta osassa kysymyksiä näkökulma poik-

kesi sen mukaan, oliko kyseessä esimies vai asiantuntija. Virtuaaliasiantuntijoille ja 

kasvokkain johdettaville asiantuntijoille puolestaan esitettiin tarkoituksellisesti täysin 

identtiset kysymykset. Ennen haastattelua heitä pyydettiin keskittymään vastauksia 

antaessaan vain toiseen kontekstiin sen mukaan, kumpaan ryhmään haastateltava 

kuului. Esimiehiä pyydettiin arvioimaan asiaa omasta näkökulmasta ja asiantunti-

joita pyydettiin arvioimaan esimiestään. Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluna 

puhelimitse. Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin analyysia varten.  

 

5.3 Tutkimusaineiston analysointi ja tulkinta 

Tutkimuksen haastattelurungon mukaisesti aineiston analysointi pohjautui tutkimuk-

sen teoreettiseen viitekehykseen ja sen määrittämiin lähtökohtiin. Pääteemoja oli 

viisi: taustat, virtuaalinen esimies-alaissuhde, virtuaalijohtamisen haasteet, virtuaa-

lijohtajan rooli ja johtamistapa sekä vaikuttamiskeinot alaisten menestymiseen. Kun-

kin pääteemojen alle muodostui alateemoja, jotka tarkastelivat pääteemoihin kyt-

keytyviä havaintoja aineistosta. Alateemoja käsiteltiin syvemmin erillisten analyy-

sikysymysten avulla. Tutkimuskohteen luonteesta johtuen haastateltavana oli kaksi 

erilaista henkilöstöryhmää ryhmää ja kaksi toisistaan poikkeavaa ympäristöä; toi-

saalta esimiehet ja asiantuntijat ja toisaalta virtuaalinen ja fyysinen johtamisympä-

ristö. Tämä mahdollisti laaja-alaisen tiedon saamisen aiheesta jopa kahden haasta-

teltavaryhmän vastakkain asettamisen kautta. Jakoa esimiehiin ja asiantuntijoihin ei 

kutenkaan pidetty määräävänä luokitteluna vaan pyrittiin keskittymään kokemusten 

ja näkemysten mahdollisiin eroavaisuuksiin kontekstista riippuen siten, että tutki-

muksen lopussa voitiin pohtia konkreettisia toimia virtuaalijohtajan toiminnan tueksi. 

Aineiston analysoinnin jakautuminen pää- ja alateemoihin on esitetty kuvassa 4.  
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EMPIRIA 

TEORIA 

 

   

 

 

 

Kuva 4. Aineiston analysointi. 

 

 

Varsinainen tutkimusaineiston analysointi tapahtui viidessä vaiheessa. Ensimmäi-

sessä vaiheessa litteroidusta haastatteluaineistosta pyrittiin luomaan yleiskuva kiin-

nittäen huomiota erityisesti vastauksissa toistuviin teemoihin ja toisaalta virtuaalista 

ja fyysistä ympäristöä koskevissa vastauksissa ilmeneviin eroavaisuuksiin. Toi-

sessa vaiheessa haastatteluaineisto pyrittiin tiivistämään helpommin hallittavaksi 

massaksi eli redusoimaan. Tässä vaiheessa aineistosta muun muassa rajattiin pois 

tutkimuskysymyksen kannalta epäolennaiset osat. Kolmannessa vaiheessa suori-

tettiin aineiston ryhmittely, joka tapahtui haastattelurungon pohjalta tutkimukseen 
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soveltuvan analyysiteorian avulla huomion ollessa aineistosta poimituissa lainauk-

sissa, joiden avulla pyrittiin tunnistamaan ymmärtämään toistuvuuksia ja ilmiöitä. 

Analyysin neljännessä vaiheessa saatua tutkimusaineistoa tarkasteltiin tutkimuksen 

teoreettisessa viitekehyksessä ja suhteutettiin se aiempaan tutkimukseen. Vaihe 

päättyi tulkintojen tekemiseen aineiston pohjalta. Tässä vaiheessa hyödynnettiin 

laadullisen aineiston analyysitapoja. Viimeisessä eli viidennessä tehdyt tulkinnat ja 

johtopäätökset sijoitettiin tieteelliseen keskusteluun. 

 

Aineiston analyysimenetelmäksi valittiin sisällönanalyysi. Grönfors (1985) on kuvan-

nut sisällönanalyysiä menetelmäksi, joka tuottaa raaka-aineet teoreettiseen pohdin-

taan, mutta jossa itse ajattelu tapahtuu tutkijan järjellisen ajattelun keinoin (Grönfors, 

1985, 161). Sisällönanalyysillä pyritään järjestämään aineisto tiiviiseen ja selkeään 

muotoon tarkoituksena luoda sanallinen ja selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä 

(Tuomi & Sarajärvi, 2004, 105 – 115). Sisällönanalyysi etenee vaiheittain alkaen 

tutkijan ”herkistymisestä” - joka edellyttää aineiston perinpohjaista tuntemusta ja 

teoreettisten käsitteiden hallintaa - ja jatkuu aineiston sisäistämisen ja teoretisoinnin 

ja aineiston luokittelun kautta tutkimusteeman ja käsitteiden täsmentämiseen. Tätä 

seuraa ilmiöiden esiintymistiheyden ja poikkeusten toteaminen sekä uusi luokittelu. 

Ennen johtopäätösten ja tulkintojen tekemistä suoritetaan ristiinvalidointi, jossa saa-

tua luokittelua joko puolletaan tai horjutetaan. (Syrjäläinen, 1994, 90)  

 

Laadullisen aineiston sisällönanalyysi voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teo-

rialähtöisesti tai teoriaohjaavasti. Aineistolähtöisessä eli induktiivisessa sisällönana-

lyysissä päättely etenee yksittäisestä tapahtumasta kohti yleistä. Tällöin tutkimus-

kysymyksiin saadaan vastaus eri käsitteitä yhdistelemällä. Teorialähtöisessä eli 

deduktiivisessa sisällönanalyysissä päättely puolestaan nojautuu malleihin ja teori-

oihin, joita tutkimuksessa kuvataan. Teorialähtöisessä analyysissä aikaisempi tieto 

ohjaa aineiston analyysiä. Deduktiivinen sisällönanalyysi on perinteisen laadullisen 

tutkimuksen sisällönanalyysilogiikka. Viimeisin analyysiteorioista, teoriaohjaava eli 

abduktiivinen sisällönanalyysi etenee kolmivaiheisesti aineistolähtöisen analyysin 

tapaan. Prosessiin kuuluu aineiston redusointi eli pelkistäminen, aineiston kluste-

rointi eli ryhmittely sekä abstrahointi eli käsitteellistäminen. (Tuomi & Sarajärvi, 
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2002, 105 – 115). Abduktiivisessa eli teoriaohjaavassa sisällönanalyysissä teorian-

muodostus on mahdollista silloin, kun havaintojen tekoon liittyy jokin johtoajatus 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 95). 

 

Sisällönanalyysi toteutettiin teemoittelemalla litteroitu aineisto analyysikysymyksiä 

hyödyntäen. Teemoittelulla tarkoitetaan laadullisen aineiston pilkkomista ja ryhmit-

telyä eri aihepiirien mukaan (Tuomi & Sarajärvi, 2013, 108). Eskolan & Suorannan 

(1998) mukaan teemoittelu on luonnollinen tapa jäsentää teemahaastattelulla kerät-

tyä aineistoa, sillä haastatteluteemat muodostavat jo sinällään teemamaisen jäsen-

nyksen. Teemoittelussa pyrittiin teorian ja empirian vuorovaikutukseen erityisesti 

alateemojen osalta siten, että alustava teemoittelu perustui aiemmassa tutkimuk-

sessa esiin nostettuihin seikkoihin, joita tutkimuksen edetessä muokattiin empirian 

perusteella. (Eskola & Suoranta, 1998, 174) Aineiston käsittely teemoitteluvai-

heessa tapahtui kolmiportaisesti: 

1. Aineiston luokittelu teemoittain (kuva 5) 

2. Aineiston käsittely alateemaluokkien mukaisesti 

3. Aineiston tarkastelu alateemaluokkien sisällä analyysikysymyksiä hyödyn-

täen sekä havainnollisten sitaattien poiminta tulosten esittämisen tueksi 

 

Kuva 5. Tutkimusaineiston pääteemat ja alateemat. 

 

 

Tutkimusaineiston analysointi tapahtui teoriaohjaavasti eli abduktiivisesti. Käsit-

teistö ja pääteemat johdettiin aikaisemmasta tutkimuksesta ja teoriasta, mutta ana-

lyysi ei perustunut mihinkään olevaan, yksittäiseen käsitejärjestelmään tai teoriaan. 

PÄÄTEEMA : 

Taustatiedot

•henkilötiedot

•asiantuntemus

•kokemus

PÄÄTEEMA:

Virtuaalinen esimies-
alaissuhde 

•esimies-alaissuhteen 
muodostuminen

•tärkeät, vaikuttavat 
tekijät

PÄÄTEEMA:

Haasteet
virtuaalijohtamisessa

•millaisia haasteita 
virtuaalijohtamisessa 
on

•millaiset 
johtamiskäytännöt 
tilanteisiin sopii 

PÄÄTEEMA: 

Virtuaalijohtajan rooli 
ja johtamistyyli

•tarvittava ja riittävä 
tuki

•hyvä johtaja

•johtajan tärkeys 
menestymisen 
kannalta

PÄÄTEEMA: 

Virtuaalijohtajan 
vaikuttamiskeinot

•tärkeät 
toimintatavat
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Aineiston redusointivaiheessa siitä karsittiin tutkimuskysymyksen kannalta epä-

oleelliset asiat. Tämän jälkeen aineiston ryhmittely tapahtui pää- ja alateemojen mu-

kaisesti ja viimein teorianmuodostus ja johtopäätökset tehtiin tutkimuksen suppeu-

desta ja luonteesta johtuvien rajoitteiden puitteissa.  

 

Tutkimusaineistoa ei kohtaa 6.6 lukuunottamatta kvantifioitu eli siitä ei pyritty laske-

maan määrällisesti, kuinka monta kertaa jokin asia mainittiin. Tutkittavien määrä 

tässä tutkimuksessa oli niin pieni, ettei kvantifioiminen olisi ollut tarkoituksenmu-

kaista eikä tuonut lisäarvoa tutkimuksen aihe ja tavoitteet huomioiden. Tutkimuk-

sessa ei pyritty myöskään laajoihin yleistyksiin. Tutkimuksen aiempaa teoriaa vah-

vistavat tulokset huomioiden voidaan kuitenkin olettaa, että usein toistuvat seikat 

vastaavat todellisuutta yleisemmälläkin tasolla tarkasteltuna (Hirsjärvi ym. 2008, 

32). 

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 

Tutkimuksen reliaabelius tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta eli mittausten ky-

kyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Validius eli pätevyys puolestaan kuvaa mit-

tarin tai tutkimusmenetelmän kykyä mitata juuri sitä, mitä on ollut tarkoituskin. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136) Reliabiliteetin ja validiuden käsitteiden sopivuutta ja 

niiden arvioinnin mielekkyyttä on kyseenalaistettu laadullisessa tutkimuksessa esi-

merkiksi siksi, että kvalitiivisen tutkimuksen taustalla on ajatus totuuden moninai-

suudesta eikä kahta samanlaista tapausta ole. (Eskola & Suoranta, 2003, 211) 

 

Koska tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä tuli kuitenkin jollain tavoin arvioida 

eikä korvaavia yleisesti hyväksyttäviä arviointimenetelmiä ole, päädyttiin tämänkin 

tutkimuksen kyseisten asioiden laatua arvioimaan reliabiliteetin ja validiteetin kautta.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin vahvistamaan tutkimuksen toteutuksen mahdol-

lisimman tarkalla selostuksella, puolistrukturoidulla haastattelurungolla, haastatte-

luiden nauhoittamisella ja huolellisella litteroinnilla. Lisäksi tutkimustilanne kuten 

paikka, aika ja mahdolliset häiriötekijät tai mahdolliset virhetulkinnat kerrottiin sel-

västi ja totuudenmukaisesti. Samoin tutkimuksen menetelmät sekä tutkimukseen 
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liittyvät valinnat pyrittiin kuvaamaan ja perustelemaan mahdollisimman tarkasti. 

Laadullisessa tutkimuksessa aineiston analyysissa on keskeistä luokitteluiden teke-

minen. Lukijalle on kerrottava luokittelun syntymisen alkujuuret ja luokitteluiden pe-

rusteet, samoin tulkinnat on perusteltava. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 134 – 136) 

 

Tutkimuksen validius pyrittiin varmistamaan monin eri keinoin. Ennen haastatteluita 

tutkija perehtyi huolellisesti aiheen kannalta relevanttiin teoria-aineistoon. Haastat-

teluihin valmistauduttiin muun muassa testaamalla haastattelurunkoa etukäteen. 

Toteuttamalla haastattelu puhelimitse pyrittiin siihen, etteivät tutkijan ilmeet ja eleet 

vaikuttaisi haastateltavien vastauksiin. Huomionarvoista tämän tutkimuksen kan-

nalta on se, että virtuaalinen johtaminen on Keski-Suomen Osuuspankissa vielä 

suhteellisen uusi käytäntö eikä toistaiseksi sulje kokonaan pois esimiehen ja alaisen 

mahdollisuutta tavata kasvokkain. Tutkija on tietoinen tutkimusaiheen haastavuu-

desta haastateltaville, jonka takia haastattelukysymykset lähettiin haastateltaville 

etukäteen pyrkimyksenä varmistaa haastateltavien ymmärrys tutkimusaiheesta. 

Haastattelut litteroitiin viipymättä haastattelujen jälkeen. Validiutta pyrittiin vahvista-

maan myös käyttämällä aikaa aineiston analysointivaiheeseen, tutkimuksen ja me-

netelmien huolellisella raportoinnilla sekä rakentamalla analysoitavan aineiston ja 

tutkimuksen teoriataustan välille tiivis yhteys.  

 

 

6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen empiirisen osan tärkeimmät tulokset. Tulok-

set jakautuvat haastattelurunkojen mukaisesti esimiehille esitettyihin kysymyksiin ja 

asiantuntijoille esitettyihin kysymyksiin. Tuloksia käydään läpi viiden pääteeman 

mukaisesti; taustatiedot, esimies-alaissuhde, johtamisen haasteet, johtajan rooli ja 

johtajan vaikuttamiskeinot. Tuloksia havainnollistamaan analyysikysymykset on esi-

tetty taulukossa kunkin pääteeman mukaisesti. Lisäksi aineistosta on poimittu haas-

tateltavien suoria lainauksia, mutta anonymiteetin säilyttämiseksi lainauksissa ei ole 

käytetty mitään lähdemerkintää.  
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6.1 Taustatiedot 

Ensimmäinen pääteema, taustatiedot, käsitteli haastateltavien henkilötietoja ja kou-

lutustaustaa sekä kokemusta OP-konsernissa. Tavoitteena tällä teemalla oli toden-

taa haastateltavien soveltuvuus tähän tutkimukseen. Analyysikysymysten avulla tar-

kennettiin haastateltavien lähtökohtia tutkimukselle sekä kartoitettiin eri näkökulmia, 

joita haastateltavat edustavat (taulukko 3).  

 

Taulukko 3. Taustatiedot, esimiehet ja asiantuntijat. 

Pääteema Alateema 1 Analyysikysymykset 

Taustatiedot Henkilötiedot 
(nimi, sukupuoli, ikä, koulutus-

taso, rooli ja nimike) 

Mitkä ovat haastateltavien tausta-
tiedot ja lähtökohdat tutkimukseen 
osallistumiselle? 

 

Haastateltavien ikäjakauma oli 26 – 55 vuotta. Haastateltava ryhmä koostui neljästä 

esimiehestä, neljästä kasvokkain johdettavasta asiantuntijasta ja neljästä virtuaali-

sesti johdettavasta asiantuntijasta. Kumpaakin sukupuolta oli edustettuina, mutta 

yhteensä kahdestatoista haastateltavasta ainoastaan kolme oli miehiä. Koulutus-

taso vaihteli toisen asteen koulutuksesta yliopistotutkintoon. Haastateltavat toimivat 

monipuolisesti erilaisissa esimies- ja asiantuntijatehtävissä sijoitus- ja rahoitustoi-

minnoissa. Haastateltavilla oli hyvä kokemus pankkialalla työskentelystä vaihtelu-

välin ollessa 5 - 37 vuotta. Keski-Suomen Osuuspankissa on tapahtunut organisaa-

tiomuutos heinäkuussa 2016, jonka jälkeen virtuaalinen johtamistapa on vakiintu-

nut. Esimiehillä sekä neljällä virtuaalijohdettavalla haastateltavalla oli kaikilla koke-

musta virtuaalijohtamisesta ja virtuaalisesti työskentelystä sama aika, noin 9 kuu-

kautta. Yhteenveto haastateltavista on esitelty alla taulukoissa (taulukko 4 ja 5).  

 

Taulukko 4. Taustatiedot, esimiehet. 

sukupuoli kokemus  johtamisympäristö 

nainen yli 10v molemmat 

nainen yli 10v molemmat 

nainen yli 5v molemmat 

mies yli 5v molemmat 
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Taulukko 5. Taustatiedot, asiantuntijat. 

sukupuoli kokemus  johtamisympäristö 

nainen yli 5v fyysinen ympäristö 

nainen yli 5v fyysinen ympäristö 

nainen yli 10v fyysinen ympäristö 

mies yli 5v fyysinen ympäristö 

nainen yli 10v virtuaalinen ympäristö 

nainen yli 5v virtuaalinen ympäristö 

nainen yli 10v virtuaalinen ympäristö 

mies yli 5v virtuaalinen ympäristö 

 

6.2 Virtuaalinen esimies-alaissuhde  

Toisessa pääteemassa käsiteltiin esimies-alaissuhdetta. Pääteeman tarkoituksena 

oli selvittää, miten esimies-alaissuhde tutkimukseen osallistuvien mielestä muodos-

tui ja millaiset tekijät siihen vaikuttivat. Esimiehet arvioivat erikseen suhdettaan fyy-

sisessä ympäristössä kohdattaviin alaisiin ja virtuaalisessa ympäristössä työsken-

televiin alaisiin. Asiantuntijat arvioivat suhdettaan esimieheen siinä kontekstissa, 

jossa itse työskentelivät. Vastakkainasettelulla pyrittiin löytämään virtuaalisen ja fyy-

sisen ympäristön tuomia eroja esimies-alaissuhteen muodostusprosessiin sekä tär-

keäksi koettuihin asioihin ja toisaalta yhdistäviä tekijöitä, jotka koettiin tärkeiksi mo-

lemmissa ympäristöissä.  

 

6.2.1 Esimiehet 

Alateemassa 2, esimies-alaissuhteen rakentuminen, pyrittiin selvittämään, millainen 

esimies-alaissuhde tällä hetkellä on, ja miten se on rakentunut (taulukko 6). Esimie-

hiä pyydettiin arvioimaan vuorovaikutussuhteen rakentumista erikseen fyysisessä 

ympäristössä työskentelevien alaisten sekä virtuaalisessa ympäristössä työskente-

levien alaisten kesken. 

 

 

 

 

Taulukko 6. Esimies-alaissuhteen rakentuminen, esimiehet. 



59 
 

Pääteema Alateema 2 Analyysikysymykset 

 
Esimies-alaissuhde 

 
Esimies-alaissuhteen rakentumi-

nen 
a. fyysisessä ympäristössä 
b. virtuaalisessa ympäris-

tössä 

 

Jos mietit suhdetta alaisiisi, niin 
miten suhde on rakentunut 

a. fyysisessä ympäris-
tössä? 

b. virtuaalisessa ympä-
ristössä? 

 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Kaikki neljä esimiestä korostivat kasvokkaisia kohtaamisia alaisten kanssa tärkeim-

pinä yksittäisinä tapahtumina esimies-alaissuhteen muodostumisessa. He kuvailivat 

suhteen muodostusprosessia kuitenkin suhteellisen hitaaksi prosessiksi. Alaisen 

persoonallisuudella ja henkilökohtaisilla ominaisuuksilla koettiin olevan jonkin ver-

ran vaikutusta esimies-alaissuhteen muodostumiseen. Erilaiset epäformaalit kans-

sakäymiset koettiin helpottavan ja nopeuttavan tutustumista.  

 

”Kaikki suhteet lähtee muodostumaan ajan kanssa ja ne lähtee muodostu-

maan, kun oppii tuntemaan toisen ja tietysti itsensä (…) No se on kauheen 

yksilöllistä, että joittenkin kanssa se muodostuu nopeasti ja toisten kanssa se 

on vähän hitaampaa, mutta totta kai siihen vuorovaikutussuhteeseen auttaa, 

kun ollaan jossain muussa ympäristössä kuin työympäristössä (…)” 

 

”Ihan face-to-face kohtaamiset arjessa, keskustelut kahvikupin ääressä, koh-

taamiset palavereissa, valmennuskeskusteluissa, ex tempore keskustelut 

käytävällä, heidän työpisteellä tai minun työpisteellä (…) tämän tapaista se 

yhteistyön ja tutustumisen rakentaminen on ollut aina, kun on uusia ihmisiä 

tullut (…)” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Yleisesti esimies-alaissuhteen muodostamisen koettiin olevan haasteellisempaa ja 

hitaampaa virtuaalisessa ympäristössä. Ainoastaan yksi haastateltavista kuvasi fyy-

sistä ja virtuaalista ympäristöä samanveroisiksi esimies-alaissuhteen muodosta-

mista ajatellen. Virtuaalisessa ympäristössä esimiehen oli haastateltavien mukaan 
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keskityttävä esimies-alaissuhteen luomiseen enemmän. Virtuaalisessa ympäris-

tössä konkreettisilla teoilla oli haastateltavien mielestä suurempi merkitys vuorovai-

kutussuhteen luomisessa ja luottamuksen syntymisessä kuin fyysisessä ympäris-

tössä, jossa puolestaan persoonallisuus, ilmeet ja eleet vaikuttivat enemmän. Ana-

lyysin perusteella voidaan todeta, että esimiehillä ei ole kovin systemaattista tai sel-

keää kuvaa siitä, miten esimies-alaissuhteen muodostumista virtuaalisesti voisi 

edesauttaa, varsinkin jos työntekijä tulee OP ryhmään uutena työntekijänä. Esimies-

ten keskuudessa oli selkeä mielipide siitä, että virtuaalisesti johdettavaa alaistakin 

olisi tavattava kasvokkain, jotta hyvä vuorovaikutussuhde voisi muodostua.  

 

”Se on tietysti rakentunut ihan konkreettisten tekojen kautta (…) Ensi vai-

heessa varmaan kiinnittäis tosiaan ennen kaikkea huomiota siihen, että ne 

hommat onnistuu. Että jos me fyysisesti keskustellaan asioista, niin siinä esi-

mies-alaissuhdetta kohtaan varmaan ollaan armollisempia, kun taas puh-

taasti ruudun kautta niin siinä voi olla se, että sitä seurataan tarkemmin ja 

ollaan alussa vähän enemmän varuillaan. Todennäköisesti se vaatimustaso 

sille johtamiselle ja kanssakäymiselle on kovempi siinä virtuaaliympäris-

tössä.” 

 

”Virtuaalisuuden kautta se suhteen muodostuminen vaatii enemmän aikaa ja 

tarmoa siihen, että sun pitää niinku hakea, ettei se mene pelkäksi puhelin-

keskusteluksi vaan pääset tarpeeksi syvälle siinä keskustelussa. Se vaatii 

semmoista paneutumista enemmän siinä.” 

 

Alateemassa 3, tärkeät asiat esimies-alaissuhteen muodostumisessa, pyrittiin kar-

toittamaan hyvän esimies-alaissuhteen kannalta oleellisia asioita. Analyysikysymys-

ten avulla pyrittiin selvittämään, mitkä asiat tai ominaisuudet haastateltavien mie-

lestä olivat tärkeitä esimies-alaissuhteen muodostumisessa sekä sen ylläpitämi-

sessä (taulukko 7). Kysymyksillä haluttiin niin ikään selvittää, minkälaisia seikkoja 

yleisesti ottaen pidettiin tärkeinä esimies-alaissuhteen muodostumisen kannalta fyy-

sisessä ympäristössä, jotta mahdollisia eroja, puutteita tai parannuksia virtuaali-

sesta ympäristöstä olisi mahdollista tunnistaa.  
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Taulukko 7. Tärkeät asiat esimies-alaissuhteen muodostumisessa, esimiehet. 

Pääteema Alateema 3 Analyysikysymykset 

 
Esimies-alaissuhde 

 
Tärkeät asiat 

a. fyysisessä ympäristössä 
b. virtuaalisessa ympäris-

tössä 

 

Mitkä asiat esimies-alaissuhteen 
muodostumisessa ovat tärkeitä 

a. fyysisessä ympäris-
tössä? 

b. virtuaalisessa ympä-

ristössä? 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Esimiehen ja alaisen välinen luottamus koettiin kaikissa haastatteluissa tärkeim-

mäksi elementiksi esimies-alaissuhteen muodostumisessa. Edelleen tärkeäksi 

asiaksi kautta linjan koettiin toisen ihmisen tunteminen muutenkin kuin työympäris-

tön kautta, missä epäformaalilla kanssakäymisellä katsottiin olevan tärkeä rooli. 

Kaksi haastateltavaa koki tietynlaisen ilmapiirin edesauttavan vuorovaikutuksen 

syntymistä. Yleisesti avointa keskustelua ja vuorovaikutusta sekä palautteen anta-

mista ja saamista pidettiin tärkeänä fyysisessä ympäristössä. Yksi vastaajista nosti 

esiin esimies-alaissuhteen kannalta tärkeänä fyysiset toimitilat, oman työhuoneen, 

jossa oli mahdollista käydä vaativiakin keskusteluja turvallisesti ja yksityisesti. 

 

”Luottamus on tärkein, ja että opit tuntemaan sen toisen ihmisen, että olet 

kiinnostunut vähän laajemminkin siitä ihmisestä, kun että mitä hän työkseen 

tekee.” 

 

”No ihan sellainen konkreettinen juttu, jos miettii fyysistä ympäristöä, on se, 

että sain oman työhuoneen (…) että on sellainen turvallinen tila käydä vähän 

henkilökohtaisempiakin tai herkempiäkin keskusteluita.” 

 

”On aika paljon epäformaalia toimintaa (…) ja sitten tietysti, kun pitkään on 

oltu, niin sitten ihan tällaisia kaverisuhteitakin on.” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Kaikki haastateltavat kokivat luottamuksen hyvän esimies-alaissuhteen kannalta 

tärkeimmäksi tekijäksi myös virtuaalisessa ympäristössä. Virtuaalisessa ympäris-
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tössä vuorovaikutuksen säännöllisyys, esimiehen tavoitettavuus ja vuorovaikutus-

kanavien rikkaus nousivat tärkeiksi esimies-alaissuhteen muodostumisen lähtökoh-

diksi kolmen haastateltavan keskusteluissa. Kolme haastateltavaa piti myös suori-

tusten seuraamista ja niistä palautteen antamista tärkeinä vuorovaikutussuhteen 

kannalta. Yksi haastateltavista nosti merkityksen luomisen yhdeksi tärkeäksi teki-

jäksi suhteen muodostumisessa. Aineiston perusteella voidaan todeta, että hyvän 

vuorovaikutteisen esimies-alaissuhteen muodostuminen vaatii esimieheltä enem-

män panostusta virtuaalisessa ympäristössä.  

 

”No kyllä se luottamus virtuaalisessa ympäristössä tulee tietyllä tapaa siitä 

tekemisestä, jota mä pystyn seuraamaan sähköisesti, tekemisen määrä ja 

suunta, tehdään oikeita asioita, oikeassa asiakasryhmässä ja tuloksissa toi-

vottavasti näkyy myös se, että ollaan oikeeseen suuntaan menossa.” 

 

”Vuorovaikutuksen vaatii säännöllisyyttä ja sen on oltava sellaista, että niinku 

tapahtuu eikä niinku ilmojen eellä tai varsinkaan niin, että esimies on yhtey-

dessä vaan silloin, kun on jotain negatiivista asiaa pelkästään.” 

 

”On helposti saatavilla ja pystyy keskustelemaan (…) ja jos oikeesti on näyt-

töjä siitä, että pulmatilanteeseen saa aina apuja.” 

 

”Mun pitäis pystyä säännöllisempiin kohtaamisiin tässä virtuaaliympäris-

tössä, että se olisi tällaista systemaattisempaa, jolloinka henkilölle tulisi mu-

kavampi olo, että ollaan mukana ja mennään yhdessä, tarkistetaan suuntaa, 

annetaan palautetta.” 

 

6.2.2 Asiantuntijat 

Alateemassa 2 virtuaalisesti johdettavilta sekä kasvokkain johdettavilta asiantunti-

joilta pyrittiin selvittämään heidän suhdettaan esimieheensä ja sitä, miten esimies-

alaissuhde oli muodostunut (taulukko 8). Haastateltavilta kysyttiin täysin samat ky-

symykset, jotta vertailtavuus oli mahdollinen.  
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Taulukko 8. Esimies-alaissuhteen rakentuminen, asiantuntijat. 

Pääteema Alateema 2 Analyysikysymykset 

 
Esimies-alaissuhde 

 
Esimies-alaissuhteen rakentumi-

nen 
 

 

Kuvaile suhdetta esimieheesi. Mi-
ten suhde on rakentunut? 
 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Kasvokkain johdettavien asiantuntijoiden kohdalla kaksi haastateltavista tunsi esi-

miehensä entuudestaan ja kahdella esimies-alaissuhde oli alkanut muodostua or-

ganisaatiomuutoksen jälkeen alle vuosi sitten. Yleisesti suhde esimieheen koettiin 

hyväksi ja luottamukselliseksi ja kaksi haastateltavaa piti sitä jopa kaverillisena. 

Kaikki haastateltavat kokivat, että esimies-alaissuhteen muodostumisessa kasvok-

kaiset tapaamiset ja fyysinen läheisyys olivat olleet suurimmassa roolissa. Myös ai-

kaisempi ihmisen tunteminen muussakin kuin esimiesroolissa oli helpottanut nykyi-

sen suhteen muodostumista. Kasvokkaiset tapaamiset mahdollistivat haastatelta-

vien mukaan ilmeiden ja eleiden sekä persoonallisuuden paremman havainnoinnin, 

jonka koettiin vaikuttaneen vuorovaikutussuhteen muodostumiseen.  

 

”Erinomainen suhde eli kemiat menee yksiin ja hänellä on selkeästi sellainen 

hyvä ote alaisiin (…) hän on tässä konttorilla niin näkee sillain vähän epävi-

rallisemminkin, että pystyy jutteleen vähän muutakin kuin työasiaa. Esimies-

alaissuhde on kyllä tosi nopeesti loksahtanut kohdilleen, että siinä ei kauaa 

nokka tuhissut niin sanotusti.” 

 

”Musta tuntuu, että tätä on sanellut ainakin jonkin verran se, että meillä on 

yhteistä historiaa tästä esimies-alaissuhteesta kaukaisemmalta alalta, kun 

mä tulin tänne OP:iin töihin niin tämä sama henkilö oli silloin mun esimies ja 

nyt taas. Siltä ajalta on sitten esimies-alaiskokemusta parin vuoden ajalta ja 

tietysti koko ajan ollaan oltu kollegoita ja työkavereita sekä samassa talossa 

erinäisissä yhteyksissä tekemisissä keskenään.  Jos olisin täysin tuntemat-

toman henkilön kanssa tehty heinäkuusta asti töitä niin olisi kyllä jäänyt tu-

tustuminen aika kevyeksi.” 
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Virtuaalinen ympäristö 

Kahdella alaisella virtuaalista esimies-alaissuhdetta oli edeltänyt jonkinasteinen 

kasvokkainen tutustuminen tai työskentely nykyisen esimiehen kanssa, jolla voi-

daan haastatteluiden perusteella sanoa olleen vaikutusta nykyiseen suhteeseen. 

Pääosin suhdetta esimieheen kuvattiin hyväksi ja luottamukselliseksi, mutta ennen 

kaikkea ammattimaiseksi, jossa korostuivat puhtaasti työhön liittyvät asiat. Esimies-

alaissuhteen koettiin rakentuneen hitaasti arjen ja vapaa-ajan kohtaamisten myötä. 

Osalla haastateltavista suhde esimieheen oli melko tuore eikä aikaisempaa tunte-

mishistoriaa ollut. Heidän osaltaan virtuaalisessa esimies-alaissuhteessa korostui 

erilaiset tehtävät ja suoritteet, joiden hoitamisen kautta luottamus esimieheen koet-

tiin rakentuneen. Vähäiset kasvokkaiset kohtaamiset koettiin hidastaneen vuorovai-

kutussuhteen syntymistä.  

 

”Mulla on aika uusi esimies ja näin ollenkin tai vaikuttaa vastauksiinkin, että 

ei olla vielä kovin hyvin ehditty vielä tutustumaan. Mutta se että se on tällä 

hetkellä hyvin ammattimainen ja kyllä se minusta on ihan luottamuksellinen 

(...) Ja se, miten se on sitten rakentunut, niin ihan tän yhdessä tekemisen ja 

kokemusten perusteella…” 

 

”Asioiden hoitamisella on merkitystä suhteen luomisessa ollut, että nykyinen 

esimies on sellainen, että mitä hän lupaa niin kyllä hän sen pitää (…)” 

 

”Pikkuhiljaa rakentunut (…) ja tietysti, kun ei tällaisia live-tapaamisia ole niin 

usein niin se tietysti osaltaan tekee sen, ettei ole paljoa sitä kanssakäymistä 

muuta kuin sellaisessa tilanteessa, kun on jotain epäselvää. Ehkä se esi-

mies-alaissuhde on just sitä puolin ja toisin hoidettuja asioita.” 

 

Kolmas alateema käsitteli esimies-alaissuhteen muodostumisessa ja ylläpidossa 

tärkeitä asioita asiantuntijoiden näkökulmasta (taulukko 9). Kysymyksen tarkoituk-

sena oli selvittää, koetaanko virtuaalisessa ja kasvokkaisessa ympäristössä eri asi-

oita tärkeiksi.  
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Taulukko 9. Tärkeät asiat esimies-alaissuhteen muodostumisessa, asiantuntijat. 

Pääteema Alateema 3 Analyysikysymykset 

 
Esimies-alaissuhde 

 
Tärkeät asiat 

 

 

Mitkä asiat esimies-alaissuhteen 
muodostumisessa ovat tärkeitä? 
 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Kasvokkain johdettavat asiantuntijat luokittelivat luottamuksen ehdottomasti tär-

keimmäksi yksittäiseksi tekijäksi esimies-alaissuhteen muodostumisessa. Kasvok-

kaisessa esimies-alaissuhteessa korostettiin myös kasvokkaisia palavereita sekä 

epäformaaleja kanssakäymisiä esimies-alaissuhteen rakentumisen kannalta tär-

keiksi tekijöiksi. Mutta samaan aikaan tuotiin esiin, että tilanteen piti olla aito ja väli-

tön sekä esimiehen tuli olla aidosti läsnä. Kasvokkain johdettavista haastateltavista 

kaksi nosti esiin myös tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuudentunteen esimies-

alaissuhdetta parantavana tekijänä.  

 

”Tärkeetä, että se tietynlainen luottamus syntyy molemmin puolin ja pystyy 

luottamaan esimieheen, että se on apuna tarpeen tullen ja sitten taas toisin 

päin, että esimies luottais alaisiin ja antais vapaat kädet toimia sillä tontilla.” 

 

”Ja tärkeitä pointteja olis vielä johdonmukaisuus ja aito läsnäolo siinä muus-

sakin arjessa… ja persoona vaikuttaa ja tilanne, onko se aito ja välitön.” 

 

”Kyllä se hyvän esimies-alaissuhteen muodostuminen vaatii tutustumista, et 

niinku tunnetaan toisemme (…) ja että mä saan tällaisen oikeudenmukaisen 

ja tasapuolisuuden mukaisen kokemuksen hänen tavassaan toimia… On ol-

lut myös tällaisia epäformaaleja toimintoja, joka auttanut ja ollut tärkeä (…) ” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Luottamus koettiin välttämättömäksi virtuaalialaisten keskuudessa ja sen puuttumi-

nen koettiin työntekoa selkeästi haittaavana tekijänä. Luottamus oli myös palautteen 
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antamisen ja vastaanottamisen kannalta ehdottomasti tärkein osatekijä. Kun luote-

taan toiseen, voidaan mukavien asioiden lisäksi nostaa turvallisin mielin esiin myös 

negatiivisempia asioita.  

 

”Oikeestaan tärkein on luottamus (…) Hän luottaa mitä mä teen ja keinoihin, 

miten mä teen ja kun tulosta tulee, ei hänelle ole väliä, että miten mä sen 

teen (…)” 

 

”Totta kai siinä pitää olla se molemminpuolinen luottamus, että alainen us-

kaltaa sanoa niin kuin asiat on ja kertoa niistä ongelmakohdista (…) se on 

yleensä se ongelma, että totta kai hyvistä asioista on helppo puhua, mutta 

että osaa tuoda esiin myös ne negatiiviset asiat.” 

 

Virtuaalisessa ympäristössä työskentelevät alaiset nostivat kaikki esiin myös vuoro-

vaikutuksen, viestinnän ja kuuntelemisen tärkeänä asiana esimies-alaissuhteen 

muodostumisen kannalta. Useiden viestintäkanavien käyttämisellä oli haastatelta-

vien mukaan vuorovaikutusta ja läsnäoloa rikastava merkitys. Kaikki haastateltavat 

kokivat lisäksi vuorovaikutuksen säännöllisyyden merkittävänä tekijänä. Säännölli-

syys toi yksinäisempään työhön rytmitystä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Vapaus 

ja vastuun antaminen sekä palaute nousivat haastatteluissa tärkeiksi asioiksi hyvän 

esimies-alaissuhteen ylläpitämisessä ja niiden koettiin tukevan myös luottamuksen 

tunnetta. Se, että esimies oli helposti tavoitettavissa, koettiin myös yleisesti hyvin 

tärkeäksi. Pari haastateltavista toi esille yksilöllisyyden. Virtuaalinen kanava koettiin 

enemmän persoonattomaksi ja asiapitoiseksi viestintäkanavaksi, joten esimieheltä 

odotettiin yksilöllisyyden tunteen aikaansaamista. Hierarkkisuudella koettiin olevan 

negatiivinen vaikutus esimies-alaissuhteen muodostumiseen sekä vuorovaikutuk-

seen esimiehen ja alaisen välillä. Toivottiin, että esimies olisi enemmin kollega kuin 

johtaja.  

 

”Mä oon kokenut hyvänä sen, että vaikka esimies ei ole aina läsnä, mutta 

saa nopeasti johonkin polttavaan asiaan vastauksen.” 
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”Avoin vuorovaikutus, että pystyy sanomaan näin alaisena asioita, mutta että 

saa esimieheltä myös sitä palautetta (…) Ehkä se vuorovaikutus esimiehen 

tasolta on liian paljon viestintää pelkästään saavutetuista tavoitteista ja myyn-

nillisyydestä, eri kampanjoista ja tietyistä pakollisista verkkokursseista, joita 

pitää suorittaa, että se ei ole ollut henkilökohtaista ja yksilöllistä.” 

 

”Vuorovaikutus ja viestintä sitten, et hän saattaa yht´äkkiäkin ottaa yhteyttä 

tai laittaa viestiä, et mitä mieltä ole siitä (…) et se on sellaista hyvin epämuo-

dollistakin (…) On ehdottomasti parempi, että viestintäkanavia on monia ja 

on vara valita, et jos on vaikka ilta-aika, ei ole koneen ääressä tai ei ole 

akuutti asia niin sähköposti on kaikista paras silloin, mutta kanavat niinku tu-

kee vuorovaikutusta ja voi valita siihen parhaiten tarpeeseen sopivan väli-

neen.” 

 

6.2.3 Yhteenveto 

Yhteenvetona voidaan todeta, että fyysisessä ympäristössä esimies-alaissuhteen 

muodostumiseen koettiin vaikuttavan kasvokkaiset kohtaamiset. Lisäksi ihmisten 

persoonallisuudella koettiin olevan vaikutusta siihen, kuinka nopeasti suhde alkoi 

muodostua sekä kuinka hyväksi se koettiin. Virtuaalisessa ympäristössä esimies-

alaissuhteen muodostumista pidettiin vaikeampana ja hitaampana kasvokkaisten 

tapaamisten vähyyden tai puutteen vuoksi. Esimiehen oli haastatteluiden perus-

teella ponnisteltava enemmän luodakseen hyvä esimies-alaissuhde virtuaalialai-

seensa. Molemmissa ympäristöissä esimies-alaissuhteen kannalta tärkeimpänä ko-

ettiin luottamus, mutta sen muodostuminen erosi ympäristöstä riippuen. Virtuaali-

sessa ympäristössä luottamus rakentui onnistuneesti tehtyjen asioiden perusteella, 

kun taas kasvokkaisessa ympäristössä vapaamuotoinen yhdessä oleskelu ja hen-

kilökemiat vaikuttivat enemmän luottamuksen rakentumiseen. Virtuaalinen konteksti 

korosti säännöllisen viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä viestintäkanavien rikkau-

den merkitystä esimies-alaissuhteen muodostumisessa ja ylläpitämisessä.  
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6.3 Virtuaalijohtamisen haasteet 

Kolmas pääteema käsitteli johtamisen haasteita. Esimiehiä pyydettiin vertailemaan 

omia kokemuksiaan haasteista molemmissa johtamisympäristöissä. Asiantuntijoille 

esitettiin keskenään samat kysymykset riippumatta siitä, työskentelivätkö he fyysi-

sessä vai virtuaalisessa ympäristössä.  

 

6.3.1 Esimiehet 

Neljännen alateeman tavoitteena oli kartoittaa, millaisia haasteita johtamiseen liittyy 

ja tätä kautta hahmottaa eroavaisuuksia fyysisessä ympäristössä tapahtuvan johta-

misen ja virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvan johtamisen välillä (taulukko 10). 

Haastattelukysymykset olivat muotoiltu hieman eri lailla esimiehille ja alaisille. Esi-

miehiltä kysyttiin, mitä haasteita johtamisessa koettiin olevan. 

 
Taulukko 10. Johtamisen haasteet, esimiehet. 
 

Pääteema Alateema 4 Analyysikysymykset 

 
 

Haasteet 

 
 

Erilaiset haasteet 

 

Millaisia haasteita johtamisessa 
koet olevan  

a. fyysisessä ympäris-
tössä? 

b. virtuaalisessa ympäris-
tössä? 

 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Yleisesti ottaen perinteisessä ympäristössä tapahtuvaan johtamiseen oli haastatel-

tavilla vaikeampi nimetä haasteita ja keskustelu siirtyi lähes poikkeuksetta virtuaali-

seen ympäristöön. Yhtä lukuun ottamatta esimiehet kokivat fyysisen ympäristön 

haasteina työnteon liiallisen ”keveyden”. Tällä esimiehet tarkoittivat sitä, että fyysi-

sessä ympäristössä työskentely kohtasi helpommin häiriötekijöitä kuten epäformaa-

lia jutustelua, venyviä kahvitaukoja tai asioiden leviämistä kokouksissa. Lisäksi ”ke-

veys” ja ”löysyys” liitettiin helppouteen kysyä esimiehiltä pienistäkin asioista. Tämä 

liittyy pelkoon työn muuttumisesta aikaansaamattomaksi ja tuottamattomaksi. Kaksi 

haastateltavaa kertoi ensin, että ympäristö ei vaikuta johtamisen haasteisiin, mutta 

heidän kuvaillessa haasteita eroavaisuudet tulivat esiin. Yksi haastateltavista nosti 
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esiin myös huhupuheet, jotka elivät helpommin fyysisessä ympäristössä kuin virtu-

aalisessa. 

 

” (…) löysyys voi tulla siihen ja sitä aikaa käytetään liian paljon siihen yhtei-

seen, että tää on mun mielestä se, mihin mun pitäisi pystyä esimiehenä kiin-

nitetään enempi huomiota. Ja sellainen niinku on vaikka sovittu palaveri toi-

mihenkilön kanssa niin pysyttäis napakasti asiassa ja agenda olisi pöydällä, 

jota myöten mentäis tiukasti. Tämä toteutuu huomattavasti paremmin virtu-

aalisessa ympäristössä, se tulee jotenkin luonnollisesti.” 

 

”No meillä oli pitkään se haaste, että jos oli joku asia, josta piti keskustella ja 

lähdettiin yhdessä keskustelemaan niin tietenkin, kun on iso porukka siellä 

yhdessä kasassa, niin aika paljon tulee keskustelua, että mikäs juttu toi on ja 

ylipäänsä meillä on ollut aika kova sellaisen huhupuheiden kulttuuri ja yhdis-

tän sen tähän fyysiseen ympäristöön.” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että virtuaalisessa ympäristössä haasteeksi 

koettiin vaikeus seurata alaisten tekemisiä ja reaktioita. Varsinkin lync -kokoukset, 

jotka järjestettiin ilman videokuvaa, estivät ihmisten tekemisien ja ilmeiden seuraa-

misen. Helposti heräsi epäily siitä, tekevätkö alaiset jotain muuta kokouksen aikana. 

Yleisesti voidaan todeta, että virtuaalisen ympäristön haasteena koettiin viestiminen 

ja vuorovaikutus sekä näiden johdosta helposti muodostuvat väärinymmärrykset. 

Ilmeiden, eleiden ja tunteiden välittämistä kirjoittamalla tai video/lync –neuvottelui-

den välityksellä pidettiin vaikeana. Lähes kaikki haastateltavat kokivat myös moti-

voinnin, vaikuttavuuden ja palautteen antamisen olevan selvästi haasteellisempaa 

virtuaalisesti kuin fyysisessä ympäristössä. Yksi haastateltavista nosti esiin myös 

eräänlaisen siiloutumisen osana virtuaalisen johtamisen haasteita. Siiloutumisella 

hän tarkoitti organisaation osien, osakulttuurien, tietotaidon ja dialogin eriytymistä.  
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”Ja se haastaa myös, etten mä niin kuin näe, mikä sen ihmisen tunnetila on 

siellä, onko se kuinka väsynyt tai stressaantunut, jolloin ehkä kaipais enem-

män tukea (…) fyysisesti taas kun tavataan niin kyllähän mä tutun ihmisen 

ilmeistä näen, että nyt taitaa olla vähän liikaa kuormaa (…)” 

 

”(…) viestintä on aina sellainen taitolaji, että miten sä viestit niin, että kaikki 

ymmärtää sen samalla tavalla (…) näin virtuaalisesti, kun ei nähdä niitä toi-

sen ilmeitä niin siinä voi tulla niitä väärinymmärryksiä helposti (…) ja konkre-

tisointi on hankalampaa virtuaalisesti.” 

 

”Nyt kun itse pidän noita kokouksia ja viikkopalavereita ja osa henkilöistä on 

aina virtuaalisesti langan päässä niin se, että meneekö mun viesti varmasti 

perille. Se mun vaikuttavuus on mun mielestä ainakin vielä tässä vaiheessa, 

kun ollaan uudessa tilanteessa (…) onko se viesti yhtä tehokasta, kun ne 

ihmiset, jotka istuvat siinä nenän edessä ja nyökyttelevät, että joojoo (…) sit 

siellä voi olla kahdessa tai kolmessa paikassa ihmisiä, joista et tiedä yhtään 

mitään, et näe ilmeitä tai eleitä tai mitä puhutaan (…) puhutaanko asiaa tai 

ollaanko edes paikalla vai tehdäänkö ihan jotain muuta, enhän minä täältä 

näe sitä.” 

 

Viides alateema käsitteli sitä, miten johtamisessa ilmenneitä haasteita oli esimies-

tasolla pyritty ratkaisemaan ja millaiset johtamiskäytännöt esimiehet kokevat par-

haiksi näihin tilanteisiin (taulukko 11).  

 
Taulukko 11. Haasteiden ratkaiseminen, esimiehet. 
 

Pääteema Alateema 5 Analyysikysymykset 

 
 

Haasteet 

 
 

Haasteiden  
ratkaiseminen 

 

Kun mietit edellä mainitsemiasi 
haasteita, miten niitä on pyritty 
ratkaisemaan?  
 
 
Millaiset johtamiskäytännöt koe-
taan näissä tilanteissa hyviksi? 
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Fyysinen ympäristö 

Fyysisen ympäristön haasteisiin, liialliseen ”löysyyteen” ja asioiden rönsyilyyn, esi-

miehet olivat pyrkineet vaikuttamaan tarkemmilla palaveriagendoilla sekä sillä, että 

kokouksia tai valmennuskeskusteluita oli tarkoituksellisesti käyty virtuaalisesti. Vir-

tuaalinen ympäristö koettiin tässä yhteydessä asiapitoisemmaksi ja tehokkaam-

maksi. Lisäksi vastuuta ja vapautta oli pyritty kaikkien haastateltavien mukaan lisää-

mään. Yksi haastateltavista koki henkilökohtaisen huoneen osaltaan vähentäneen 

turhien huhupuheiden määrää, kun esimies-alaisneuvotteluita voitiin käydä kahden-

keskisessä ympäristössä eikä yhteisestä tilasta tarvinnut poistua erikseen neuvot-

telemaan. 

 

”(…) mä oon pyrkinyt, että esimerkiksi palaveri ei leviä sovittua laajemmaksi 

niin mä olen sen agendan toimittanut etukäteen osanottajille, että näistä me 

jutellaan, valmistaudu näihin ja sitten agenda on siinä pöydällä, kun me jutel-

laan ja pyrin pitämän siitä omalta osaltani kiinni.” 

 

”Pyrin tukemaan alaisia, joskus se voi olla sitä, että he etsivät ongelman vas-

tauksen intrasta tai käyttävät siihen toista kollegaa (…) ” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Virtuaalisessa ympäristössä suurimpana haasteena koettiin vuorovaikutus ja vies-

tintä, joiden vaikeuden ajateltiin heikentävän motivointia ja vaikuttavuutta. Ratkaisu 

tähän ongelmaan oli kaksijakoinen: toisaalta esimiehet olivat pyrkineet harjoittele-

maan virtuaalisessa ympäristössä työskentelyä enemmän ja toisaalta pyrkineet vä-

hentämään virtuaalista kanssakäymistä niissä tilanteissa, joissa se koettiin haas-

teellisempana. Palautteen, etenkin kriittisen palautteen, antaminen oli muun mu-

assa siirretty lähes yksinomaan fyysiseen ympäristöön ja kasvokkaisiin keskustelui-

hin. Yksi haastateltavista puolestaan kertoi, että oli alkanut keskustella alaisten 

kanssa enemmän muita kuin työasioihin liittyviä asioita ennen kokousten alkamista. 

Tällä toivottiin henkilökohtaisen suhteen vahvistumista. 

 
”(…) sillä varmaan ratkaistu, että virtuaalista johtamista on hyvin vähän (…) 

että se on niin kuin ensimmäinen juttu. Ja sitten ihan sellainen, että jonkun 
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verran olen pyrkinyt käymään valmennuskeskusteluita lyncin välityksellä ihan 

koemielessä, vaikkei ole mikään pakko niitä sitä kautta käydä, mutta ihan koe 

ja oppimismielessä.” 

 

”No jos haasteena virtuaalisessa ympäristössä oli tunnemaailma, niin olen 

pyrkinyt, että kysyn alaisilta siinä kokouksen alussa asioita ja kuulumisia, että 

miten siellä on mennyt ja mitä tapahtunut (…) näitä asioita on käsitelty ensin 

ja menty sitten vasta varsinaiseen asiaan. Ja kyllähän se on ihan opettelun 

paikka, että mä osaan niinku esittää sellaisia kysymyksiä, että niihin on 

helppo vastata ja avautua siinä tilanteessa, ja että henkilöt oppii sen kana-

van, että tässä voi puhua ihan samalla tavalla kuin kasvokkaisessakin tapaa-

misessa (…) et kyllä mä koen, että tää on opetteluvaiheessa meillä vielä.” 

 

”Jos vaan voin siirtää esimerkiksi jonkin mun palautteen antamisen siihen 

hetkeen, kun mä näen sen ihmisen (…) Kriittisen palautteen antaminen niin 

silloin mä haluan, että mulla on aikaa nähdä eikä niin, että mä yritän täältä 

lyncillä tavoittaa.” 

 

6.3.2 Asiantuntijat 

Asiantuntijoiden haastatteluissa alateemassa 4 kysyttiin, millaisia haasteita kohtaat 

työssäsi ja millaiset asiat vaikuttavat työn sujuvuuteen (taulukko 12). Analyysikysy-

mysten avulla kartoitettiin yleisesti pankkitoiminnan asiantuntioilla ilmeneviä haas-

teita. Tämän avulla pyrittiin edelleen selvittämään, ilmeneekö virtuaalialaisilla erilai-

sia haasteita arjen työssä kuin fyysisessä ympäristössä työskentelevillä alaisilla.  

 
Taulukko 12. Haasteet, asiantuntijat.  
 

Pääteema Alateema 4 Analyysikysymykset 

 
 

Haasteet 

 
 

Erilaiset haasteet 

 

Millaisia haasteita työskentelys-
säsi mielestäsi on?  
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Fyysinen ympäristö 

Kasvokkain johdettavilla asiantuntijoilla työskentelyn haasteet liittyivät lähes poik-

keuksetta ajankäytön hallintaan, roolitusten ylläpitämisiin ja asiakaskohtaamisiin. 

Ajankäyttö liittyi konkreettisesti kalenterin hallintaan ja oman työn balansointiin. 

Sekä liiallinen että liian vähäinen määrä tapaamisia koettiin rasittavana. Lisäksi ko-

ettiin, että kaikki asiat oli kalenteroitava, jotta ne pystytiin suorittamaan. Roolituksiin 

liittyvillä haasteilla tarkoitettiin tavoitteiden ja työtehtävien yhteensovittamista. Kun 

vahvasti myynnillinen organisaatio oli asettanut asiantuntijoiden tavoitteet myyntiin, 

koettiin ristiriitaiseksi ja haasteelliseksi suorittaa työtehtäviä, jotka eivät tukeneet ta-

voitteita. Kaikki asiantuntijat työskentelivät asiakkaiden parissa, joten he olivat yksi-

mielisiä sen tuomista haasteista. Näitä olivat ongelmalliset tai sitten haastavat asia-

kastilanteet, joiden läpivientiin oma tietotaito tai rohkeus ei riitä. Yksi haastatelluista 

koki välillä haasteelliseksi keskittymisen oikeisiin asioihin.  

 

”Ehkä se on vaan haastavat asiakastapaukset, että miten saada se luottamus 

rakennettua sen asiakkaan kanssa (…) Ja toisaalta taas omat haasteensa 

luo nuo myyntitavoitteet, jotka sitten taas luo painetta, että pitää saada sitä 

myyntiä kuitenkin oikealla tavalla tehtyä.” 

 

”Monesti ehkä ajankäytöllisiä haasteita, kalenteroimishaasteita ja sit sellaisia, 

että minä en enää ohjaakaan niitä asiakaskohtaamisia tai kohtaamisten mää-

rää, että se tulee jostain ulkopuolelta (…)” 

 

”Et enemmän tarviin esimiehen tukea näihin tehtyjen päätösten takana sei-

somiseen, kun itsellä ei niinku natsat tai valtuudet ei riitä itsetehtyihin valin-

toihin (...)” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Virtuaaliasiantuntijoilla yleisimpänä haasteena mainittiin viestintään ja vuorovaiku-

tukseen liittyvät haasteet kuten tiedon jakaminen ja väärinymmärrykset. Kaksi haas-

tatelluista mainitsi tekniset ongelmat haasteeksi ja yksi haastateltavista tietotekni-

sen osaamisen. Tuen puute, mikä johtuu fyysisestä etäisyydestä, koettiin ongelmal-

liseksi. Myös motivointi, innostaminen ja yleiseen ”pöhinään” mukaanpääsy koettiin 
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selkeästi haasteelliseksi. Kaksi haastateltavista nosti esiin haasteelliset asiakasta-

paukset ja kaksi haastateltavista työn määrän. Toinen haastateltavista tarkoitti sitä, 

että sähköisitä kanavista tulee helposti todella paljon työtehtäviä eikä sitä ole helppo 

itse aina hallinnoida ja toinen puolestaan työmatkan pidentymistä sekä sitä kautta 

tulevaa työajan pidentymistä. 

 

”(…) että pysyy se motivaatio ja fokus oikeissa asioissa (…) kun Jyväsky-

lässä ollaan porukalla niin helpommin siellä ne ideat menee ja monistuu ja 

saa toisilta vinkkejä (…) et täällä kun on yksin, niin ei pääse siihen pöhinään 

mukaan. Tää on ehdottomasti se negatiivisin ja haastavin asia, kun työsken-

telee yksin, ettei pääse sellaiseen positiiviseen vireeseen.” 

 

”(…) pitää hirmu tarkasti kiinnittää huomiota sanavalintoihin ja se, että vähän 

niin kuin yrittää, että myöskin asettua vähän sen vastapuolen asemaan ja niin 

kuin sillä tavalla miettiä, että jos nyt sanon näin niin miltä se tuntuu tuolla joka 

vaan ainoastaan lukee sen tekstin (…) Työn määrä (…) sillä tavoin, että 

meillä tulee paljon tuolta eri kanavista työtehtäviä ja kun meillä on tietty asia-

kaslupaus, että missä ajassa me niin kun vastataan asiakkaalle (…)” 

 

”Tietotekniikalla saa hyvin aikaseks niin ei se ole sinällään haaste, paitsi jos 

on tekninen haaste tai sit se, että kuulee vaan sen asian eikä pääse niihin 

sivujuoniin mukaan (…) et vähän ehkä jää niistä muista jutuista, epävirallista, 

siis, paitsi (…) Ja ehkä jotain isoja linjoja niin on yksin vähän vaikea hahmot-

taa, että mitä se on meille et niitä mietitään sitten yhdessä, että se on tämän 

näköinen meille jne.” 

 

”Ja sit niinku se motivointi on haasteellisempaa, mut toisaalta sit taas virtu-

aalisuus vaatii niinku alaiseltakin enemmän, että ei voi vaan ajatella, että se 

on esimiehen tehtävä vaan on itse otettava vastuuta.” 

 

”(…) sitten, että konkreettisesti ihan välimatkat kasvaa ja työmatkat pitenee, 

jolloin työssäoloajatkin pitenee.” 
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Alateemassa 5, haasteiden ratkaisu, pohdittiin esimiehen ratkaisukeinoja ja johta-

miskäytänteitä, joilla asiantuntijoiden työskentelyssä ilmenneitä haasteita oli pyritty 

ratkaisemaan (taulukko 13). 

 

Taulukko 13. Haasteiden ratkaiseminen, asiantuntijat. 
 

Pääteema Alateema 5 Analyysikysymykset 

 
 

Haasteet 

 
 

Haasteiden ratkaisu 

 

Millaisilla keinoilla esimiehesi on 
pyrkinyt ratkaisemaan edellä mai-
nitsemiasi haasteita?  
 
Millaiset johtamiskäytännöt koet 
hyviksi ongelmatilanteissa? 

 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Haastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että esimiehen antaman luottamus ja va-

paus muokata omaa työtään itsensä näköiseksi koettiin esimiehen keinoksi poistaa 

esimerkiksi ajankäytöllisiä haasteita. Lisäksi kaksi vastaajista korosti esimiehen 

kuuntelua ja hänen kanssaan käytäviä keskusteluita ja konkreettisia neuvoja, joiden 

kautta parempia ratkaisuja oli löydetty. Yleisesti koettiin, että esimiehen oli vaikea 

ratkaista ongelmia joko riittämättömän substanssiosaamisen tai kiireen takia. Roo-

litusten tukemiseen haastateltavilla oli eriävät mielipiteen. Kaksi haastateltavista 

koki, ettei esimies ole pyrkinyt vaikuttamaan näihin ja kahden mielestä tekemistä 

pyritään fokusoimaan esimiestasolla. 

 
”No esimerkiksi tällaiset ajankäytölliset haasteet, joissa hänen on otettava 

tällaista esimiehen roolia niin niihin hän on sellaisia hyvin konkreettisia neu-

voja pystynyt antamaan ja pystynyt omasta kokemuksesta ammentamaan 

niinku ihan käytännön neuvoja (…) mutta tällaisissa tukiasioissa, missä hä-

nen tukea tarvitaan niin siinä on tärkeää, että mä olen aina voinut luottaa 

siihen että hän aina kuuntelee ja vaikka olis millaisessa tahansa tilanteessa 

niin mulle tulee tunne siitä hänen läsnäolostaan, on mua varten siinä tilan-

teessa.” 
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”(…) esimiehen tuki ja keskustelu on kyllä tärkeä (…) että voi purkaa tunte-

muksiaan ja usein tällainen tunteiden purkaminen on johtanut siihen, että ol-

laan löydetty uusia asiakasryhmiä, joita kontaktoida (…) Mulla on sellainen 

fiilis, että valmennuskeskusteluissa ohjataan tätä tekemistä (…) että kaikki ei 

tee kaikkee vaan erikoistutaan ja siinä esimies on toden teolla teroittanut fo-

kusta, että mihin asioihin kiinnitetään huomiota.” 

 

”(…) tänä päivänä ollaan useinkin siinä tilanteessa, jossa esimiehellä ei oi-

keestaan sitä substanssiosaamistakaan ole olemassa, jotta hän pystyis an-

taa siihen antamaan niitä argumentteja ja sanoja (…) eli en ole kyllä kokenut, 

että olisin saanut sellaista tukea siihen myyntityöhön (…)” 

 
Virtuaalinen ympäristö 

Virtuaaliasiantuntijoiden haastatteluiden perusteella voi todeta, että monia arkipäi-

vän haasteita tai asiakastilanteisiin liittyviä ongelmia ei esimies ole pystynyt ratkai-

semaan, mutta sen sijaan avoimella tiedon jakamisella koettiin olevan suuri merki-

tys. Muutenkin yhteisesti sovitut säännöt korostuivat virtuaalisessa kontekstissa. 

Koettiin, että toimintaa helpotti huomattavasti, kun tiesi, mihin paikkaan kaikki tar-

peellinen tieto tulee. Työyhteisön ulkopuolelle jäämisen tunnetta oli pyritty helpotta-

maan kasvokkaisilla kohtaamisilla ja kahdenkeskisillä keskusteluilla, joita myös toi-

vottiin enemmän. Toisaalta tuotiin esille myös virtuaaliasiantuntijoiden omakin vas-

tuu yhteydenpidosta.  

 

”Välillä (…) on tosiaan huudellut, että tällaisia juttuja tullut ilmi, että oothan 

näistä tietoinen (…) mut siinä ehkä vois – toki se on vähän omastakin aktiivi-

suudestakin kiinni, et miten sitä sitten vaatii – jakaa sitä tietoa (…) Ja toinen 

mitä käytetään paljon, on tuo sharepointia sitten, että sinne tulee kaikki asiat 

sinne (…) viralliset ja sitten nykyään vinkitkin tulee sitä kautta. Ja se on ollut 

kyllä hyvä, että kaikki tietää samaan aikaan, oli sitten missä vaan toimipis-

teessä.” 

 

”Oikeestaan esimies ei puutu meidän töihin, että hän meitä sillä lailla niissä 

auttaisi (…) kyllä meidän tarvii niinku ite selvitä niistä. Toivoisin, että tulisi 
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sellainen tunne (…) tai jos meillä on ongelma, niin se on periaatteessa mei-

dän yhteinen ongelma eikä niin että se on vaan minun ongelma, että sellaista 

niin kuin osallistumista siihen ongelman ratkaisuun on se sitten virtuaalisesti 

tai muuten niin pitäisi tulla mukaan siihen käytännön arkipäivän ongelmiin.” 

 

”Tavallaan se, että on keskustellut asioista esimiehen kanssa aikaisemmin ja 

käyny läpi talon linjauksen ja säännöt, miten tässä mennään, on sekin jo aut-

tanut monissakin tilanteissa (…)” 

 
”No sellaiset konkreettiset toimintaan puuttumiset tai auttamiset, kuten pala-

verissa esiin nostetun asian nopea korjaaminen ja tiedon jakaminen koko tii-

mille, on ollut paras ratkaisu.” 

 

6.3.3 Yhteenveto 

Tutkimustulokset olivat hieman ristiriitaisia esimiesten ja asiantuntijoiden vastauksia 

verratessa. Esimiehet kokivat fyysisen ympäristön haasteena ja heikkoutena liialli-

sen epäformaaliuden ja jopa ”löysyyden”, joka ilmeni muun muassa kevyinä kahvi-

pöytäkeskusteluina ja liian alhaisena kynnyksenä esittää kysymyksiä esimiehille 

sekä tehokkuuden kärsimisenä. Toisaalta virtuaalisen ympäristön haasteeksi tun-

nistettiin molemmissa ryhmissä vuorovaikutuksen ja motivoinnin hankaluus sekä 

epäformaalin kanssakäymisen puute –  ja etenkin alaisten puolelta – työyhteisön 

”pöhinän” puuttuminen. Näiden tiedetään lisääntyvän ja helpottuvan nimenomaan 

epäformaalin kanssakäymisen kasvaessa.  

 

Virtuaalisessa ympäristössä työskentelyn osalta yksimielisiä oltiin viestinnän vai-

keudesta sekä väärinymmärrysten lisääntymisestä niin esimiesten kuin alaistenkin 

keskuudessa. Teknologian välityksellä tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ilmeiden, 

eleiden ja tunteiden välittäminen oli haasteellisempaa. Esimiehet olivat lähes yksi-

mielisiä palautteen antamisen vaikeudesta virtuaalisessa kanavassa. Asiantuntijat 

korostivat vuorovaikutuksesta puhuttaessa selkeästi tiedonjakoa ja esimiehen vas-

tuuta siitä, kun taas esimiehet painottivat alaisten omaa vastuuta, avun kysymistä 
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kollegoilta sekä yhteisen intran tai help deskin käyttöä. Virtuaaliasiantuntijat mainit-

sivat myös tekniset haasteet sekä teknisen osaamisen puutteet, kun selvitettiin, mitä 

haasteita heidän työskentelyssään oli. Erona asiantuntijoiden ja esimiesten vas-

tauksissa oli lisäksi työn määrä, joka koettiin haasteelliseksi ainoastaan virtuaali-

sessa ympäristössä asiantuntijoitten haastatteluissa. Koettiin, ettei työn määrän to-

dellisuus täysin avaudu esimiehille. Asiantuntijoiden vastausten perusteella haas-

teet liittyivät usein roolituksiin, joita ei ainakaan suoraan mainittu esimiesten vas-

tauksissa. 

 

Haasteelliset asiakastapaukset puolestaan nousivat tasaisesti esiin asiantuntijoiden 

haastatteluissa molemmissa sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä eikä 

kummassakaan selkeästi koettu, että esimies pystyisi olemaan näissä tilanteissa 

avuksi. Tosin fyysisessä ympäristössä asiantuntijat pystyivät helpommin hyödyntä-

mään kollegojaan kuin virtuaalisessa ympäristössä.  

 

Kaiken kaikkiaan haasteita tunnistettiin helposti kaikissa ryhmissä ja molemmissa 

ympäristöissä, mutta konkreettisten ratkaisujen löytäminen näihin oli vaikeampaa. 

Koettiin, että varsinkin virtuaalisuus on vielä niin uusi asia, ettei asioita ollut siitä 

näkökulmasta kovinkaan paljoa vielä mietitty. Esimiesten keskuudesta virtuaalisuu-

den tuomia haasteita oli pyritty ratkaisemaan opettelulla ja toisaalta minimoimalla 

virtuaalijohtamisen määrää toimintamallin ollessa vielä uusi. Fyysisessä ympäris-

tössä oltiin pyritty tehostamaan kanssakäymistä ja tekemään siitä paremmin struk-

turoitua ”löysyyden” poistamiseksi. Asiantuntijat kokivat, että varsinkin kasvokkain 

tapahtuvat keskustelut esimiehen kanssa ja konkreettiset neuvot olivat poistaneet 

haasteita. Yhtä mieltä kasvokkain johdettavat ja virtuaalisesti johdettavat olivat luot-

tamuksen, vastuun ja vapauden tuomista eduista haasteiden ratkaisuiksi. Virtuaali-

sessa ympäristössä haasteiden ratkaisussa nähtiin avoimella tiedon jakamisella 

olevan myös merkittävä rooli. Virtuaalialaisten keskuudessa toivottiin enemmän esi-

miehen osallistumista arkeen ja varsinkin ongelmatilanteisiin, jolloin koettiin helposti 

jäävän yksin ongelman kanssa.  
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6.4 Virtuaalijohtajan rooli 

Neljäs pääteema käsitteli virtuaalijohtajan roolia. Teeman tarkoituksena oli kartoit-

taa esimiehen ominaisuuksia, roolia ja tärkeimpiä tehtäviä virtuaalisessa ympäris-

tössä, jossa ihmiset ovat luonnostaan itseohjautuneempia – piirre, joka on yksi vir-

tuaalisen työskentelyn onnistumisen tärkeimmistä edellytyksistä. Lisäksi pyrittiin 

selvittämään, kuinka tärkeäksi esimies koetaan alaisen menestymisen kannalta. 

Vastauksia pääteemaan haettiin vertaamalla fyysisessä ympäristössä työskentele-

vien vastauksia virtuaalisessa ympäristössä työskenteleviin. Esimiehiä pyydettiin ar-

vioimaan ja vertailemaan omaa toimintaa molemmissa ympäristöissä.  

 

Viidennessä alateemassa, tarvittava tuki, pyrittiin selvittämään, millaista tukea ja mi-

hin asioihin alaiset esimieheltään odottavat. Analyysikysymykset olivat muotoiltu 

hiukan eri tavalla esimiehille ja asiantuntijoille, jolloin esimiehet arvioivat alaistensa 

tuen tarvetta eri konteksteissa ja alaiset puolestaan esimiehiltään saamaansa tukea 

omassa työympäristössään. Kysymysten avulla pyrittiin muodostamaan kuva esi-

miehen tärkeimmistä tehtävistä sekä siitä, pystyykö esimies tukemaan alaisiaan riit-

tävästi virtuaalisessa ympäristössä. 

 

6.4.1 Esimiehet 

Esimiehiltä kysyttiin, millaista esimiehen tukea alaiset hänen mielestään tarvitsevat 

ja pystyykö esimies tukemaan alaisiaan riittävästi (taulukko 14). Molempia kysymyk-

siä pyydettiin arvioimaan sekä fyysisessä ympäristössä tapahtuvan johtamisen että 

virtuaalijohtamisen kautta. 

 
Taulukko 14. Tarvittava tuki, esimiehet. 
 

Pääteema Alateema 5 Analyysikysymykset 

 
Johtajan rooli 

 
Tuki 

Millaista tukea alaisesi mielestäsi 
tarvitsevat? 

a. fyysisessä ympäristössä 
b. virtuaalisessa ympäris-

tössä 
 
Pystyykö esimies tukemaan alaisi-
aan riittävästi? 

c. fyysisessä ympäristössä 
d. virtuaalisessa ympäris-

tössä 
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Fyysinen ympäristö 

Haastatteluiden analysoinnin perusteella voidaan todeta, että esimiehet kokivat esi-

miehen tehtävät ja oman roolinsa jokseenkin samanlaisiksi riippumatta siitä, kum-

massa ympäristössä johtaminen tapahtui – eräs haastateltava oli jopa voimakkaasti 

sitä mieltä, ettei rooli saa erota.  

 

Fyysisessä ympäristössä esille nostettiin erityisesti läsnäolo, jolla tarkoitetiin sitä, 

että ollaan aidosti läsnä ja kuunnellaan. Yleisesti alaisten tukeminen ja kannustami-

nen koettiin esimiehen tärkeäksi tehtäväksi ja erityisesti työntekoon liittyvien estei-

den poistaminen nousi esille esimiesten keskuudessa. Kaikki haastateltavat olivat 

yksimielisiä siitä, ettei esimiehen puuttuminen itse työntekoon ollut toivottavaa. Tuen 

antaminen koettiin kuitenkin helpommaksi kuin virtuaalisessa ympäristössä. Kaiken 

kaikkiaan esimiehet kokivat alaisten tuen tarpeen vaihtelevan ennemmin persoonal-

lisuuden ja työuran kehitysvaiheen mukaan kuin johtamisen ympäristön mukaan. 

Edelleen esimiehet pitivät asiantuntijoiden johtamisen edellytyksenä valmentavaa 

ja kannustavaa johtamisotetta. 

 

”Mun mielestä johtamisen roolit ei saa erota (…) niinku mä sanoin, että oli se 

väline mikä tahansa, millä sä sitä johtamista teet tai ne keinot voi olla pikka-

sen erilaisia, mutta johtajan rooli ei voi olla erilainen siitä riippuen, missä ka-

navassa sä toimit (…)” 

 

”Mun mielestä silloin kun esimies on läsnä, niin silloin se on läsnä (…) kun 

on paikalla, niin on sitten ihan oikeesti läsnä niin, että alaiset kokee sen: 

kuuntelee, tekee niitä omia johtamistoimenpiteitä aktiivisesti, toimii itse esi-

merkkinä (…)” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Virtuaalisessa ympäristössä koettiin, että esimiehen tavoitettavuus oli esimiehen 

tärkein tehtävä. Esimiehen on oltava helposti kiinnisaatavissa ja hänen olisi reagoi-

tava mahdollisiin yhteydenottoihin nopeasti. Edelleen esimiehet korostivat vuorovai-

kutustapoja, johdonmukaisuutta ja selkeitä sääntöjä virtuaalisessa kontekstissa. 
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Kaksi haastateltavista katsoi, että virtuaalisessa ympäristössä esimieheltä vaadi-

taan enemmän hyvän ja vaikuttavan kommunikoinnin aikaansaamiseksi. Esimiehet 

mainitsivat tärkeimmäksi tehtävikseen suunnannäyttämisen, tavoitteiden asettami-

sen, aktiivisen kuuntelemisen ja palautteen antamisen.  

 

”(…) kun ollaan virtuaalisesti, mä koen, että mun on oltava tavoitettavissa 

(…) että he tietää, että mut saa kiinni, jos niillä on jokin asia, jossa tarviivat 

mua.” 

 

”(…) eli kyllä se johtaminen on kaikkien ongelmien ja hidasteiden poistamista 

ja raivaamista, jotta asiantuntija voi mahdollisimman hyvin keskittyä siihen, 

mistä hänelle oikeasti maksetaan eli siitä asiakaskokemuksesta ja laaja-alai-

sesta myynnistä.” 

 

”(…) kaikki lähtee tietysti siitä, että päämäärä on selvillä, strategiset linjaukset 

on selvillä puolin ja toisin, että pohja on tavallaan kunnossa (…) Virtuaali-

sessa ympäristössä he varmaan odottavat tukea siihen arkeen, että men-

näänkö oikeaan suuntaan ja jos ei mennä niin miksi eli palautteen antaminen 

(…)” 

 

”(…)siellä virtuaalisella puolella tietysti korostuu vuorovaikutustaidot ja sellai-

nen johdonmukainen, systemaattinen toimintatapa, että pidetään aikatau-

luista kiinni ja sielläkin selkeät tavoitteet on tärkeitä.” 

 

Kaikki haastateltavat korostivat alaisten itseohjautuvuutta ja vapautta erityisesti vir-

tuaalisessa työskentelyssä. Vastuun ja vallan jakaminen virtuaalialaisille oli kolmen 

haastateltavan mukaan lähes välttämättömyys, koska kaukana ollessa jokaiseen 

kysymykseen ei ehdi vastaamaan ja alaisilla pitää olla valtaa tehdä päätöksiä itse-

näisesti. Myös virtuaalisessa ympäristössä valmentava johtamisote koettiin tärke-

äksi. Erityisesti vastauksissa kiinnitti huomiota se, että puolet haastatelluista oli sitä 

mieltä, etteivät pysty tukemaan alaisiaan riittävästi virtuaalisessa kanavassa, mutta 

fyysisessä pystyvät.  
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”No kyllähän se varmaan kaikessa johtamisessa se menee sinne valmenta-

vaan johtamiseen ja kyllä mä omassa toiminnassani pyrin siihen, että alaiset 

itse asettavat itselleen tavoitteita ja se varmaan vielä virtuaalisessa ympäris-

tössä korostuu entistä enemmän.” 

 

”En koe, että tällä hetkellä pystyisin tukemaan riittävästi alaisia virtuaalisessa 

ympäristössä, jos mietin niinku omia taitojani ja niinku sitä, että millä tavalla 

olen sitä pyrkinyt kehittämään, niin alkutaipaleella tunnistan olevani tässä vir-

tuaalisessa ympäristössä johtamisessa. Se on asia, mikä ehdottomasti vaatii 

sitä oman osaamisen kehittämistä ja niiden keinojen löytämistä siihen ar-

keen, että miten mä voin heitä tukea siinä (…)” 

 

”En mä varmaan koskaan pysty riittävästi tukemaan tai alaisesta riippuen 

pystyn (…) että jos johdettava on tosi ennakkoluuloton digikanavissa, niin se 

on helpompaa.” 

 
Kuudes alateema, hyvä johtaja, keskittyi siihen, miten haastateltavat luonnehtivat 

hyvää johtajaa ja johtamistapaa sekä fyysisessä että virtuaalisessa ympäristössä 

(taulukko 15).  

 

Taulukko 15. Hyvä johtaja, esimiehet. 

Pääteema Alateema 6 Analyysikysymykset 

 
Johtajan rooli 

 
Hyvä johtaja 

 
Millainen on hyvä johtaja entä vir-

tuaalijohtaja? 
 

 
 

Fyysinen ympäristö 

Pääosa haastateltavista koki, että hyvään johtamiseen pätevät samat säännöt kon-

tekstista riippumatta. Esimiehen tulee luottaa alaisiinsa ja antaa heille vapautta ollen 

kuitenkin tarpeen tullessa läsnä ja käytettävissä. Myös esimiehen antaman tuen 

merkitystä ja yksilöllisyyden huomioimista korostettiin. Näiden lisäksi haastatte-

luissa tuli jopa hieman yllättäen ilmi, että esimiehen tasapuolisuus korostuu fyysi-

sessä ympäristössä, jossa alaisten epätasapuolinen kohtelu tulee välittömästi ilmi. 
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”Johtamisen perusasiathan on ihan samat (…) asiahan ei ole erilainen ym-

päristöstä riippuen (…) mun mielestä valmentamisen voi tehdä ihan saman-

lailla virtuaalisessa kuin fyysisessäkin ympäristössä, käydä asiakascaseja 

läpi jne.” 

 

” (…) kyllä se persoona varmaan vaikuttaa näinkin päin, että kun on suht koht 

helposti lähestyttävä (…) fyysisessä kanavassa tulee mieleen tasapuolinen 

(…)” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Huolimatta siitä, että esimiehet katsoivat sekä fyysiseen että virtuaalijohtamiseen 

pätevän samojen sääntöjen, kaikissa haastatteluissa kuitenkin ilmeni, että johtami-

nen vaatii uudenlaisia taitoja ja enemmän keskittymistä virtuaalisella puolella. Hy-

vällä virtuaalijohtajalla pitää haastateltavien mukaan olla valmentava ote johtami-

seen. Hänen on annettava vapautta ja vastuuta alaisilleen, jotta työntekijät ottavat 

itse enemmän vastuuta tekemisestään. Hänen on oltava myös tavoitesuuntautunut, 

johdonmukainen ja riittävän jämäkkä. Esimiesten mukaan virtuaalijohtajan on oltava 

persoonaltaan helposti lähestyttävä, jotta alaisten oli helppo luottaa hänen ja tulla 

keskustelemaan.  

 

”Vaatii esimieheltä uudenlaisia taitoja ja toimintatapoja.” 

 

” (…) johdonmukainen ja riittävän jämäkkä, että ne on tärkeitä ominaisuuksia 

ja sitten se, että ymmärtää jokaisen johdettavan yksilölliset haasteet ja osaa 

niin kuin ajatella asiat hänen näkökulmastaan, että silloin mun mielestä ollaan 

jo aika lähellä sitä hyvää johtajuutta.” 

 

”(…) virtuaalisessa ehkä vielä selkeämmin tavoitesuuntautunut, että hänellä 

on selkeät tavoitteet (…)” 

 

Seitsemäs alateema käsitteli johtajan tärkeyttä alaisen menestymisen kannalta (tau-

lukko 16). Analyysikysymyksillä pyrittiin selvittämään, miten tärkeänä esimiehen toi-

mita koetaan ja onko tärkeydessä eroja toimintaympäristöstä riippuen.  
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Taulukko 16. Johtajan tärkeys, esimiehet. 
 

Pääteema Alateema 7 Analyysikysymykset 

 
 

Johtajan rooli 

 
 

Johtajan tärkeys 

 

Miten tärkeänä koet johtajan toi-
minnan alaisten menestyksen 
kannalta 

a. fyysisessä ympäris-
tössä? 

b. virtuaalisessa ympäris-
tössä? 

 

 
 

Fyysinen ympäristö 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että esimiehet kokivat vielä tänä päivänä esi-

miehen tärkeäksi alaisten menestymisen ja työyhteisön toiminnan kannalta, mutta 

etenkin fyysisen ympäristön tulevaisuudessa paikaksi, jossa erillistä johtajaa ei vält-

tämättä tarvita.  

 

”(…) ainakin vielä tässä vaiheessa (…) nimenomaan sieltä ongelmanratkai-

sun kautta, että mennään suunnilleen siihen suuntaan, mihin on tarkoitus, 

niin tarvitaan jonkinlaista johtajaa tällaisessa tiimissä, mutta en näe sitä itses-

tään selvänä esimerkiksi 10 vuoden päästä (…) fyysisessä ympäristössäkin, 

että sinne saattaa tulla tällaista sisäistä johtajuutta ja toisaalta ryhmäku-

riakin.” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Virtuaalisessa ympäristössä johtaminen koettiin yleisesti paljon tärkeämmäksi kuin 

fyysisessä ympäristössä, joskin virtuaalisella puolella korostettiin alaisten itsensä 

johtamisen taitoja. Moni haastateltavista kertoi tavoitteekseen tehdä itsestään mah-

dollisimman tarpeettoman.  

 

”Ehkä kuitenkin virtuaalisessa on vielä tärkeämpi rooli esimiehellä.” 

 

”Olen pyrkinyt tekemään itsestäni todella tarpeettoman (…)” 
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”Itsensä johtamisen tapojen tukeminen niiden osalta, jotka tekevät töitä kau-

kana on tosi tärkeetä. Ja sitten, ettei jätetä niitä ihmisiä sinne yksin vaan pi-

detään ne mukana niin, että hekin tuntee kuuluvansa siihen porukkaan (…)” 

 

6.4.2 Asiantuntijat 

Asiantuntijoilta kysyttiin viidennessä alateemassa, millaista tukea ja missä asioissa 

odotat esimieheltäsi (taulukko 17). Analyysikysymysten avulla etsittiin esimiehen 

tärkeimmiksi tehtäviksi koettuja asioita sekä pyrittiin löytämään eroavaisuuksia pe-

rinteisesti johdettavien asiantuntijoiden ja virtuaaliasiantuntijoiden välillä.  

 
Taulukko 17. Tarvittava tuki, asiantuntijat.  
 

Pääteema Alateema 5 Analyysikysymykset 

 
Johtajan rooli 

 
Tuki 

 

Millaista tukea ja missä asioissa 
odotat esimieheltäsi?  

 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Fyysisessä ympäristössä työskentelevät alaiset odottivat esimieheltä hieman eri-

tyyppisiä asioita kuin virtuaalisesti työskentelevät. Esimerkiksi työrauhan turvaami-

nen tuli esiin esimiehen tärkeänä tehtävänä ainoastaan fyysisessä ympäristössä. 

Esimieheltä odotettiin tukea työyhteisön toimintaan, hyvän ilmapiirin säilyttämiseen 

ja toiminnan organisointiin. Haasteellisiin asiakastilanteisiin ja ongelmien ratkomi-

seen haluttiin esimiehen apua. 

 

”Ja työn ilon vaaliminen ja työrauhan turvaaminen ja toisaalta tämmöinen 

niinkun tsemppaus työn merkityksellisyyden kokemisesta.” 

 

”Työorganisointi ja järjestelyt, että vaikka monessa suhteessa tehdään itse ja 

organisoidutaan niin kyllä viime kädessä organisointikyky pitää olla jonkun 

hallussa. Esim. turvallisuusasiat on sellaisia, jotka pitää olla vastuutettu, että 

joku kantaa huolta hälytysjärjestelmät, holvit ja ihan puitteet (…) että ne vas-

taa tarkoitustaan. Yhteisvastuullisestikin on ihan ok, mutta monet asiat ovat 
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sellaisia, että jos ne jätetään vaan yhteiselle vastuulle eikä ketään nimetä niin 

kaikki luulee, että joku toinen on se joka vastaa.” 

 

”Ennen kaikkea ongelmatilanteissa odotan esimiehen tukea, että jos mulla 

on vaikka haasteellinen asiakastapaus tai haasteellinen tilanne työkaverin 

kanssa, että on vaikka sukset ristissä niin siellä saa sitä tukea esimieheltä. 

Mutta tietysti myös silloin, jos mulla itsellä tulee vaikka myynnillisesti joku 

lukko, että mä en vaikka jotain tuotetta saa kaupaksi tai jotain tämmöstä niin 

voi niinkun yhdessä keskustella sitä läpi, että miten sen lukon saisi auki ja 

ideoita siihen myyntitilanteeseen ja asiakkaan kohtaamiseen. ” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Analyysin pohjalta voidaan todeta, että esimiehet ja asiantuntijat näkivät esimiehen 

tärkeimmät tehtävät virtuaalisessa ympäristössä hyvin samankaltaisesti. Kaikki 

haastateltavat nostivat esimiehen tärkeimmäksi tehtäväksi tavoitettavuuden. Virtu-

aalialaiset korostivat selkeästi esimiehen vuorovaikutusta, viestintää ja tiedon jaka-

mista. Esimieheltä odotettiin proaktiivista kommunikaatiota alaisiin päin sekä 

avointa, tarkkaa ja systemaattista tiedonjakoa. Esimiehen haluttiin panostavan vies-

tinnän sisältöön, jotta kaikki turha jää pois ja tärkeä erottuu sekä luomaan tarkempia 

sääntöjä, mihin tietoa on tallennettava ja miten jaettava. Esimies nähtiin myös tär-

keänä viestikanavana ylöspäin tai muualle organisaatioon. Esimiehen, jolla oli hyvät 

kontaktit, koettiin pystyvän kaikista nopeimmin ja parhaiten auttamaan alaisiaan. 

 

”Nopeesti tavoittavissa oleva, että kun mulla on se akuutti juttu ja se sattuu 

kiireessä, niin mä saan sen silloin kiinni ja saan edes jonkinlaisen vastauksen 

(…) koska mä olen sitä mieltä, että mä en ihan joka päivä sitä vastausta hä-

neltä kaipaa, mutta sitten kun mä sen tartten niin sitten mä sen tartten ihan 

tarpeeseen.” 

 

”Ja viestinnän pitää olla selkeetä, että kun se tulee vaan virtuaalisessa kana-

vassa niin sellaista jämäkkää eikä mitään liirumlaata.” 
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” (…) säännöllisyydellä on merkityistä, että tietoisuus palaverisesta ym. joka 

viikko on tärkeetä ja meidän työt on jaksotettu niin, että näihin pääsee osal-

listumaan. Ja se tiedon jakaminen, että me pysytään ajan tasalla (…) joskus 

tuntuu, että tietoo tulee ihan liikaa sähköpostiin, että me hukutaan sähköpos-

titulvaan. ” 

 

Molemmissa kanavissa esimieheltä kaivattiin tukea päätöksentekoon tai työtehtä-

vien priorisointiin. Varsinkin virtuaaliasiantuntijat kertoivat esimerkkejä tilanteista, 

joissa olivat odottaneet vahvempaa tukea ja puuttumista. Näihin toivottiin vaikutta-

mista ennen kaikkea roolitusten avulla, mutta myös jämäkkyytenä ja tukena tehtä-

väkuvien säilymisessä. Virtuaalisessa ympäristössä kompleksisuus korostuu epä-

selvien vastuiden sekä tiedon ja vaihtoehtojen valtavan määrän lisääntymisen joh-

dosta. Tästä syystä esimiehen tuki koettiin erityisen tärkeäksi virtuaalisessa ympä-

ristössä. Esimieheltä odotettiin konkreettisten esteiden poistamista, aivan kuten esi-

miestenkin haastatteluista ilmeni, sekä työn mahdollistamista.  

 

”Just niissä käytännön ongelmatilanteissa (…) niin kyllä mä siinä toivoisin, 

että jos mä tarviin niin kyllä mä saisin sitä apua esimieheltä joko sieltä kilo-

metrien päästä tai sitten tässä toisella puolella pöytää (…) ei sillä ole väliä, 

mutta tavallaan sitä paneutumista siihen minun tai siihen asiakkaan tilantee-

seen.” 

 

Virtuaalialaiset näkivät vastuun ja vallan jakamisen alaisille, mutta myös rajojen 

asettamisen yhtenä virtuaaliesimiehen tärkeimmistä tehtävistä. Valmentavan, kan-

nustavan ja tukevan johtamistavan nähtiin soveltuvan parhaiten virtuaaliseen ym-

päristöön.  

 

”Koen, että minun oli hankala työskennellä, jos minuun ei niinkun luotettais, 

minun ammattitaitoa kyseenalaistettais negatiivisessa mielessä (…) ” 

 

”Hirveesti mä teen niinku itsenäisesti, mutta välillä vaan haluaa, että joku vä-

hän kalibroi, että oonko mä nyt missä tasossa menossa verrattuna muihin 
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(…) Hyvän johtajan pitäis tietää mitä mä teen, mutta kumminkin antaa se 

vapaus tehdä niinku omalla tavalla.” 

 

Kuudes alateema, hyvä johtaja, käsitteli sitä, miten, asiantuntijat luonnehtivat hyvää 

esimiestä ja hyviä johtamistyylejä omassa työskentely-ympäristössään (taulukko 

18). Analyysikysymysten avulla pyrittiin selvittämään, eroaako haluttu johtamistyyli 

eri johtamisympäristöissä. 

 

Taulukko 18. Hyvä johtaja, asiantuntijat. 
 

Pääteema Alateema 6 Analyysikysymykset 

 
 

Johtajan rooli 

 
 

Hyvä johtaja 

 

 
Millainen on hyvä johtaja/esi-

mies? 
 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Fyysisessä ympäristössä asiantuntijat kuvailivat hyvää esimiestä keskustelevaksi, 

ohjaavaksi ja valmentavaksi johtajaksi. Toisaalta lähes kaikkien haastateltavien mu-

kaan esimiehen oli myös haastettava alaistaan menemään epämukavuusalueelle. 

Perinteissä johtamisessa esimiehen uskottavuus nousi esiin useammassa haastat-

telussa. Tätä ei puolestaan kertaakaan mainittu virtuaaliasiantuntijoiden haastatte-

luissa. Asiantuntijoille tyypillinen valmentava johtamistyyli sen sijaan koettiin hyväksi 

kasvokkaisen johtamisen lisäksi myös virtuaaliasiantuntijoiden keskuudessa.  

 

”Silloin tällöin tarvii tsemppaajaa, kun työ on hyvin samanlaista ja perusrunko 

on sitä rutiinia ja välillä tulee niitä tilanteita, että se rutiini tympii. Niissä het-

kissä kaipaa sitä innostajaa ja uuden näkökulman asettajaa (…)” 

 

”On uskottava (…) täytyy ollakin, jotta tulee ison tiimin johtamisesta mitään 

(…) Valmentaja on tärkein (…) sellainen, että auttaa ajattelemaan myös itse 

näitä asioita eikä vaan sanota, että tee näin ja näin.” 
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Virtuaalinen ympäristö 

Haastatteluiden pohjalta voidaan todeta, että hyvä virtuaalijohtaja on ennen kaikkea 

ihmisjohtaja. Haastateltavien mukaan hyvä johtaja on aito, empaattinen ja on aidosti 

kiinnostunut alaisistaan muutenkin kuin ”työminän” osalta. Tämä tulee heidän mu-

kaansa esiin muunakin kuin työhön liittyvänä yhteydenpitona sekä jaksamisesta 

huolehtimisena.  

 

”Sen toivoisin, että siellä verkossa selkeämmin näkyisi ihmisten johtaminen, 

kun mehän nähdään kaikki tulokset ja numerot siellä (…) mä haluaisin sen 

inhimillisen puolen tähän, että kun aina puhutaan, että digitalisaatiossa pitäisi 

olla se inhimillinen puoli niin ihan samanlailla se pitäisi olla tässä johtamises-

sakin, että se ei ole liian sellaista niinkun sanoja sähköpostissa (…) Virtuaa-

lisessa pitää kyllä olla jämäkkyyttä ja kovaa dataahan siellä jo luonnostaan 

onkin, mutta kun se jää pelkkään siihen virtuaalisuuteen tää johtaminen niin 

silloin sinne pitäis saada mukaan myös sitä pehmeämpääkin, jotta saatais se 

inhimillisyyskin. Virtuaalijohtajilla pitää olla sellainen innostava puoli (…) jol-

lain tavalla, kun ajatellaan, että porukka on hajallaan niin pitää esimiehen 

saada sieltä se yhdessä tekemisen meininki eli johtajalla täytyy olla sellainen 

joukkojen kasaava puoli, koska se antaa taas voimaa tehdä työtä tietynlaisen 

tiimin tuen myötä.” 

 

Kaikki virtuaaliasiantuntijat painottivat hyvän esimiehen ominaisuutena hyviä vuoro-

vaikutustaitoja ja aktiivista otetta yhteydenpitoon. Virtuaalijohtajan on jaettava tietoa 

aktiivisesti ja varmistettava, että hänen viestinsä on ymmärretty oikein. Virtuaali-

sessa toimintaympäristössä työskentely vaatii jatkuvaa yhteydenpitoa ja selkeitä 

sääntöjä. Kaksi haastatelluista nosti esiin sen, ettei esimiehen tulisi ahdistua alais-

ten lähettämistä viesteistä, koska se on heidän ainoa kommunikaatiokanavansa. 

Tätä vastoin esimiehen tulisi kannustaa aktiivisempaan tiedonjakoon ja vuorovaiku-

tukseen. Hyvällä esimiehellä on myös kyky vaikuttaa alaisiinsa omalla esimerkillään 

ja saada heidät innostumaan. 

 

”(…) esimies ilmoitti heti silloin alkuun, ettei halua sähköpostitulvaa, että ei 

halua, että me kaikki lähetetään kaiken maailman kysymyksiä hänelle päivät 
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pitkät, kun hän ei ehdi niihin kaikkiin vastaileen (…) ja ymmärränkin toisaalta 

sen, mutta tuli siitä sellaisesta viestinannosta sellainen olo, että vaikka se 

koski vaan sitä sähköpostia, niin ei halua liian useinkaan häiritä häntä. Kyllä-

hän sen ymmärtää, että viestiä tulee paljon, mutta ehkä se viesti oli niin 

jyrkkä, että kyllä se vaikuttaa vieläkin, että en mä vieläkään viikottainkaan 

kysy mitään.” 

 

”No ehkä sellainen tsemppaajan rooli ja oikeeseen suuntaan ohjaaminen ja 

sellainen tietynlainen vinkkien antaminen (…) esimies on enemmän minusta 

sen koko tiimin toimintaan vaikuttava ohjaamalla sitä tekemistä sinne oikee-

seen suuntaan.” 

 

”Virtuaalijohtajilla pitää olla sellainen innostava puoli (…) jollain tavalla, kun 

ajatellaan, että porukka on hajallaan niin pitää esimiehen saada sieltä se yh-

dessä tekemisen meininki eli johtajalla täytyy olla sellainen joukkojen ka-

saava puoli, koska se antaa taas voimaa tehdä työtä tietynlaisen tiimin tuen 

myötä. ” 

 

”(…) tavallaan sillä esimerkillä, mitä hän itse tekee. Hän ei niinku näytä, että 

näin pitäisi tehdä vaan kun hän on itsekin innostava ja myyvä, niin on niinku 

helppo ostaa hänen ideansa sitä kautta.” 

 

Virtuaaliasiantuntijoiden mukaan hyvän esimiehen on empaattisuudestaan huoli-

matta oltava myös määrätietoinen, jämäkkä ja selkeä. Virtuaalinen ympäristö koe-

taan hektisemmäksi ja usein tilanteet tulevat ad hoc –tyyppisesti. Tällöin on tärkeää, 

että esimies kykenee tekemään nopeita ja jämäköitä päätöksiä sekä ilmaisemaan 

ne selkeästi.  

 

”Selkeä, jämäkkä, myöskin kuunteleva ja taas se arvostava sieltä kyllä yh-

tenä tärkeänä (…) Nopea päätöksentekijä (…) tänä päivänä paljon törmätään 

siihen, että on niin paljon niitä muuttuvia tekijöitä koko ajan, että se olis hyvä 

(…)”  
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Seitsemäs alateema käsitteli johtamisen tärkeyttä alaisen menestymisen kannalta 

(taulukko 19). Analyysikysymysten avulla haluttiin selvittää, miksi johtaja koetaan 

tärkeäksi ja erityisesti pyrittiin muodostamaan käsitys siitä, kokevatko asiantuntijat, 

että esimiehen roolilla on jokin vaikutus heidän menestymiseensä. Varsinaisen ana-

lyysikysymyksen rinnalla esitettiin tarkentavia lisäkysymyksiä, kuten ”mitä konkreet-

tisia toimia esimiehesi on tehnyt, joilla koet olleen vaikutusta menestymiseesi”. Pe-

rinteisesti johdettavat vastasivat käyttäen toimintaympäristönä perinteistä kasvok-

kaista johtamismenetelmää ja virtuaaliset puolestaan keskittyivät virtuaalijohtajan 

roolin vaikutuksiin. Tällä pyrittiin löytämään eroavaisuuksia eri toimintaympäris-

töissä työskentelevien kesken. 

 
Taulukko 19. Johtajan tärkeys, asiantuntijat.  
 

Pääteema Alateema 7 Analyysikysymykset 

 
Johtajan rooli 

 
Johtajan tärkeys 

 

Miten tärkeänä koet esimiehen 
roolin oman työskentelysi ja me-
nestyksesi kannalta? 
 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Analyysin perusteella voidaan todeta, että fyysisessä toimintaympäristössä asian-

tuntijat eivät koe esimiehen toimintaa niin tärkeäksi kuin virtuaalisessa ympäris-

tössä. Fyysisen ympäristön etuna tässä suhteessa toimii muu työyhteisö ja tiimin 

tärkeys nostettiinkin useissa haastatteluissa erittäin tärkeäksi. Myös oman menes-

tymisen kannalta tiimillä oli selkeästi suurempi rooli. Oman menestymisen kannalta 

esimiehen roolin tärkeys tuli esiin lähinnä tehokkaan toiminnan ja hyvän tiimihengen 

mahdollistajana, toiminnan organisoijana ja viestin välittäjänä oman tiimin ja muun 

organisaation, varsinkin johdon, välillä. 

 

”Ennen esimiehellä oli vähän isompi rooli siinä, tästä konttorin pyörittämi-

sestä ihan käytännön tasolla. Et siihen tuli sellainen hetkellinen tyhjiö, kun 

organisaatio muuttui ja samaan aikaan vaihtui esimies, niin tuntui alussa sel-

lainen heitteellejättämisolo, että oli pistetty vene vesille ja sinne menette (…)” 
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”Työjärjestelyt, kaikki täällä uppoisi, jos kukaan ei erikseen täällä tähän jär-

jestelypuoleen käestäisi (...)” 

 

”(…) työhyvinvointiin, tiimihenkeen ja totta kai siihen tekijän jaksamiseen sit-

ten (…) ” 

 
Virtuaalinen ympäristö 

Haastatteluiden pohjalta voidaan yksiselitteisesti todeta, että asiantuntijat näkevät 

esimiehen tärkeyden virtuaalisessa toimintaympäristössä samalla tavalla. Enem-

mistö haastateltavista koki esimiehen toiminnan vähintään tärkeäksi, yksi erittäin 

tärkeäksi virtuaalisessa ympäristössä. Samaan tiimiin kuuluvilla koettiin tarvittavan 

jonkun erillisen, tiimiä koossapitävän, johtohahmon toimiakseen tehokkaasti.  

 

Virtuaalisessa ympäristössä esimies nähdään tärkeänä tavoitteiden ja suuntaviivo-

jen näyttämisen näkökulmasta. Yhteisen suunnan ja vision kirkastaminen koettiin 

virtuaalisen esimiehen toiminnassa tärkeänä, jolla oli vaikutusta asiantuntijan oman 

työn tekemiseen ja menestymiseen.  

 

”(…) arki on sitä, että mennä tössötetään omalla polulla arjen humussa, että 

ehkä odottaa esimieheltä sellaista kirkastusta kun se joskus tahtoo hämärtyä 

siinä omassa tössötyksessä (…) et on musta niinku hyvä, että palavereissa 

esimies piirtää sitä kokonaiskuvaa ja palauttaa meidät maan pinnalle tai rei-

tille.” 

 

Kommunikaation ja tiedonjaon näkökulmasta esimies koettiin myös erittäin tärke-

äksi. Virtuaalisessa ympäristössä tietoa koettiin olevan paljon, mutta sen tärkeän 

erottaminen vähemmän tärkeästä koettiin vaikeana ja aikaa vievänä. Myös viestin 

viejän rooli nousi useissa haastatteluissa esiin. Esimies toimii ikään kuin linkkinä 

virtuaalisen alaisen ja tiimin sekä tiimin ja muun työyhteisön välillä. Viestinnän ja 

vuorovaikutuksen organisoinnilla koettiin olevan merkitystä myös tiimihengen luo-

misen kannalta, sillä virtuaalisessa ympäristössä yhteishenki ei synny yhtä helposti, 

varsinkaan jos tiimiläisillä ei ole aiempaa historiaa keskenään. Esimiehen toiminta 
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koettiin esimerkkinä, jolla oli vaikutusta myös tiimin sisäisiin toimintamalleihin ja vuo-

rovaikutuskäytäntöjen muodostumiseen. Haastattelujen perusteella voitiin lisäksi to-

deta, että esimiehen rooli ja tärkeys vähentyvät, kun tiimin toiminta tiivistyy. Tär-

keimpänä esimiehen toiminta koettiin työskentelyn aloitusvaiheessa tai muutok-

sessa, josta haastatelluilla oli yhtä lukuun ottamatta kokemusta edeltävältä kesältä. 

 

”Et se, että esimies auttaa ymmärtään, miksi asiat tehdään näin, ja että ollaan 

me eikä minä.” 

 

”Auttanut löytään itsestään niitä tapoja toimia ja rohkenee kokeilla uusia ta-

poja toimia ja auttaa siinä puolessa. Esimies on mahdollistanut sitä, että mun 

ei tarvii ottaa mitään ylimääräistä sälää hoidettavaksi ja voin ulkoistaa itseni 

siitä, että on tehty tiukat raamit sen suhteen, että mitä työtä teen (…) ja se on 

mahdollistanut paremman keskittymisen oman työhön.” 

 
”(…) ollaan tällaisessa yhteisössä, jossa se tieto muuttuu koko ajan niin siinä 

sitten pitää hallita hirveesti sitä muuttuvaa tilannetta ja oltava tosi hereillä (…)  

kyllä mä voisin toivoa myös sellaista viestin viejän roolia, että jos mulle tässä 

arjessa tulee jotain niin hän sitten vie sitä viestiä eteenpäin ylemmälle tasolle, 

johon hänellä on parempia kanavia (…)” 

 

6.4.3 Yhteenveto  

Fyysisessä ympäristössä esimiehen tukea odotettiin konkreettisempiin asioihin, ku-

ten työrauhan turvaamiseen ja roolituksiin. Virtuaalisessa ympäristössä esimiehen 

tärkeimmäksi tehtäväksi muodostui tavoitettavuus, vastausten nopeus sekä erilaiset 

kommunikointiin ja tiedonjakamiseen liittyvät tehtävät. Esimiestä kaivattiin selkeästi 

enemmän päätöksenteon tueksi, kun taas perinteisessä toimintaympäristössä 

muun tiimin tuki auttoi ongelmatilanteissa. Sekä alaiset että esimiehet kokivat, että 

tukeminen oli helpompaa ja sitä pystyttiin tarjoavan riittävästi fyysisessä ympäris-

tössä. Virtuaalisessa ympäristössä puolestaan riittävän ja oikeanlaisen tuen anta-

minen tuntui yleisesti ottaen olevan haasteellisempaa, mihin vaikutti sekä osapuol-

ten taidot että persoonat.  



94 
 

Analyysin perusteella näyttää siltä, että yleensäkin asiantuntijoiden johtamisessa 

korostui asioiden johtamisen sijaan ihmisten johtamisen ja kumppanuuteen perus-

tuvat johtamistyylit, mutta etenkin virtuaalijohtajan on oltava ihmisjohtaja. Molem-

missa toimintaympäristöissä hyvänä johtamistyylinä pidettiin valmentavaa ja kan-

nustavaa johtamistyyliä. Fyysisessä ympäristössä korostui johtajan uskottavuus ja 

henkilökohtainen tsemppaaminen. Johtaja on riittävän lähellä haastaakseen alaisi-

aan kohti parempia suorituksia sekä tukemaan epäonnistumisissa. Virtuaalisessa 

ympäristössä puolestaan johtajan innostavuus, esimerkillisyys ja hyvät kommuni-

kaatiotaidot koetaan hyvän johtajan ominaisuuksiksi. Virtuaalisessa ympäristössä 

hyvä johtaja antaa selkeitä suuntaviivoja, valmentaa ja toimii jämäkästi kohti yhteistä 

päämäärää. Lisäksi virtuaalijohtaja on aidon kiinnostunut alaisistaan ja saa toimin-

nallaan aikaan tiiviin ja toisiaan arvostavan ryhmähengen. 

 

Esimiehellä koettiin olevan tärkeä rooli virtuaalisessa ympäristössä. Esimies pitää 

tiimin koossa, jakaa ja välittää tietoa. Kompleksisessa toimintaympäristössä esimies 

toimii lisäksi apuna päätöksenteossa rajaamalla vaihtoehtoja ja fokusoimalla toimin-

taa kohti yhteistä päämäärää. Fyysisessä ympäristössä esimiehen rooli oli tärkeä 

tehokkaan toiminnan mahdollistajana, esteiden raivaajana, mutta päätöksenteossa 

tai tiedon jakamisessa tiimillä oli selkeästi suurempi vaikutus.  

 

6.5 Virtuaalijohtajan vaikuttamiskeinot 

Viides pääteema käsitteli johtajan vaikuttamiskeinoja. Viimeisen pääteeman tavoit-

teena oli työskentelyn ja työtehtävien onnistumisen kannalta esimiehen tärkeiden 

johtamiskäytänteiden kartoittaminen.  

Kahdeksas alateema käsitteli esimiehen toimintatapoja, jotka nähdään tärkeänä 

alaisten työssä onnistumisen kannalta. Tavoitteena oli selvittää etenkin virtuaali-

sessa ympäristössä korostuvia työn onnistumiseen ja menestymiseen liittyviä seik-

koja. Esimiesten ja alaisten haastattelut poikkesivat tässä osuudessa toisistaan. 

Esimiehiä pyydettiin arvioimaan omaa toimintaansa ja rooliaan suhteessa alaisten 

työssä onnistumisiin. Asiantuntijoita pyydettiin alkuun pohtimaan oman työskentelyn 

kriittisiä seikkoja, jotka vaikuttivat merkittävästi heidän mahdollisuuteensa työssä 
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menestymiseen. Tämän jälkeen pyydettiin arvioimaan esimiehen toimintaa suh-

teessa kriittisiin menestystekijöihin. Tällä pyrittiin selvittämään, onko esimiehen toi-

minnalla erityinen rooli alaisen menestymisessä, mitkä asiat onnistumisiin ovat joh-

taneet ja eroaako virtuaalinen ympäristö perinteisestä johtamisympäristöstä suh-

teessa edellä mainittuihin kysymyksiin.  

 

6.5.1 Esimiehet 

Alateemassa 8, esimiehen toimintatavat, pyrittiin analyysikysymysten avulla arvioi-

maan esimiehen toimintatapoja, käytänteitä tai asioita, jotka vaikuttavat alaisten me-

nestymiseen työssään (taulukko 20). Esimiehiä pyydettiin vertailemaan fyysistä ja 

virtuaalista johtamisympäristöä, ja nostamaan esiin kummassakin kontekstissa tär-

keiksi kokemiaan asioita.  

 
Taulukko 20. Esimiehen toimintatavat, esimiehet. 
 

Pääteema Alateema 8 Analyysikysymykset 

 
Johtajan vaikuttamiskeinot 

 
Esimiehen toimintatavat 

 

Mitkä esimiehen toimintatavat 
ovat mielestäsi erityisen tärkeitä 
alaisen työtehtävin onnistumisen 
kannalta 

a. fyysisessä ympäris-
tössä? 

b. virtuaalisessa ympäris-
tössä? 

 

 

Fyysinen ympäristö 

Esimiehet näkivät hyvin samalla tavalla hyvän työskentelyn mahdollistavat toimin-

tatavat molemmissa johtamisympäristössä, mutta fyysisen ympäristön toimenpitei-

den arvioiminen oli yllättäen vaikeampaa. Ympäristö oli heidän mukaan liiankin tuttu 

eikä toimintaa tästä näkökulmasta ollut tullut ajateltua. Tässä ympäristössä arjen 

rutiineilla koettiin olevan säännöllisyyttä ja systemaattisuutta ylläpitävä voima, sa-

moin kuin tiimiin kuulumisella ja kasvokkaisilla keskusteluilla. Fyysisessä ympäris-

tössä selkeästi tärkeimmäksi toimintatavaksi nousi alaisten havainnointi esimerkiksi 

asiakastilanteissa. Perinteissä johtamistavassa etuna nähtiin myös nopea reagointi 

ja puuttuminen alaisen työuupumukseen tai ylirasitukseen, jotka jäävät helposti vir-

tuaalisessa kanavassa huomioimatta.  
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”Fyysisessä ympäristössä valmentamiseen tai kehittämiseen on helppo tart-

tua, siihen pääsee helpommin kiinni ja siitä on helpompi keskustella. Jos esi-

merkiksi havainnoi jotain ja huomaa hänen tekevän jollain tavalla voi vaan 

sanoa tai näyttää, että tähän on olemassa tällainenkin tapa, oletko kokeillut.” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Virtuaalisessa ympäristössä tärkeimmiksi koetut toimintatavat ja johtajien käytännöt 

liittyivät viestintään, vuorovaikutukseen ja tiedon jakamiseen. Esimiesten mukaan 

asia on varsin looginen, mutta kaipaa silti opastusta ja suuntaviivoja ylemmältä ta-

holta. Keski-Suomen OP:ssa asia koettiin vielä varsin uudeksi eikä johtamiskäytän-

teet olleet kaikilla selvillä. Virtuaalinen ympäristö koettiin toisaalta luonnostaan itse-

ohjautuvammaksi, joten sen koettiin vaativan myös työntekijältä erilaista asennetta 

työntekemiseen. 

 

”(…) vaatii esimieheltä tiiviimpää yhteydenpitoa, keskustelua, merkitysten 

luomista ja ihan niiden pelisääntöjen läpikäymistä ja varmistamista siitä, että 

se ihminen opastetaan ryhmään eli se tietää, mitä odotetaan ja toisaalta, jos 

me odotetaan jotain, niin täytyyhän meidän ensin antaa se oppi.” 

 

”(…) kyllähän se on ihan opettelun paikka, että mä osaan niinku esittää sel-

laisia kysymyksiä, että niihin on helppo vastata ja avautua siinä tilanteessa 

ja että henkilöt oppii sen kanavan, että tässä voi puhua ihan samalla tavalla 

kuin kasvokkaisessakin tapaamisessa (…) et kyllä mä koen, että tää on opet-

teluvaiheessa meillä vielä. ” 

 

”Virtuaalisessa ympäristössä hyvien suhteiden muodostuminen vaatii niin hir-

veen paljon enemmän toistoa, että mä väittäisin niin että kun sä et pysty tul-

kitsemaan sen ihmisen ilmeitä ja eleitä nii se vaatii meiltä paljon enemmän 

yhteydenpitoa, jotta opit toisesta.” 

 

Yleisesti esimiehet kokivat säännöllisyydellä olevan virtuaalisessa toimintamallissa 

suurempi merkitys, jolla uskottiin olevan vaikutusta yksilön arvostuksen- ja turvalli-

suudentunteeseen sekä sitä kautta menestymiseen. Yksinkertaiselta tuntuvat asiat 
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kuten viikkopalaverit tai valmennuskeskustelut olivat vastaajien mukaan hyvä olla 

kalenteroitu ja etukäteen kaikilla tiedossa. Myyntikeskustelut koettiin tärkeiksi virtu-

aalialaisten seurannan kannalta, koska muuta toimintaa ja työntekoa ei ole virtuaa-

lisessa ympäristössä mahdollista seurata. Esimies koki keskustelut tärkeiksi myös 

tutustumisen ja työntekijöiden työkuorman tiedostamisen takia.  

 

”Mun pitäis pystyä säännöllisempiin kohtaamisiin tässä virtuaaliympäris-

tössä, että se olisi systemaattisempaa, jolloinka henkilölle tulisi mukavampi 

olo, että ollaan mukana ja mennään yhdessä, tarkistetaan suuntaa, annetaan 

palautetta.” 

 

Tiimiytyminen ja työyhteisöön identifioituminen koettiin jokaisen haastateltavan mu-

kaan alaisen työssä viihtymisen ja menestymisen kannalta erittäin tärkeäksi. Sa-

malla koettiin, että sen muodostuminen pelkästään teknologisten välineiden kautta, 

oli vaikeaa. Tehokkaimmaksi tavaksi lisätä yhteenkuuluvuuden tunnetta oli esimies-

ten mukaan tavata tiimiin kuuluvia henkilöitä kasvotusten. Kasvokkaisilla tapaami-

silla koettiin olevan vaikutusta luottamuksen syntymiseen, sitä kautta tiiviimpään 

ryhmähenkeen ja edelleen parempiin menestymisen edellytyksiin.  

 

”Esimerkkinä, kun kokosin tiimin yhteen, niin siitä tultiin sanomaan, että olipa 

mielettömän hyvä, kun nähtiin toisiamme. Vaikka jouduttiin laittaa itseämme 

likoon, niin kaikki selvittiin siitä treenistä ja harjoituksesta niin tämän jälkeen 

tuli tunne, että me ollaan tiiviimpi porukka ja nyt tuntuu, että voin soittaa tai 

ottaa yhteyttä siihen paljon helpommin (…) et kyllä tässä meidän maailmassa 

fyysinen kohtaaminen on vielä tärkeetä tai ihmiset arvostaa sitä.” 

 

6.5.2 Asiantuntijat 

Asiantuntijoiden osalta, alateemassa 8, lähestyttiin esimiehen toimintatapoja asian-

tuntijan kriittisten menestystekijöiden näkökulmasta (taulukko 21). Asiantuntijoita 

pyydettiin ensin arvioimaan oman työn kannalta kriittisiä psykologisia ja fyysisiä te-

kijöitä työssä. Tämän jälkeen heitä pyydettiin pohtimaan esimiehen toimintatapoja, 
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jotka edesauttava omaa työssä menestymistä. Asiantuntijat vastasivat sen työym-

päristön mukaan, jossa työskentelivät.  

 
Taulukko 21. Esimiehen toimintatavat, asiantuntijat. 
 

Pääteema Alateema 8 Analyysikysymykset 

 
Johtajan vaikuttamiskeinot 

 
Esimiehen toimintatavat 

 

Mitkä psykologiset ja fyysiset asiat 
ovat kriittisiä, jotta voit menestyä 
työssäsi.  

Mitkä esimiehen toimintatavat ovat 
mielestäsi erityisen tärkeitä työssä 
onnistumisesi kannalta?  

 

 

Fyysinen ympäristö 

Fyysisessä ympäristössä toimivat asiantuntijat kokivat kriittisiksi hyvin toimivat fyy-

siset toimitilat, joissa on mahdollisuus myös päästä yleisestä hälystä syrjemmälle, 

mikäli työ vaatii keskittymistä. Psykologisista tekijöistä kriittisiksi nousivat esimiehen 

luottamus, vastuu ja vapaus sekä työyhteisö, jolla koettiin olevan merkittävä panos 

onnistumisiin. Moni asiakaskohtaaminen vaatii useamman asiantuntijan tietämystä 

ja panosta, joten fyysinen läheisyys koettiin helpottavan yhteistyötä. Valmennuskes-

kusteluita pidettiin tärkeänä menestystekijänä esimies-alaissuhteen vahvistumisen 

kautta. Isossa tiimissä yksilön huomioiminen helposti vähenee, joten valmennus-

keskustelua pidettiin esimiehen ja asiantuntijan kahdenkeskisenä hetkenä.  

 

”No me ollaan lähekkäinkin toisia eli kyllä siellä jaetaan paljon niitä kokemuk-

sia ja tilanteita eli sellainen vertaistuki auttaa tosi paljon tässä arjessa me-

nestymiseen. Tiimillä on iso merkitys, ettei kukaan pystyis tätä työtä yksin 

tekemään (…)” 

 

”No nyt kun meillä on tuolla tuo avotila, niin se on itselle vieras tapa toimia, 

kun olen tottunut aiemmin ottamaan ajanvarauksella asiakkaita omaan huo-

neeseen niin ei ole ehkä tottunut sellaiseen yleiseen hälyyn (…)” 
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Esimiehen toimintatavoista henkilökohtaisen vuorovaikutuksen varmistaminen ko-

ettiin edesauttavan esimies-alaissuhdetta, työssä viihtymistä ja sitä kautta antavan 

edellytyksiä alaisen menestymiselle työssään.  

 

”Valmennuskeskustelujen käyminen ja henkilökohtainen valmennus tuo tun-

teen siitä, että tää on meidän yhteinen juttu (…) tää valmentaja on niinku mua 

varten ja et meidän yhteinen ilo ja hyöty on, jos mä pärjään ja onnistun näissä 

tehtävissä.” 

 

Virtuaalinen ympäristö 

Virtuaalisessa ympäristössä asiantuntijat tunnistivat menestymiseensä vaikuttavia 

tekijöitä helpommin, mutta kokivat esimiehen vaikuttamisen näihin vielä kovin vä-

häiseksi. Asiantuntijat kokivat kriittisiksi menestystekijöiksi virtuaalisessa ympäris-

tössä ensisijaisesti työvälineet ja psykologista tekijöistä luottamuksen, vastuunan-

tamisen, vuorovaikutuksen sekä riittävän tiedon määrän. Sillä, että virtuaaliasian-

tuntijalle annetaan riittävästi päätöksenteko-oikeuksia, koettiin olevan suora vaiku-

tus menestymiseen. Toisaalta esimiehen tavoitettavuus ja apu päätöksenteossa ko-

ettiin myös menestystä edesauttavana tekijänä. Myös selkeillä säännöillä ja rooleilla 

koettiin olevan merkitystä virtuaalisessa ympäristössä. Se, että tiedät, kuka tekee, 

mitä tekee ja missä tekee auttaa asiantuntijaa, joka joutuu apua tarvittaessa turvau-

tumaan virtuaaliseen tukiverkostoon. Samalla se tukee virtuaaliasiantuntijan me-

nestymistä vahvistamalla ryhmäänkuuluvuudentunnetta.   

 

Virtuaalinen ympäristö asettaa haasteita vuorovaikutukselle. Virtuaaliasiantuntijoi-

den mukaan esimies voi tukea vuorovaikutusta säännöllisyydellä sekä oma-aloittei-

sella viestinnällä sekä sillä, että luo ilmapiirin, jossa ei ole hiearkisuutta vaan helppo 

olla yhteydessä toisiinsa. Esimiehen toivotaan tekevän itsensä paremmin näkyväksi 

ja läsnäolevaksi säännöllisen kommunikoinnin lisäksi esimerkiksi hyödyntämällä 

useita eri viestintäkanavia. Haastatellut kokivat, ettei heillä ole varsinaisia sääntöjä 

vuorovaikutukseen, vaikka se voisi helpottaa viestintä- ja välineviidakossa toimi-

mista. Säännöt nousivat kyllä esiin toisaalta pankkimaailmaan liittyvien normien ja 

lain puitteissa sekä järjestelmällisen toiminnan toiveina. Tiimin sisäisen vuorovaiku-

tuksen toimivuuteen esimies voi vaikuttaa luomalla yhteiset säännöt siitä, minkä 
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viestintävälineiden kautta tiimin jäsenten pitää olla saavutettavissa ja miten asioista 

on hyvä viestiä. 

 

”Ehkä se vuorovaikutus esimiehen tasolta on liian paljon viestintää pelkäs-

tään saavutetuista tavoitteista ja myynnillisyydestä, eri kampanjoista ja tie-

tyistä pakollisista verkkokursseista, joita pitää suorittaa, että se ei ole ollut 

henkilökohtaista ja yksilöllistä (…) että sitä ihmistä siellä työminän taustalla 

ei opi oikein tuntemaan (…) et se näkökulma jää oikeestaan täysin ulkopuo-

lelle.” 

 

”Et se, että tullaan aamulla ja nähdään kasvotusten, on niinku se helppo tapa, 

mutta nyt pitää ottaa se vastuu siitä tekemisestä ja yhteydenpidossa, että 

tiedät mitä tapahtuu (…)”  

 

”Virtuaalisessa maailmassa pitäisi olla tarkat faktat, ohjeet ja pelisäännöt (…) 

et ei voi olettaa, että toinen, joka ei ole siitä asiasta millään lailla perillä niin 

hän saa siitä hyvin nopeasti kuvan (…) ” 

 

Tiedon jakamiseen liittyvät toimintatavat nousivat haastatteluissa myös vahvasti 

esille. Esimies voi tukea tiedon jakamista omalla esimerkillään jakamalla tietoa 

usein ja avoimesti. Avoin tiedon jakaminen paitsi helpottaa virtuaaliasiantuntijan 

työtä myös luo tarkoitusta tiimin toiminnalle ja edesauttaa tätä kautta keskinäistä 

yhteistyötä. Asiantuntijat kokivat, että he jäävät helposti paitsi varsinaisen asian ym-

pärillä olevista sivujuonista, jotka rikastaisivat varsinaista tietoa ja helpottaisi asian 

nopeampaa omaksumista. Esimiehen on pidettävä huolta, että tiedon jakamiseen 

liittyvät teknologiset laitteet vastaavat työtehtävien niille asettamia vaatimuksia ja 

tukevat vuorovaikutusta sekä varmistettava, että kaikilla on riittävä osaaminen lait-

teiden hyödyntämisestä sekä tietoisuus siitä, mitä teknologioista kulloinkin käyte-

tään. Videokuvan tai muun visuaalisen materiaalin näyttö koettiin edistävän tiedon 

jakamista. Tiedon ajantasaisuuden ja tehokkuuden kannalta todettiin, että on paras 

tapa jakaa tieto ja materiaali samassa paikassa. Seurannan kannalta taas koettiin, 

että työkalujen tulisi mahdollistaa seuraaminen ja työn näkyväksi tekeminen. Tällä 

hetkellä moni asia joudutaan erikseen kirjaamaan moneen eri paikkaan.  
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”Meillä pitäis olla yksi paikka, mihin kaikki tieto tulee (…) onhan meillä share-

point, että sinne tulee kaikki viralliset asiat sijoituspuolelta, muttei muualta 

(…) Ja se on ollut kyllä hyvä, että kaikki tietää samaan aikaan oli sitten missä 

vaan toimipisteessä.” 

 

”(…) mutta siellä pitää olla myös kaikki tieto (…) mikään ei saa jäädä niin, 

että se on vaan minun tietoa.” 

 

”Työvälineet on mulle tärkeitä, että ne on ajantasaiset, että OP:ssakin on aika 

paljon tehoja pois, kun pitää itse laskea ja tehdä (…) tossa just laskettiin, että 

yhden tuotteen myynninkirjausten kanssa on 7 kohtaa (…) että jos olis vaan 

yksi täppä minkä laittaa ja homma hoituis sillä (…) mut sitten mä oon tehnyt 

itse aika paljon excelillä omia laskelmia ja pyrkinyt näitä puutteita sitten kor-

jaamaan.” 

 

Työyhteisöön kuulumista esimies voi edistää järjestämällä virtuaalisesti työskente-

leville alaisille mahdollisuuksia kasvokkaisille tapaamisille, mutta jo säännöllisyys 

virtuaalisestikin pidettävissä kokouksissa koettiin edesauttavan tiimiin kuuluvuuden 

tunnetta merkittävästi. Erityisesti työskentelyn alussa koettiin, että esimiehen toimin-

tatavat vaikuttavat suuresti siihen, miten tiimiytyminen lähtee käyntiin. Esimiehen 

pitäisi pystyä myös tunnistamaan ne henkilöt, jotka helpommin jäävät työyhteisön 

ulkopuolelle esimerkiksi oman persoonallisuutensa takia. Erityisen tärkeää esimie-

hen osalta on tukea heikompia suhteita. Epävirallisen ohjelman kautta toisiin tutus-

tuminen koettiin merkittävästi helpottuvan, jonka kautta myös luottamus ja hyvä il-

mapiiri olivat helpommin saavutettavissa.  

 

”(…) esimiehen toimintatapoja, niin hän on nyt ottanut käyttöön sellaisen, että 

meillä saman alan ihmiset ollaan tavattu kerran ihan kasvotusten ja sitten me 

jatketaan sitä tapaamisia virtuaalisesti eli pidetään tällaisia lync palavereita 

(...) keskustellaan näistä meidän asioista. Nää on tavallaan sellaisia hyvä jut-

tuja, mitä hän on tuonut tähän yhteistyöhön. Yhteenkuuluvuudentunteen saa-

vuttaminen vaatii sekä virtuaalista että kasvokkaista tapaamista eli nyt kun 



102 
 

meillä oli yks tällainen iltapäivä, niin heti synty sellainen paljon tiiviimpi ver-

kostoituminen (…) ja se on kyllä se auttaa meitä tässä työssä eteenpäin, tie-

tää mitä kukakin tekee (…) jää kasvot tekemiselle (…)” 

 

Menestyminen virtuaalisessa ympäristössä, asettaa vaatimuksia myös työntekijän 

henkilökohtaisille ominaisuuksille. Työntekijän on usein kannettava enemmän vas-

tuuta ja oltava itseohjautuvampi kuin fyysisessä ympäristössä. Haastateltavat kuva-

sivat itsenäisen, yrittäjämäisen, asenteen edesauttavan menestymistä lähes yhtä 

paljon kuin esimiehen taholta tulevan luottamuksen ja vastuunantamisen.  

 

”Ollaan hyvin itseohjautuvia täällä ja tää on tällaista yksinäisen suden hom-

maa (…) ja mä en taas ole niin sosiaalinen porukassa, mutta tykkään itsek-

seen viihtyä ja ratkaista (…) koen, että tässä roolissa mun pitääkin olla vähän 

tämmöinen, että jos olis muunlainen niin ei välttämättä pärjäis yksin niin pit-

kään (…)” 

 

”(…) virtuaalisuus vaatii niinku alaiseltakin enemmän, että ei voi vaan ajatella, 

että se on esimiehen tehtävä vaan on itse otettava vastuuta.” 

 

6.5.3 Yhteenveto  

Yhteenvetona voidaan todeta, että sekä esimiesten että alaisten mielestä fyysi-

sessä ympäristössä työntekijän menestymiseen vaikuttivat eri asiat kuin virtuaali-

sesti työskenneltäessä.  

 

Perinteisessä, fyysisessä, johtamisympäristössä konkreettisilla johtamistoimenpi-

teillä kuten tapaamisten seurannalla ja valmentamisella samoin kuin arjen rutiineilla 

koettiin olevan merkitystä yksilön onnistumiselle. Lisäksi fyysisen tilan koettiin joko 

edesauttavan tai häiritsevän työhön keskittymistä. Luottamuksella, tiimin yhteistoi-

minnalla ja yleisellä ilmapiirillä koettiin olevan menestymistä edesauttava vaikutus.  

 

Virtuaalisessa ympäristössä puolestaan ylivoimaisesti tärkeimmiksi alaisen menes-

tymiseen vaikuttavaksi tekijöiksi nousivat fyysisen tilan sijaan teknologiset työväli-

neet sekä niiden toimivuus ja käytettävyys. Hyvin toimivilla työvälineillä ja niiden 
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käytön tuella oli kriittinen vaikutus työssä onnistumiseen etenkin asiantuntijoiden 

mielestä. Virtuaalinen ympäristö vaatii asiantuntijoilta itseltään itseohjautuvaa, yrit-

täjämäistä, työasennetta, mutta toisaalta kompleksinen toimintaympäristö korostaa 

esimiehen roolia yksilön menestymiseen vaikuttavana tekijänä. Esimiesten kommu-

nikaatiolla, vuorovaikutuskäytännöillä ja tiedon jakamisella on merkittävä rooli alais-

ten työssä onnistumisiin. Asiantuntijoiden tarvitseman tiedon on oltava selkeää, 

ajantasaista ja helposti saatavilla. Esimies pystyi parhaiten vaikuttamaan menesty-

miseen toimimalla viestinnässään itse esimerkillisesti ja avoimesti, olemalla helposti 

tavoitettavissa ja toisaalta luomalla yhteiset pelisäännöt viestintäkäytänteille.  

 

Virtuaalisessa ympäristössä tiimiytyminen ja luottamuksellinen ilmapiiri koettiin me-

nestymisen edellytyksenä. Tehokkain tapa edistää ryhmähengen syntymistä ovat 

kasvokkaiset kohtaamiset.  

 

6.6 Tutkimustulosten arviointi esimiehittäin 

Tässä alaluvussa vertaillaan kahden saman esimiehen alaisen, joista toinen työs-

kentelee perinteisessä esimies-alaissuhteessa ja toinen virtuaalisessa esimies-

alaissuhteessa, vastauksia. Tämän osion tarkoituksena on selvittää, poikkeavatko 

asiantuntijoiden vastaukset eri esimiesten kohdalla. Koska kaikilla haastateltavista 

esimiehistä on sekä virtuaalisesti että kasvokkain johdettavia alaisia, oli tässä tutki-

muksessa mahdollista selvittää sitä, onko johtajien persoonallisuudella tai yksittäi-

sillä ominaisuuksilla vaikutusta virtuaalijohtajana onnistumiseen. 

 

6.6.1 Esimies 1 

Esimies-alaissuhteen muodostuminen 

Esimiehen 1 kasvokkain johdettavan asiantuntijan mukaan esimies-alaissuhde oli 

rakentunut arjen mukana ilman tarkoituksellisesti tehtyjä tilanteita. Haastateltava ku-

vasi esimies-alaissuhdetta välittömäksi, mutta myös kaunistelemattomaksi, jolla hän 

viittasi suoraan ja avoimeen molemminpuoliseen palautteen antamiseen. Esimie-

hen 1 virtuaaliasiantuntija kertoi korkealaatuisen esimies-alaissuhteen muodostu-

neen aiemmin, mistä johtuen hän pystyi luottamaan esimieheen, vaikkei tapaamisia 
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enää usein ollutkaan, ja vaikka viestintä oli muuttunut lähes yksinomaan asiapi-

toiseksi. Tärkeimpänä esimies-alaissuhdetta ylläpitävä toimina virtuaaliasiantuntija 

koki säännöllisen vuorovaikutuksen sekä tehtävien suorittamisen sovitusti.  

 

Johtamisen haasteet 

Haasteeksi kasvokkain johdettava kertoi asiakashaasteiden lisäksi tehokkaan ajan-

käytön sekä avokonttorin aiheuttaman rauhattomuuden, joihin esimies oli pyrkinyt 

puuttumaan mahdollistamalla asioista keskustelun sekä ehdottamalla konkreettisia 

vaihtoehtoja. Virtuaaliasiantuntija koki haasteelliseksi työn pöhinässä mukana py-

symisen virtuaalisien välineiden välityksellä, epävirallisista keskusteluista pois jää-

misen, tiedon jakamiseen ja löytymiseen sekä tietotekniikkaan liittyvät ongelmat ja 

haasteet.  

 

Johtajan rooli ja johtamistapa 

Perinteisesti johdettu alainen kertoi esimiehen tärkeimmäksi tehtäväksi tuen anta-

misen haastaviin asiakastilanteisiin sekä valmennuskeskusteluiden järjestämisen, 

jolloin esimiehen kanssa oli helpompi keskustella rauhassa. Esimies ei haastatelta-

van mukaan ollut kovin tärkeässä roolissa menestymisen kannalta, mutta työyhtei-

söllä oli sen sijaan iso merkitys. Esimiehen tärkeimmäksi rooliksi hän nimesi val-

mentamisen. Hyvä esimies oli kasvokkain johdetun mukaan uskottava, alaisiinsa 

luottava ja tukeva. Virtuaaliasiantuntija koki esimiehen tärkeimmäksi tehtäväksi 

suunnan näyttämisen, haastamisen ja sparraamisen. Hyvä virtuaalijohtaja antaa 

haastateltavan mukaan vastuuta ja vapautta, mutta on myös jämäkkä ja asettaa 

tavoitteita ja raameja, joissa toimitaan.  

 

Esimiehen vaikuttamiskeinot 

Esimiehen vaikuttamiskeinoiksi kasvokkain johdettava kertoi työrauhan turvaami-

sen sekä yhteenkuuluvuuden tunteen mahdollistamisen. Virtuaalijohdettava puoles-

taan kertoi esimiehen vaikuttamiskeinoiksi virtuaalisen työn mahdollistamisen estei-

den poisraivaamisella, yhteenkuuluvuudentunteen varmistamisen säännöllisellä 

kommunikoinnilla – muustakin kuin pelkästään työasiasta – sekä yhteisten tavoittei-
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den määrittelemisen. Virtuaalihaastateltavan mukaan luottamus, vapaus ja vastuu-

nanto paransivat merkittävästi hänen mahdollisuuksiaan työssä onnistumisille. Vir-

tuaalisesti johdettava korosti myös omaa vastuutaan onnistumisessa. 

 

6.6.2 Esimies 2 

Esimies-alaissuhteen muodostuminen 

Esimiehen 2 kasvokkain johdettava asiantuntija kuvaili esimies-alaissuhdetta luot-

tamussuhteeksi, joka oli muodostunut tutustumisen kautta kasvokkaisissa kohtaa-

misissa. Luottamuksen syntymistä oli edesauttanut esimiehen persoonallisuus, joka 

oli hyvin oikeudenmukainen ja tasapuolinen. Virtuaaliasiantuntija kuvasi esimies-

alaissuhdettaan hyvin ammattimaiseksi, joka oli rakentunut tekemisen ja kokemus-

ten perusteella. Virtuaaliasiantuntija luotti esimiehen toimintaan eli siihen, että esi-

mies teki sen minkä sanoi tekevänsä. Kasvokkaiset kohtaamiset olivat helpottaneet 

tutustumista virtuaaliasiantuntijan ja –esimiehen välillä.  

 

Johtamisen haasteet 

Perinteisesti johdettava asiantuntija kuvasi työn haasteiksi erilaiset ajankäytölliset 

ja kalenteroimishaasteet. Haastateltava koki, että tilannetta ohjataan ulkopuolelta 

eivätkä asiat ole hänen omassa päätäntävallassaan. Ongelmaa oli ratkaistu esimie-

hen taholta konkreettisina neuvoina, mutta parhaimpana ratkaisuna kasvokkain joh-

dettava asiantuntija koki tunteen siitä, että esimies oli läsnä ja kuuntelee. Virtuaali-

asiantuntija koki haasteelliseksi viestinnän, joka oli pelkästään asiakeskeistä. Virtu-

aalisessa kanavassa viestimisessä haaste oli haastateltavan mukaan tunnetilojen 

välittäminen ja väärinymmärrykset. Virtuaalisesti johdettava asiantuntija kuvasi 

haasteeksi myös työn määrän. Sähköisessä kanavassa työtehtäviä tulee paljon 

enemmän, kun ne ikään kuin hukkuvat isoon massaan. Hän myös epäili, ettei todel-

lisuus työn määrästä avaudu esimiehelle teknologisten välineiden välityksellä. Vir-

tuaaliasiantuntija kuvasi haasteeksi myös esimiehen motivoinnin ja kannustamisen 

virtuaalisessa kanavassa. Hän koki, että hänen oman motivointitasonsa korkealla 

säilyttäminen oli vaikeampaa ja toivoi tässä isompaa roolia esimieheltä.  Virtuaali-

sessa ympäristössä asiantuntija koki, että esimiehen oli vaikeampi puuttua ja rat-
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kaista ongelmia, mutta toivoi esimiehen sekä kiinnittävän enemmän huomiota vies-

tinnän sanavalintoihin että osallistuvan arkipäivän ongelmien ratkaisemiseen. Täl-

löin virtuaaliasiantuntijalle tulisi tunne siitä, että ongelma olisi yhteinen eikä hänen 

omansa.  

 

Johtajan rooli ja johtamistapa 

Kasvokkain johdettava koki esimiehen tärkeimpinä tehtävinä työilon ja työrauhan 

turvaamisen sekä työn organisointiin liittyvät järjestelytehtävät. Lisäksi perinteisen 

johtajan roolissa korostui henkilökohtainen ohjaaja. Toisaalta kasvokkain johdettava 

koki kuitenkin, ettei esimiehen rooli ollut enää nykyään niin tärkeä oman menesty-

misen kannalta, sillä työyhteisön vastuunottaminen ja tuki korvasivat esimiehen toi-

mintaa merkittävästi. Hyvä esimies oli kasvokkain johdettavan mukaan välittävä ja 

valmentava. Virtuaaliasiantuntija kuvasi esimiehen roolia oman menestymisen kan-

nalta tärkeäksi. Virtuaalisessa ympäristössä korostui esimiehen tavoittavuus ja 

avoin tiedonjakaminen; tarkoilla ohjeilla ja faktatiedolla koettiin olevan iso merkitys 

työssäonnistumisessa. Tärkeänä virtuaaliasiantuntija piti myös tavoitteiden asetta-

mista ja suunnan näyttämistä sekä innostamista. Hyvä virtuaalijohtaja on itse moti-

voitunut ja innostunut, jonka hän saa välitettyä alaisiinsa. Virtuaalijohtajan pitää olla 

toisaalta jämäkkä, mutta myös kuunteleva ja arvostava.  

 

Esimiehen vaikuttamiskeinot 

Esimiehen vaikuttamiskeinoista kasvokkain johdettava asiantuntija nosti esiin vas-

tuun- ja roolien jakamisen sekä työyhteisöön identifioitumisen. Kasvokkain johdet-

tava asiantuntija arvosti luottamusta ja vapautta, mutta koki samalla vapautta olleen 

jopa liikaa, joka aiheutti helposti tilanteen, jossa kukaan ei kanna lopullista vastuuta. 

Arjessa tapahtuvat kasvokkaiset kohtaamiset olivat haastateltavan mukaan erityi-

sen tärkeitä ja hän koki työyhteisön huononevan, mikäli kohtaamiset vähenisivät. 

Virtuaaliasiantuntijalle esimiehen vaikuttamiskeinoista tärkeimmät olivat työväli-

neistä, säännönmukaisuudesta ja samanlaisista työskentelytavoista huolehtiminen. 

Esimiehen järjestämillä kasvokkaisilla tapaamisilla oli virtuaalialaiselle suuri merki-

tys yhteenkuuluvuudentunteen kannalta. Tapaamiset lisäsivät luottamusta, verkos-

toitumista ja tunnetta yhteisen päämäärän tavoittelemisesta. 
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6.6.3 Esimies 3 

Esimies-alaissuhteen muodostuminen 

Kolmannen esimiehen kasvokkain johdettava asiantuntija kuvaili suhdettaan esi-

mieheen erinomaiseksi. Esimies osasi hänen mielestään lukea alaisiaan, persoo-

naa ja mielialaa, sekä tarjota juuri sopivan laista tukea. Suhde oli muodostunut 

melko nopeastikin, koska esimiestä näki lähes päivittäin ja oli mahdollisuus keskus-

tella töiden lisäksi myös henkilökohtaisista asioista. Virtuaaliasiantuntija puolestaan 

kuvaili esimies-alaissuhteen muodostumista hitaaksi prosessiksi, joka edelleen on 

käynnissä, vaikka tunnettu on jo pidempään. Virtuaalisessa ympäristössä luottamus 

säilyy asioiden hoitamisen avulla. Kun jotain luvataan, niin se myös täytetään. Luot-

tamuksella on iso merkitys hyvän esimies-alaissuhteen syntymisessä ja virtuaali-

sesti työskennellessä myös säännöllisellä viestinnällä, jotta suhde säilyy.  

 

Johtamisen haasteet 

Perinteisesti johdettava asiantuntijan mukaan asiakaskohtaamisissa ilmenneet 

haasteet tai psykologiset kuten myyntitavoitteisiin liittyvät haasteet olivat hänen 

työnsä kannalta suurimpia. Esimies ei ole haastateltavan mukaan kyennyt tuomaan 

ratkaisuja konkreettisiin asiakasongelmiin, mutta antamalla vastuuta muokata työ 

omanlaiseksi on ollut merkitystä. Varsinkin työyhteisön jäsenten keskinäisiin ongel-

matilanteisiin esimieheltä toivottiin perinteisessä johtamiskanavassa puuttumista ja 

sovittelua, sillä kasvokkain työskennellessä on asiantuntijan mietittävä tiimin yhteis-

hengen säilymistä mahdollisimman hyvänä. Virtuaaliasiantuntijan haasteet liittyivät 

tiedon jakamiseen sekä virtuaaliseen kommunikointiin, jossa tuli haastateltavan mu-

kaan helpommin väärinymmärryksiä. Isona haasteena virtuaalisesti työskentelevä 

haastateltava koki myös työmäärän, jota sähköisesti tulee ja kyvyn selvitä siitä. Vir-

tuaaliasiantuntijan mukaan työn määrä, välimatkat ja sitä kautta työssäoloajat olivat 

pidentyneet, jotka puolestaan kuormittivat työssä jaksamista. Haasteiden ratkaise-

misessa virtuaalijohtaja oli parhaiten auttanut luomalla linjauksia ja sääntöjä.  
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Johtajan rooli ja johtamistapa 

Perinteisesti johdettava alainen kuvasi hyväksi johtajan ominaisuudeksi ihmistenlu-

kutaidon, valmentavan ja sparraavan otteen. Esimiehen oli osattava antaa pa-

lautetta toiminnasta. Esimiehen roolia perinteisesti johdettava ei kokenut oman me-

nestymien kannalta merkittävänä, välillä esimiehen poissaolo saattoi jopa tuoda 

työskentelyyn intoa ja motivoituneisuutta. Haastateltava mukaan tunne selittyi va-

pauden ja vastuunantamisen kautta. Virtuaalisessa ympäristössä esimiehen rooli 

koettiin muuttuneen valmentajaksi, sparraajaksi ja palautteen antajaksi. Entinen 

auktoriteettimainen johtamistapa ei haastateltavan mielestä sovin virtuaaliseen ym-

päristöön, jossa jokaisen itsensä on toimittava yrittäjämäisesti ja otettava itse enem-

män vastuuta. Hyvä virtuaalijohtaja on helposti tavoitettavissa, kuuntelee ja innos-

taa, mutta on jämäkkä. Virtuaalisessa ympäristössä työskentelevä koki esimiehen 

roolin korostuvan, koska välillä oma tekeminen suhteessa muiden tekemiseen hä-

märtyi. 

 

Esimiehen vaikuttamiskeinot 

Kasvokkain johdettava asiantuntija koki tärkeimpinä esimiehen vaikuttamiskeinoina 

havainnoinnin, jonka avulla esimies kykeni paremmin haastamaan tai tarjoamaan 

konkreettista apua sekä antamaan nopeasti palautetta työskentelystä. Myös luotta-

mukseen perustuvalla vapauden antamisella koettiin olevan merkitystä omalle on-

nistumiselle. Lisäksi perinteisessä esimies-alaissuhteessa työskentelevä koki, että 

työyhteisössä, ei vaan yhden toimipisteen vaan koko pankin, toimimisen ja tiimihen-

gen varmistamilla oli suuri merkitys onnistumisille. Virtuaaliasiantuntija koki esimie-

hen vaikuttamiskeinoista parhaimpina vuorovaikutuksen ja viestinnän säännöllisyy-

den. Sillä miten esimies tietoa jakaa, oli haastateltavan mukaan iso merkitys onnis-

tumiselle. Virtuaalikanavassa oli kiinnitettävä haastateltavan mukaan enemmän 

huomiota mitä tietoa jaetaan, missä muodossa ja mihin se tallennetaan. Kun kaikki 

informaatio tulee teknologisten välineiden välityksellä, pitää esimerkiksi viestien pi-

tuuteen ja asiapitoisuuteen kiinnittää enemmän huomiota. Virtuaaliasiantuntija ko-

rosti puheissaan myös esimiehen antamaa vapautta ja vastuuta sekä oikeutta tehdä 

päätöksiä itse osasyinä menestymiseensä. Myös sillä, kuinka hyvin virtuaalisessa 

kanavassa seurataan ja viestitään tavoitteista sekä ohjataan toimintaa isommassa 

kuvassa, oli haastateltavalle merkitystä.  
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6.6.4 Esimies 4 

Esimies-alaissuhteen muodostuminen 

Esimiehen 4 kasvokkain johdettava asiantuntija kuvasi suhdetta esimieheensä ta-

vanomaiseksi. Se oli rakentunut arjen mukana yhteisten tapaamisten myötä. Myös 

persoona oli haastateltavan mukaan vaikuttanut esimies-alaissuhteen syntymiseen. 

Esimies-alaissuhteen rakentumisessa tärkeää oli haastateltavan mukaan molem-

minpuolinen luottamus, käyttäytymisen johdonmukaisuus ja aito läsnäolo. Virtuaali-

asiantuntija koki, että suhde esimieheen oli muodostunut hitaasti, kun yhteisiä ta-

paamisia ei juurikaan ole ollut. Luottamusta esimieheen on lisännyt molemmin puo-

liset hoidetut työt ja tehtävät. Virtuaalisesti johdettava asiantuntija koki, että vuoro-

vaikutussuhteen syntymistä on hidastanut virtuaalinen viestinä, joka oli lähes yksin-

omaan koostunut saavutetuista tavoitteista, myynnillisyydestä tai suoritettavista 

verkkokursseista. Jos viestintä olisi henkilökohtaisempaa, olisi sillä haastateltavan 

mukaan positiivista vaikutusta esimies-alaissuhteeseen. 

 

Johtamisen haasteet 

Haasteita mietittäessä kasvokkain johdettava asiantuntija koki eniten haastetta roo-

litusten pysyvyydessä. Esimerkiksi avoimessa tilassa työskennellessä syntyi hel-

pommin tilanteita, joissa työtehtäviä jaettiin enemmin henkilön vapaana olemisen 

kuin roolin mukaan tietämättä, mikä työtilanne henkilöllä todellisuudessa oli taus-

talla. Perinteisesti johdettavan asiantuntijan mukaan esimieheltä puuttuu substans-

siosaamista, joka hankaloittaa arkipäiväisten asioiden ratkaisemista. Lisäksi kiire oli 

usein syynä siihen, ettei ongelmakohtiin ennätetty puuttua ajoissa. Virtuaaliasian-

tuntijan haasteissa nousi esiin viestintä ja motivointi, joiden koettiin olevan huomat-

tavasti vaikeampia virtuaalisesti kuin kasvokkain. Omakin aktiivisuus yhteydenpi-

dossa oli haastateltavan mukaan haaste, sillä kynnys yhteyden ottamiselle koettiin 

suuremmaksi, joka saattoi pitkittää ongelmiin puuttumista.  

 

Johtajan rooli ja johtamistapa 

Kasvokkain johdettava kuvasi esimiehen roolia ennen kaikkea viestin viejäksi. Esi-

miehellä oli paremmin suhteita ylöspäin organisaatiossa, joten hänen koettiin olevan 
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ainoa kanava saada alaisten ääntä kuuluviin. Hyvä esimies oli kasvokkain johdetta-

van mukaan luotettava ja helposti lähestyttävä, joka kiinnittää huomiota tiimihen-

keen ja työhyvinvointiin. Omaan menestymiseen ei perinteisen johtajan toiminnalla 

koettu olevan merkitystä, mutta tiimillä puolestaan oli suuri rooli yksilön onnistumi-

sissa. Virtuaaliasiantuntija koki tarvitsevan esimiestä enemmän, mutta toivoi ver-

kossa toimivalta esimieheltä enemmän inhimillisyyttä. Digitaalinen ympäristö oli 

haastateltavan mielestä luonnostaan kova ja numeraalinen, joten hyvä virtuaalinen 

esimies tuo tähän ympäristöön ihmisten johtamista innostamalla alaisia omalla esi-

merkillään. Virtuaalisessa ympäristössä esimiehen tuli haastateltavan mukaan 

luoda enemmän yhteenkuuluvuutta ja olla niin sanottu joukkoja kasaava voima. Toi-

saalta virtuaaliasiantuntija odotti hyvältä esimieheltä myös selkeyttä ja jämäkyyttä. 

 

Esimiehen vaikuttamiskeinot 

Perinteisessä johtamisympäristössä työskentelevän mukaan johtajan vaikuttamis-

keinoista tärkeimpiä oli tiimin yhteistyön varmistaminen, yhteinen keskustelu ja sitä 

kautta muodostuva ymmärrys uusista asioista tai toimintamalleista. Virtuaaliasian-

tuntijan mukaan hänen onnistumiseen työssä vaikuttivat eniten esimiehen viestin-

nän selkeys ja säännöllisyys. Virtuaalijohtaja voisi haastateltavan mukaan enem-

män ohjata toimintaa oikeaan suuntaan, tuoda konkreettisia vinkkejä sekä mahdol-

listaa tiimin parempi ryhmähenki järjestämällä kasvokkaisia tapaamisia. Esimies 

voisi haastateltavan mukaan vaikuttaa työssä viihtyvyyteen ja onnistumisiin myös 

raivaamalla työskentelyn esteitä, pitämällä huolta tietoteknillisten välineiden toimi-

vuudesta sekä avusta silloin, kun ongelmia ilmenee.  

 

6.6.5 Tulosten koonti ja johtopäätökset 

Seuraavaan taulukkoon on koottu asiantuntijoiden vastaukset alatutkimuskysymyk-

siä koskeviin haastattelukysymyksiin esimieskohtaisesti kysymys kysymykseltä 

sekä laadittu yhteenveto vastauksista. Yhteenveto on koottu kvantifioimalla vas-

taukset ja esittämällä kunkin kysymyksen kohdalla yleisimmin esiintyneet vastauk-

set. 
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Taulukko 22. Yhteenveto.  

 Kasvokkain johdettava Virtuaalisesti johdettava 

Esimies 1   

1. Esimies-alaissuhteen 
rakentuminen 

- Syntynyt arjen mukana ajan 
myötä 

- Välitön ja avoin 

- Syntynyt aikanaan kasvok-
kain > luottamus 

- Asiapitoinen 

2. Johtamisen haasteet - Asiakashaasteet 
- Ajankäyttö 
- Avokonttorin rauhattomuus 

- ”Pöhinässä” mukana pysy-
minen 

- Epävirallisista keskusteluista 
pois jääminen 

- Tiedon jakaminen ja löytymi-
nen 

- Tietotekniikan haasteet 

3. Johtajan rooli ja joh-
tamistapa 

- Tuen antaminen asiakastilan-
teisiin 

- Valmentaminen 
- Alaisten tukeminen ja luotta-

mus alaisiin 

- Suunnan näyttäminen 
- Haastaminen 
- Sparraaminen 
- Vastuun ja vapauden anta-

minen 
- Jämäkkä tavoitteiden ase-

tanta 

4. Esimiehen vaikutta-
miskeinot 

- Työrauhan turvaaminen 
- Yhteenkuuluvuudentunteen 

vahvistaminen 

- Työn mahdollistaminen 
- Säännöllinen kommunikaa-

tio 
- Tavoitteiden määrittäminen 

Esimies 2   

1. Esimies-alaissuhteen 
rakentuminen 

- Tutustumisen kautta kasvok-
kain 

- Luottamussuhde 

- Tekemisen ja kokemusten 
perusteella 

- Kasvokkaiset kohtaamiset 
helpottaneet, luottamus 

- Ammattimainen 

2. Johtamisen haasteet - Ajankäyttö ja kalenterointi - Viestinnän asiakeskeisyys > 
tunnetilojen välittäminen vai-
keaa, väärinymmärrykset 

- Työn määrä ja esimiehen 
tietämättömyys siitä 

- Vaikeus puuttua ja ratkaista 
ongelmia 
 

3. Johtajan rooli ja joh-
tamistapa 

- Työilon ja työrauhan turvaami-
nen 

- Työn organisointi 
- Henkilökohtainen ohjaaminen 
- Välittävä ja valmentava 

- Tavoitettavuus 
- Avoin tiedonjako 
- Tavoitteiden asetanta 
- Suunnan näyttäminen 
- Innostaminen 

4. Esimiehen vaikutta-
miskeinot 

- Vastuun ja roolien jakaminen 
- Työyhteisöön identifioituminen 
- Luottamus ja vapaus 
- Arjessa tapahtuvat kohtaami-

set 

- Työvälineistä, säännönmu-
kaisuudesta ja työskentely-
tavoista huolehtiminen 

- Kasvokkaiset tapaamiset 

Esimies 3   

1. Esimies-alaissuhteen 
rakentuminen 

- Muodostunut nopeasti jokapäi-
väisten kohtaamisten myötä 

- Erinomainen suhde mahdollis-
taa myös henkilökohtaisista 
asioista keskustelemisen 

- Hidas prosessi 
- Luottamuksen syntyminen 

tekojen kautta 

2. Johtamisen haasteet - Esimies ei kykene auttamaan 
asiakashaasteiden ratkaisemi-
sessa 

- Työyhteisön ongelmatilantei-
den ratkaiseminen 

- Tiedon jakaminen 
- Virtuaalinen kommunikaatio 

--> väärinymmärrykset 
- Työmäärä 
- Selkeät linjaukset ja säännöt 
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3. Johtajan rooli ja joh-
tamistapa 

- Ihmistenlukutaito 
- Valmentava ja sparraava ote 
- Vapauden ja vastuunanto 

- Valmentaja, sparraaja ja pa-
lautteen antaja 

- Tavoitettavuus, kuuntelemi-
nen ja innostavuus 

4. Esimiehen vaikutta-
miskeinot 

- Havainnointi > konkreettisen 
avun ja palautteen antaminen 

- Tiimihengen vahvistaminen 

- Vuorovaikutus ja viestinnän 
säännöllisyys 

- Tiedonjako ja sen tapa 
- Tavoitteiden asetanta ja nii-

den kommunikointi 

Esimies 4   

1. Esimies-alaissuhteen 
rakentuminen 

- Rakentunut ajan myötä yhteis-
ten tapaamisten myötä 

- Esimiehen persoona vaikutta-
nut 

- Luottamus, johdonmukaisuus 
ja aito läsnäolo 

- Muodostunut hitaasti kas-
vokkaisten kohtaamisten 
puuttuessa 

- Viestinnän asiapitoisuus ja 
henkilökohtaisuuden puute 
hidastanut 

2. Johtamisen haasteet - Roolitusten pysyvyys 
- Esimiehen substanssiosaami-

sen puute 
- Kiire 

- Viestintä 
- Motivointi 
- Yhteydenpidon aktiivisuus 

3. Johtajan rooli ja joh-
tamistapa 

- Viestin viejä 
- Linkki organisaatioon ja yhtiön 

johtoon 
- Luotettava 
- Helposti lähestyttävä 
- Tiimihengestä ja työhyvinvoin-

nista huolehtiminen 

- Inhimillisyys 
- Innostaminen omalla esi-

merkillä 
- Yhteenkuuluvuuden vahvis-

taminen 
- Selkeys ja jämäkkyys 

4. Esimiehen vaikutta-
miskeinot 

- Tiimin yhteistyön vahvistami-
nen 

- Yhteinen keskustelu ja toimin-
tamallien sopiminen 

- Viestinnän selkeys ja sään-
nöllisyys 

- Toiminnan ohjaus ja konk-
reettiset vinkit 

- Yhteishengen vahvistami-
nen 

- Työskentelyn esteiden pois-
taminen 

Yhteenveto   

1. Esimies-alaissuhteen 
rakentuminen 

- Rakentunut arkipäiväisen 
kanssakäymisen myötä 

- Luottamus keskeisessä roo-
lissa 

- Syntynyt hitaasti;  
kasvokkaiset tapaamiset 
auttaneet 

- Luottamus 

2. Johtamisen haasteet - Ajankäyttö 
- Apu työn substanssiin ja asia-

kashaasteiden ratkaisemiseen 

- Viestintään ja kommunikaa-
tion liittyvät haasteet  

- Tiimihengen luominen, mu-
kana pitäminen 

3. Johtajan rooli ja joh-
tamistapa 

- Valmentaminen ja sparraami-
nen 

- Tuen anto ja luottamus 

- Vastuun ja vapauden anta-
minen, innostaminen 

- Selkeiden tavoitteiden ase-
tanta, jämäkkyys 

4. Esimiehen vaikutta-
miskeinot 

- Tiimihengen ja yhteenkuulu-
vuuden luominen ja vahvista-
minen 

- Vastuiden ja roolien jakaminen 

- Työn mahdollistaminen ja 
esteiden poistaminen 

- Säännöllinen kommunikaa-
tio ja tiedonjako 

 

Tutkimus osoitti, että virtuaalijohtamisen suhteen kaikki esimiehet olivat samalla ta-

solla eikä kukaan esimiehistä erottunut poikkeuksellisen hyvänä virtuaaliosaajana. 

Saman tyyppiset asiat nousivat esille toisaalta kaikkien virtuaaliasiantuntijoiden ja 
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toisaalta kaikkien perinteisesti johdettavien asiantuntijoiden vastauksissa, erot olivat 

hyvin pieniä. Myöskin voitiin todeta, että hyvä perinteinen johtajuus ei automaatti-

sesti korreloinut hyvään virtuaaliseen johtajuuteen. Erityisesti esimiesten 1 ja 3 koh-

dalla fyysisesti johdettavat alaiset ylistivät esimiestään, kun taas virtuaalialaisilta ei 

saatu samanlaista arviota. Lisäksi esimiehen 1 virtuaalialainen, joka oli ennen työs-

kennellyt saman esimiehen alaisuudessa kasvokkain, koki, ettei virtuaalisessa ym-

päristössä saanut enää samaa tukea esimieheltään kuin aikanaan kasvokkain. 

 

 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, muuttaako virtuaalisuus johtamista, 

esimies-alaissuhdetta tai esimiehen roolia ja merkitystä, mitä haasteita johtamiseen 

liittyy virtuaalisessa ympäristössä ja millaisilla johtamiskäytänteillä esimies parhai-

ten tukee alaistensa menestymistä virtuaalisessa ympäristössä. Tutkimuskysymyk-

siin haettiin vastauksia vertailemalla kohdeyrityksen virtuaalista ja perinteistä johta-

mistyyliä sekä esimiesten että asiantuntijalaisten näkökulmista. Tässä luvussa vas-

tataan tutkimuksen alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin ja peilataan tutkimustu-

loksia aiempaan tutkimukseen. Luvun lopussa pohditaan tutkimuksen rajoituksia 

sekä mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 

 

7.1 Tutkimuskysymykset 

Tässä alaluvussa vastataan työn alussa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Tämän 

tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, muuttaako virtuaalisuus johtamista ja esi-

miesalaissuhdetta, kun konteksti itsessään korostaa jäsenten itseohjautuvuutta. 

Työn alussa esitettiin tutkimuskysymys ja neljä alatutkimuskysymystä, joihin vasta-

taan seuraavaksi. 

 

Alatutkimuskysymys: Miten esimies-alaissuhde rakentuu virtuaalisessa ympäris-

tössä? 
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Esimies-alaissuhde ja sen muodostuminen määriteltiin tässä työssä hyödyntäen 

esimies-alaissuhteen vaihtosuhdeteorian (LMX) aiempaa tutkimustietoa, jonka so-

veltuvuus virtuaaliseen ympäristöön on osoitettu myös aiemmissa virtuaalijohtami-

sen tutkimuksissa. Virtuaalijohtamisen sekä LMX-teorian mukaisen esimies-alais-

suhteen muodostumisen ytimessä on luottamus. Virtuaalisessa ympäristössä luot-

tamus rakentuu perinteiseen johtamiskanavaan verrattuna hitaasti perustuen tehtä-

ville ja aikaansaannoksille eikä hyväntahtoisuuden tai persoonallisuuden pohjalle. 

Esimies-alaissuhdetta kuvataan virtuaalisessa ympäristössä työskennellessä ylei-

sesti ammattimaiseksi eikä kumppanuuteen perustuvaksi esimies-alaissuhteeksi. 

Nopeuttaakseen esimies-alaissuhteen syntymistä, esimiehen on kehitettävä kyky-

ään muodostaa niin sanottu pikaluottamus alaiseensa, tiedostettava teknologisten 

välineiden tuoma haasteellisuus, nähtävä enemmän vaivaa vuorovaikutussuhteen 

muodostamisessa sekä panostettava vuorovaikutustaitoihin ja –käytäntöihin. Virtu-

aalisuus monimutkaistaa ja korostaa LMX-teorian osapuolten vastuita. Virtuaali-

sessa ympäristössä työskennellessä muodostusprosessi vaatii myös alaiselta tieto-

teknillisiä kykyjä sekä suurempaa oma-aloitteisuutta vuorovaikutukseen ja suhtei-

den solmimiseen. Hyvän esimies-alaissuhteen voidaan katsoa olevan merkittävä 

virtuaalisesti työskenteleville: kun on ikään kuin auditiivisesti hiljaista, korostuu luot-

tamussuhde teknologisten välineiden rinnalla. Teoria sai tukea empiriasta.  

 

Alatutkimuskysymys: Mitä haasteita johtamiseen liittyy virtuaalisessa ympäristössä? 

 

Virtuaalijohtamiseen liittyvien haasteiden ymmärtäminen toimi tässä tutkimuksessa 

edellytyksenä sekä alaisen menestymiseen vaikuttavien tekijöiden että esimiehen 

vaikuttamiskeinojen selvittämisessä. Virtuaalijohtamisen haasteet sisältävät perin-

teiseenkin johtamiseen liittyviä haasteita, mutta virtuaalinen ympäristö monimutkais-

taa niiden ratkaisemista. Lisäksi virtuaalijohtaja joutuu kohtamaan uudentyyppisten 

haasteita, jotka eivät ainakaan saman tasoisina esiinny perinteissä johtamiskana-

vassa. Virtuaalijohtajan haasteina tässä tutkimuksessa nousi esiin luottamuksen 

muodostaminen, vuorovaikutus ja viestintäkäytännöt, vaikuttavuus, motivointi ja pa-

lautteen antaminen virtuaalisessa kanavassa sekä yhteishengen luominen. Esimie-

het kokivat haasteena myös perinteisten seuranta- ja valvontamenetelmien puuttu-
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misen, virtuaaliasiantuntijat puolestaan viestinnän. Virtuaalinen ympäristö mahdol-

listaa helpon piiloutumisen teknologian taakse sekä esimiehellä että alaisella, joten 

henkilökohtaisten ominaisuuksien soveltuminen virtuaaliseen työskentelyyn ja siitä 

seuraava oikeiden henkilöiden valinta on yksi virtuaalisen ympäristön haasteista. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että virtuaalijohtajan haasteet saattavat tuntua luet-

tuna vähäisemmiltä ja teknisemmiltä kuin perinteisessä kanavassa johtavan, mutta 

silti ne vaikuttavat olennaisesti jokapäiväiseen työhön. 

 

Alatutkimuskysymys: Mikä on johtajan rooli ja johtamistapa, joka parhaiten tukee 

alaisten onnistumista virtuaalisessa ympäristössä? 

 

Tämän tutkimuksen valossa esimiehen rooli korostuu virtuaalisessa johtamisympä-

ristössä. Kompleksisessa ja mahdollisuuksia täynnä olevassa ympäristössä esimie-

hellä tai tiimin nimetyllä johtohahmolla on selkeästi joukkoa yhdistävä ja ylläpitävä 

tehtävä.  

 

Esimiehen johtamistapaa lähestyttiin tässä tutkimuksessa transformationaalisen 

johtamistyylin kautta, jonka soveltuvuus virtuaaliseen ympäristöön sai tukea myös 

tämän tutkimuksen empiriasta. Hyvältä virtuaalijohtajalta odotetaan transforma-

tionaalisen johtamisen piirteitä. Transformationaalinen johtaja on suunnan näyttä-

jänä ja yhteisen vision kirkastajana, joka omalla esimerkillään ja karismallaan innos-

taa alaisiaan yltämään potentiaalisuuteensa tukemalla, kannustamalla ja kiittämällä 

alaisiaan. Koska virtuaalinen työskentely vaatii onnistuakseen myös alaisten vas-

tuunkantoa ja itseohjautuvuutta, esimiehen on mahdollistettava tehokas työskentely 

antamalla sekä vapautta ja vastuuta alaisilleen että luomalla keskinäistä riippu-

vuutta ja yhteenkuuluvuutta luonnostaan erillisyyttä korostavaan ympäristöön. Em-

piria tukee aiempaa käsitystä siitä, että onnistuakseen virtuaalijohtajan on oltava 

myös jämäkkä ja määrätietoinen, jotta hän saa käännettyä kontekstin tuoman haas-

teellisuuden eduiksi. Tehokas virtuaalijohtaja pystyy suoriutumaan monista päällek-

käisistä ja ristiriitaisistakin rooleista.  

 

Alatutkimuskysymys: Mitkä ovat esimiehen vaikuttamiskeinot alaisten menestymi-

sen kannalta virtuaalisessa ympäristössä? 
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Esimiehen parhaimpina alaisten menestymistä edistävinä vaikuttamiskeinoina pi-

dettiin tässä tutkimuksessa vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin säännöllisyyttä, 

avointa tiedon jakamista, luottamusta ja sitä kautta suurempaa vapautta sekä vas-

tuunantamista, yhteenkuuluvuuden tunteen varmistamista esimerkiksi järjestämällä 

kasvokkaisia kohtaamisia ja persoonallisuudeltaan oikeanlaisten henkilöiden valin-

taa. Yleisesti on lisäksi osoitettu, että virtuaalisessa ympäristössä heti tiimin toimi-

nannan alkaessa, yhteisesti määritellyillä vuorovaikutuskäytännöillä, säännöillä ja 

normeilla sekä yhteisen päämäärän luomisella on suuri merkitys alaisen menesty-

miseen. Virtuaalisessa ympäristössä vuorovaikutuksen monipuolisuus ja viestinnän 

riittävyys, säännöllisyys, oikea-aikaisuus ja –sisältöisyys korostuvat esimiehen vai-

kuttamiskeinoina.  

 

Päätutkimuskysymys: Muuttaako virtuaalisuus esimiesalaissuhdetta ja johtajuutta? 

 

Alakysymysten vastausten kautta on mahdollista vastata tutkimuksen alussa esitet-

tyyn päätutkimuskysymykseen, muuttaako virtuaalisuus esimies-alaissuhdetta ja 

johtajuutta? Tutkimuksen perusteella virtuaalisuuden voi todeta muuttavan kaikkia 

tutkimuksen alateemoista, esimies-alaissuhdetta, johtamisen haasteita, johtajan 

roolia ja hyvää johtamistapaa sekä esimiehen vaikuttamiskeinoja alaisten menesty-

miseen.  

 

7.2 Virtuaalinen esimies-alaissuhde 

Esimiehen ja alaisen välistä suhdetta pidetään LMX-teoriassa johtamisen perusläh-

tökohtana ja korkeanlaatuisia suhteita taas merkittävänä tekijänä työtyytyväisyyden 

ja menestymisen kannalta (Graen & Cashman, 1975; Schyns ym. 2005; Yukl & Fu, 

1999; Torka, Schyns & Looise, 2010). Virtuaalisessa ympäristössä hyvällä esimies-

alaissuhteella on todettu olevan positiivista vaikutusta johtamisen onnistumiseen, 

mutta samalla fyysisen etäisyyden lisääntymisen on osoitettu vaikeuttavan johtajan 

ja alaisen vuorovaikutussuhteen muodostumista sekä heikentävän sen tehokkuutta 

(Bass, 1990; Linden ym. 1997; Napier & Ferris, 1993; Howell & Hall-Merenda, 
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1999). Problematiikka kiteytyy molempien, esimies-alaissuhteen (LMX-teoria) ja vir-

tuaalijohtamisen, ytimeen eli niiden onnistumisen kannalta merkittävimpään osate-

kijään – luottamukseen (Graen & Uhl-Bien, 1995, 223; Hunksaker & Hunksaker, 

2008, 93). 

 

Tehty tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että molemmissa johtamisympä-

ristöissä esimies-alaissuhteen koettiin olevan johtamisen tärkein lähtökohta. Perin-

teinen esimies-alaissuhde koettiin tutkimuksissa laadukkaammaksi ja tärkeäm-

mäksi kuin virtuaalinen esimies-alaissuhde. Eroavaisuus saattaa johtua siitä, että 

virtuaalisessa ympäristössä esimies-alaissuhteen muodostuminen ja ylläpitäminen 

koettiin vaikeammaksi ja työläämmäksi, ja toisaalta siitä, että virtuaalinen ympäristö 

luonnostaan korostaa toimijoiden itsenäisyyttä.  

 

Empiria vahvistaa aiempia tutkimuksia myös etäisyyden suhteen. Virtuaalihaasta-

teltava, joka oli muodostanut korkealaatuisen esimies-alaissuhteen aikoinaan perin-

teisessä kanavassa, kuvasi johtamista ja työskentelyä esimiehen kanssa hyväksi ja 

tehokkaaksi, vaikka työskenteli nykyään hyvin etäällä esimiehestään. Virtuaalisesti 

työskentelevät kuvasivat esimies-alaissuhdettaan enemmän ammattimaiseksi työ-

suhteeksi, kun taas fyysisessä ympäristössä työskentelevät toverilliseksi kumppa-

nuudeksi. Syynä tähän koettiin olevan kasvokkaisten kohtaamisen vähyys ja etäi-

syys, joka hankaloitti luottamuksen muodostumista. Virtuaalisessa ympäristössä 

luottamus koettiin muodostuvan hitaasti, toistojen ja tehtyjen tehtävien onnistumis-

ten kautta. Tutkimukset osoittavat, että virtuaalisessa ympäristössä luottamuksen 

rakentaminen on selvästi vaikeampaa kuin fyysisessä ympäristössä, jossa kasvok-

kaiset kohtaamiset, persoonallisuuden, ilmeiden ja eleiden tunnistaminen, edesaut-

tavat luottamuksen syntymistä. Virtuaalisessa ympäristössä luottamus rakentuu to-

dellisten tekojen eikä hyväntahtoisuuden pohjalta (Humala, 2007, 53; Järvenpää & 

Leidner, 1999, 810). 

 

Esimies-alaissuhteen muodostumisessa kannalta tärkeät asiat 

Luottamuksen lisäksi virtuaalisen esimies-alaissuhteen muodostumisen kannalta 

keskeisintä ovat onnistunut vuorovaikutus ja kommunikaatio. Teknologisten välinei-

den välityksellä tapahtuvaa kommunikaatiota on kritisoitu siksi, että se mahdollistaa 
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niin sanotun köyhän viestinnän eli tehtävien välittämisen aidon keskustelun sijaan 

sekä väärinymmärrysten lisääntymisen (Avolio ym. 2014, 110; Hunksaker & 

Hunksaker, 2008, 90). Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että vuorovaiku-

tuksella ja kommunikaatiolla on nimenomaan virtuaalisen esimies-alaissuhteen 

muodostumisen kannalta kriittinen merkitys. Haastateltavien mukaan esimiehen tuli 

panostaa vuorovaikutukseen, tyyliin ja sisältöön väärinymmärrysten välttämiseksi, 

mutta myös aloitteellisuuteen sekä henkilökohtaisten asioiden esille ottoon. Virtuaa-

linen viestintä koettiin persoonattomaksi asiaviestinnäksi, jonka pohjalta luottamuk-

sellista, toisen tuntemiseen perustuvaa vuorovaikutussuhdetta oli vaikea muodos-

taa.  

 

Tutkimus edelleen vahvistaa Vartiaisen ym. (2004) tuloksia siitä, että virtuaalijohta-

jan on tiedostettava, millaisen suhteen hän haluaa alaisiinsa luoda ja nähtävä enem-

män vaivaa suhteen muodostumiseksi (Vartiainen ym. 2004, 86). Haastatteluiden 

perusteella voidaan sanoa, että esimieheltä toivottiin sinnikkyyttä ja proaktiivista 

viestintää, koska koettiin, että oma kynnys kommunikaatioon on virtuaalisessa ym-

päristössä selkeästi korkeammalla. Mikäli esimies haluaa tutustua alaiseen, on hä-

nen oltava aloitteellinen sekä keskusteltava myös muista kuin varsinaiseen työhön 

liittyvistä asioista.  

 

Viime aikoina virtuaalijohtamisen tutkimuksissa on nostettu esille myös teknologioi-

den välityksellä suoritettavan yhteydenpidon positiivisia vaikutuksia esimies-alais-

suhteeseen. Koetaan, että sosiaalisen median kautta on mahdollista tuoda virtuaa-

liseen esimies-alaissuhteeseen siihen toivottua epäformaalia kanssakäymistä, kun 

ihmiset ovat alkaneet jakaa itsestään myös henkilökohtaisempaa tietoa. (Avolio ym. 

2014, 110) Vaikka haastateltavat viittasivat epäformaalin toiminnan edesauttavan 

hyvän esimies-alaissuhteen syntymistä ja virtuaalisessa ympäristössä esimiehiltä 

jopa odotettiin henkilökohtaisempaa lähestymistä alaisiin, ei sosiaalinen median hy-

väksikäyttö vuorovaikutussuhteiden muodostumisessa saanut tässä tutkimuksesta 

tukea. Syynä tähän saattaa olla se, ettei sosiaalisen median käyttö esimies-alais-

suhteen rakentajana ole ajatuksellisesti haastateltaville tuttu, vaikka kanava sinäl-

lään onkin monelle itsestäänselvyys.  
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7.3 Johtamisen haasteet virtuaalisessa ympäristössä 

Vaikka johtamisen elementit, johtaja, johdettava ja tilanne (Humala, 2007, 13) ovat 

perusosiltaan samat myös virtuaalisessa ympäristössä, ei virtuaalijohtamista voi silti 

lähestyä perinteisen johtamisen näkökulmasta. Kun perinteinen johtamiskanava 

nosti esiin esimiesten haastatteluissa liiallisen epäformaaliuden ja alaisten haastat-

teluissa ajankäytön, korosti virtuaalinen ympäristö täysin erilaisia johtamisen haas-

teita. Keskeisimpänä haasteena virtuaalijohtamisessa on pidetty luottamuksen 

muodostumista, kommunikaatiota ja etäisyyttä (Snellman, 2014, 1256), jotka kaikki 

saivat tukea empiriasta. Kommunikaatiota ja vuorovaikutusta pidettiin myös psyko-

logisesti stressaavampana ja väsyttävämpänä kuin perinteistä vuorovaikutusta. 

Tämä tukee Purvanovan ja Bonon (2009) tutkimusta, jonka mukaan virtuaalinen 

viestintä koetaan vähemmän rikkaaksi ja kognitiivisesti rasittavammaksi kuin perin-

teinen viestintä.  

 

Vaikuttavuus ja yhteiset toimintatavat virtuaalisessa ympäristössä 

Tutkimus vahvistaa aiempaa käsitystä siitä, että virtuaalijohtajan haasteita ovat 

myös vaikuttavuus, yhteishengen luominen, yhteisten päämäärien selventäminen 

sekä yhtenäisten viestintä- ja työprosessien rakentaminen (Humala 2005, 21). Tä-

män tutkimuksen mukaan varsinkin esimiehet kokivat vaikuttavuuden selkeästi 

haasteellisimmaksi yksittäiseksi tekijäksi virtuaalijohtamisessa. Varsinkin uudelle 

työntekijälle yhteisten normien, sääntöjen ja kulttuurin viestiminen pelkästään virtu-

aalisesti koettiin vähemmän vaikuttavaksi kuin perinteisen kasvokkain johtamisen 

keinoin. Yhteisten päämäärien tai yhtenäisten sääntöjen luomista viestintään koros-

tivat selkeästi enemmän virtuaaliasiantuntijat. Virtuaalinen ympäristö koettiin komp-

leksisemmaksi, jossa sääntöjen ja normien noudattaminen sekä yhteisestä pää-

määrästä muistuttaminen toivat epävarmuuden keskelle toivottua säännönmukai-

suutta ja yhteenkuuluvuudentunnetta.  

 

Työn seuranta, arviointi ja palaute virtuaalisessa ympäristössä 

Yhtenä haasteena virtuaaliselle työlle on nähty perinteisten johtamis-, valvonta- ja 

organisointimekanismien puuttuminen (DeRosa & Lepsinger, 2010, 68). Empiriassa 



120 
 

tätä tukivat sekä esimiesten että alaisten käsitykset seurannan ja palautteen anta-

misen haasteellisuudesta. Molemmat kokivat, että työn numeraalisten saavutusten 

seuraaminen oli helppoa, mutta muun tekemisen huomioiminen todella vaikeaa. Pa-

lautetta työstä oli selkeästi vaikeampi antaa, mutta myös vastaanottaa virtuaali-

sessa kanavassa sekä esimiesten että asiantuntijoiden mielestä. Asiantuntijat, jotka 

olivat tottuneita teknologisten välineiden käyttäjiä ja tietoisia toimintansa tuloksista, 

eivät kaivanneet tekemisen ja tulosten läpikäyntiä esimiehen kanssa vaan odottivat 

palautetta pehmeämmistä, kuten työskentelytyylin liittyvistä, asioita. Esimiehet puo-

lestaan tunsivat tulosten oleva lähes ainoa, jota he pystyvät seuraamaan ja kom-

mentoimaan. Negatiivista palautetta esimiehet eivät halunneet virtuaalisessa kana-

vassa antaa, vaan jättivät sen kasvokkaiseen tapaamiseen. 

 

Sosiaaliset haasteet teknisiä suurempia virtuaalisessa ympäristössä 

Tekniset haasteet liittyvät virtuaalijohtamisessa tyypillisesti verkon infrastruktuuriin, 

tietoturvakysymyksiin sekä ajanmukaisiin ja toimiviin työvälineisiin – niin myös nyt 

tehdyissä haastatteluissa. Aiempien tutkimusten tavoin myös tämä tutkimus osoitti 

kuitenkin sosiaaliset haasteet teknisiä haasteita merkittävimmiksi. Samoin vahvistui 

Snellmannin (2014) esittämä näkemys siitä, että teknologiset työkalut vaikuttavat 

osaamisvaatimusten lisäksi myös esimiehen kykyyn olla läsnä sekä sanattoman 

viestinnän laatuun (Snellman, 2014, 1257). 

 

Pullanin uniikit haasteet 

Pullanin (2016) korostamat uniikit virtuaalijohtamisen haasteet (näkymättömyyden 

helppous suhteessa persoonallisuuteen, vallan ja huomion epätasainen jakautumi-

nen suhteessa etäisyyteen, virtuaalikokousten kesto suhteessa keskittymiskykyyn, 

konfliktien näkymättömyys suhteessa avoimuuteen, työn jatkuva keskeytyminen ja 

päällekkäiset projektit suhteessa sitoutumiseen) saivat virtuaalikokousten kestoa lu-

kuun ottamatta tukea tästä tutkimuksesta (Pullan, 2016, 18 – 21). Virtuaaliasiantun-

tijat kokivat esimiestyön haasteena alaisten tasapuolisen kohtelun virtuaalikana-

vassa. Lähempänä oleviin ja entuudestaan hyvän esimies-alaissuhteen muodosta-

neisiin työyhteisön jäseniin oltiin enemmän yhteydessä kuin uusiin tai heihin, jotka 

esimerkiksi persoonaltaan olivat vetäytyväisempiä. Myös työn määrä, sirpaleisuus 
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ja jatkuva keskeytyminen koettiin fyysisesti väsyttäväksi ja työhyvinvointia uhkaa-

vaksi haasteeksi, joihin toivottiin enemmän esimiehen panostusta. Aiemmasta tut-

kimuksesta poiketen virtuaalikokousten kestoa suhteessa keskittymiskylyyn ei tässä 

tutkimuksessa pidetty haasteena. Syynä tähän voi olla esimerkiksi se, että yleisesti 

virtuaalinen johtamistapa oli kohdeyrityksessä melko tuore ja haastateltavat kokivat 

virtuaalikokouksia olevan suhteellisen vähän.  

 

7.4 Johtajan rooli ja merkitys virtuaalisessa ympäristössä 

Uusi johtamistapa 

Virtuaalisuus kontekstina sekä sen asettamat vaatimukset yksilön teknisestä osaa-

misesta, itsenäisyydestä ja itseohjautuvuudesta monimutkaistavat esimiehen roolia 

eikä virtuaalisen tiimin potentiaalista tehokkuutta ole tästä syystä mahdollista saa-

vuttaa perinteisen johtamisen keinoin (Duarte & Snyder, 2001; Daglas ym. 2006; 

Hackman, 1986; Henttonen & Blomqvist, 2005; Pullan, 2016). Johtaminen virtuaali-

sessa ympäristössä on vaativampaa ja edellyttää uuden psykologisen lähestymis-

tavan lisäksi enemmän työtä kuin perinteinen johtaminen (Cascio & Shurygailo, 

2003; Kelley & Kelloway, 2012; Malhotra ym. 2012). Vaikka työn tavoitteet eivät 

muutu, keinot niiden saavuttamiseksi muuttuvat toimintaympäristön muuttuessa 

(Humala, 2007; Kawai, 2011; Trivedi & Desai, 2012; Savolainen, 2013; Vartiainen 

ym. 2014). Virtuaalijohtajan tulisi tiedostaa ympäristön vaikutukset johtamiskäytän-

töihin sekä virtuaalityön vaikutukset koko työyhteisöön (Humala 2007, 20 – 21).  

 

Tämä tutkimus vahvistaa aiempia käsityksiä siitä, että virtuaalinen johtamistapa 

poikkeaa perinteisestä johtamistavasta. Virtuaalijohtaminen myös koetaan sekä 

vaativammaksi että työläämmäksi kuin perinteinen johtamistapa. Vaikka osa haas-

tateltavista esimiehistä viittasikin alussa johtamisen samankaltaisuuteen molem-

missa toimintaympäristöissä, painottivat he toisessa asiayhteydessä johtamisen 

keinojen ja toimintatapojen muuttumista virtuaalisessa ympäristössä. Sekä asian-

tuntijat että esimiehet kokivat, että virtuaalijohtajan on käytettävä enemmän aikaa ja 

ajatusta johtamiseen. Teoria sai lisävahvistusta myös tämän tutkimuksen tuloksista 

erityisesti, kun verrattiin saman esimiehen toimintaa kahdessa eri toimintaympäris-

tössä työskentelevän asiantuntijan vastauksia. Empirian mukaan hyvä perinteinen 
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johtamistapa ei suoraan korreloinut hyvää virtuaalista johtamistaitoa. Virtuaalisessa 

ympäristössä johtamisen säännöllisyys, johtajan proaktiivinen toiminta sekä vuoro-

vaikutus koettiin vaativan enemmän suunnittelua ja asiaan paneutumista kuin pe-

rinteisessä kanavassa. Alussa ilmennyt vastausten linjattomuus saattoi johtua toi-

saalta siitä, että työskentely teknologisten välineiden välityksellä koettiin jo varsin 

luontevana tapana toimia ja toisaalta johtajille saattoi olla psykologisesti hankalaa 

myöntää johtamistapojen eroja eri ympäristöissä. 

 

Esimiehen tärkeys 

Empiirinen aineisto vahvistaa aiemman käsityksen siitä, että esimiehen ja johtami-

sen merkitys kasvaa virtuaalisessa ympäristössä, ja että aktiivinen johtaminen on 

alaisten menestymisen kannalta tärkeää. (Cascio, 2000; Duarte & Snyder, 2001; 

Hackman, 1986; Juuti, 2001; Pullan, 2016) Virtuaalinen toimintaympäristö koettiin 

monimutkaisemmaksi ja etäännyttäväksi työkanavaksi, jolloin tiimi tarvitsee yksilöi-

den lisäksi johtohahmon, joka koordinoi ja ylläpitää läheisyyden tunnetta. Muun mu-

assa Humala (2007) on todennut, että virtuaalisessa ympäristössä työn tarkoitus ja 

tavoite eriytyvät helposti toisistaan ja esimiehen tärkeimmäksi tehtäväksi nousee 

hallita hajautettua kokonaisuutta kohti yhteistä päämäärää (Humala, 2007, 82 – 83).  

 

Vartiaisen ym. (2004) havainto siitä, että toimintaympäristön kompleksisuuden li-

sääntyminen lisää tiimin sisäistä yhteistyötä, sai niin ikään vahvistuksen tässä tutki-

muksessa. (Vartiainen ym. 2004, 100) Asiantuntijat kokivat, että moni työtehtävä on 

niin vaativa, että sen ratkaisemiseksi tarvitaan monen työyhteisön jäsenen yhteis-

toimintaa. Hyvän yhteistyön mahdollistajana johtajalla koettiin olevan tärkeä merki-

tys, sillä virtuaalisessa ympäristössä työkuvien ja roolien yhdistäminen nimiin oli 

haastavampaa. Vaikka johtamisen merkityksen kasvun virtuaalisessa ympäristössä 

voi loogisesti päätellä ja ymmärtää, oli sen ilmiön voimakkuus hieman yllättävää. 

Fyysisessä ympäristössä johtajalla ei koettu olevan juurikaan merkitystä työntekijän 

menestymisen kannalta.  
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Itseohjautuvuus 

Tutkimus vahvisti myös aiempia huomioita alaisten itseohjautuvuuden merkityk-

sestä yksilöiden ja tiimin menestymisen kannalta sekä esimiehen roolista itseohjau-

tuvuuden mahdollistajana (Davidow & Malone, 1992; Hertel ym. 2005; Koivisto & 

Vartiainen, 2008; Lipnak & Stamps, 2000; Vartiainen ym. 2004; Zigurs, 2003). Sekä 

esimiehet että alaiset korostivat mahdollisuutta suunnitella työnsä itse, vastuun an-

tamista ja saamista päätöksenteon helpottamiseksi sekä alaisen persoonallisia tai-

pumuksia työskennellä yrittäjämäisesti ilman läheisiä työkavereita.  

 

Johtamistyyli 

Virtuaalijohtaja on vahvasti ihmisjohtaja, joka johtaa alaisiaan luottamukseen perus-

tuvalla johtamisotteella (Humala, 2007, 82). Pullanin (2016) tutkimusten mukaan 

johtaminen verkossa perustuu voiman antamiseen muille, jota myös voimaannutta-

miseksi kutsutaan (Pullan, 2016, 29). Sekä asiantuntijoiden että esimiesten haas-

tatteluiden perusteella voidaan vahvistaa, että luottamuksen kautta tapahtuva joh-

tamistyyliä pidettiin ehdottomana virtuaalisessa ympäristössä, mutta se korostui sel-

västi myös perinteisessä johtamiskanavassa, erityisesti kun kyse on asiantuntijaor-

ganisaatiosta.  

 

Empirian perusteella voidaan todeta, että esimiehen esimerkillisyys sekä alaisten 

inspirointi ja osallistaminen, olivat johtajalta odotettuja ominaisuuksia. Haastattelui-

den perusteella hyvä virtuaalijohtaja on aktiivinen ja energinen, luottaa ja luo uskoa 

sekä osoittaa aitoa kiinnostusta alaisiinsa. Transformationaalinen johtaja ymmärtää 

seuraajiensa tarpeet ja motiivit sekä sopeuttaa toimintansa niiden mukaan (Sydän-

maanlakka 2004, 42). Transformationaalinen johtaja on alaisilleen karismaattinen 

esikuva, joka kannustaa ja haastaa alaisiaan omalla esimerkillään (Peltonen, 2008, 

128 – 129; Purvanova & Bono, 2009, 344). Tutkimustulos vahvisti täten sen, että 

virtuaalisessa ympäristössä alaiset odottavat esimieheltään nimenomaan transfor-

mationaalista johtamistyyliä sekä antoi lisätukea Avolion ym. (2001) ja Purvanovan 

& Bonon (2009) tutkimuksille, jonka mukaan transformationaalisen johtamistavan 

avulla saavutetaan suurempaa toiminnan tehokkuutta. Virtuaalisessa ympäristössä 
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työntekijän ympäriltä puuttuu työyhteisön pöhinä eli työtehokkuutta ja innovatiivi-

suutta edesauttava ilmapiiri, joten esimieheltä odotetaan perinteistä kanavaa enem-

män energisoivaa ja innostavaa roolia.  

 

Vaikka aiempien tutkimusten mukaan transformationaalisen johtamistyylin soveltu-

vuus virtuaaliseen ympäristöön on selkeästi osoitettu, on niiden perusteella löydetty 

myös sen hyödyntämisen ongelmakohtia. Elektroninen kommunikaatio häivyttää 

emotionaalista latausta, kuten karismaattisen johtajan innostumista ja inspiroitu-

mista. Varsinkin asioiden esittäminen kirjallisessa muodossa vähentää tai jopa es-

tää transformationaalisen johtajan persoonallisuuden monieleisyyden ja tunteikkuu-

den viestimistä. (Purvanova & Bono, 2009, 346) Ongelma vahvistettiin myös tässä 

tutkimuksessa sekä esimiehen että asiantuntijan haastatteluissa. Esimies, joka 

sekä kasvokkain johdettavan että nykyään virtuaalisesti johdettavan, mutta aiemmin 

kasvokkaisessa esimies-alaissuhteessa hänen kanssaan olleen, alaisen kuvauksen 

mukaan oli energinen, innostava, mukaansatempaava tsemppari, ei virtuaalisessa 

kanavassa kokenut itse olevansa parhaimmillaan. Myös virtuaalialainen koki, ettei 

saa samanlaista innostavuutta esimiehestään teknologisten välineiden välityksellä 

vaan mielikuva assosioitui aikaisempaan aikaan. Tosin hän koki, että silläkin oli mer-

kitystä, että hän pystyi palauttamaan esimiehen olemuksen mieleen, vaikka oltiinkin 

virtuaalisesti yhteydessä. 

 

Hyvän virtuaalijohtajan ominaisuudet 

Vartiainen ym. (2004) nostaa hyvän virtuaalijohtajan ominaisuuksiksi johdonmukai-

suuden, jämäkkyyden ja tulosorientoituneisuuden (Vartiainen ym. 2004, 84 – 85). 

Ominaisuudet saavat selkeästi tukea tässäkin tutkimuksessa. Hyvä esimies kuva-

taan myös määrätietoisena ja jämptinä päätöksentekijänä, joka asettaa tavoitteita 

alaisilleen. Esimiehen kyvyllä yhdistää virtuaalisuuteen liittyvä kovuus, tulokselli-

suus ja numeroilla johtaminen empaattiseen, alaisia tukevaan johtamistyyliin on val-

tava merkitys virtuaalijohtamisen onnistumisessa. Tässä tutkimuksessa virtuaali-

sessa ympäristössä korostui myös esimiehen tavoitettavuus ja lähestymisen help-

pous. Aiemmin esimiehen tavoitettavuuden merkittävyydestä samankaltaisia tutki-

mustuloksia on saanut esimerkiksi Humala (2007). (Humala, 2007, 158) 
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Virtuaalijohtajan roolit 

Kayworthin ja Leidnerin (2001) mukaan virtuaalijohtajan tehokkuuden taustalla on 

monien päällekkäisten roolien yhtäaikainen suorittaminen. Heidän mukaansa sekä 

asioiden johtamiseen että ihmisten johtamiseen liittyvien roolien yhtäaikainen hoita-

minen on tärkeää, jolloin virtuaalityöskentely on strukturoitua ja tehokasta, mutta 

esimies kykenee myös osoittamaan empatiaa alaisiaan kohtaan. (Kayworth & Lein-

der, 2002, 12 – 13, 26) Vaikka haastateltavat korostivat valmentajan ja innostajan 

roolia, sai asioiden hoitaja kannatusta myös tässä tutkimuksessa. Etenkin suunnan 

näyttämisen ja yhteisen vision kirkastaja koetiin esimiehen rooleista lähes yhtä tär-

keänä virtuaalisessa ympäristössä työskennellessä. Asiantuntijat kokivat, että tek-

nologia mahdollisti erinomaisesti omien tulosten seuraamisen, mutta niiden suhteut-

taminen kokonaiskuvaan tai muun tiimin toimintaan saattoi helpommin hämärtyä. 

Tältä osin tutkimus tukee myös Zaccaron ja Baderin (2003) näkemyksiä virtuaali-

johtajan tärkeimmistä rooleista, joita heidän mukaan ovat yhteistoiminnan kehittä-

minen, suunnan näyttäminen ja toiminnan koordinoiminen (Zaccoro & Bader, 2003, 

381). 

 

Empirian mukaan esimiehen tärkeimpinä rooleina nähtiin tiedon jakaja ja työsken-

telyn mahdollistaja. Myös aiemmat tutkimukset korostavat tiedon jakamista, virtuaa-

lisen työn ja tiimin välisen yhteistyön mahdollistamista virtuaalijohtajan tärkeimpinä 

tehtävinä (Cursey ym. 2008; Humala, 2007; Martins & Maynard 2007; Vartiainen 

ym. 2004; Åberg, 2006). Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempaa käsitystä 

johtajan tärkeimmistä tehtävistä. Virtuaalisen työn onnistumisen kannalta avoin tie-

donjako ja oleellisen, ajantasaisen tiedon välittäminen ja helppo saatavuus koettiin 

kriittisinä menestymiseen vaikuttavina tekijöinä. Sekä esimiehet että asiantuntijat 

kuvasivat myös konkreettisten esteiden raivaamista esimiehen tärkeäksi tehtäväksi.  

 

7.5 Virtuaalijohtajan keinot edistää alaisten menestymistä 

Virtuaalisen ympäristön tuomien haasteiden tiedostaminen 

Malhotran ym. (2007) mukaan fyysisen läheisyyden puute, virtuaalitiimien jäsenten 

voimakas itsenäisyys ja työtehtävien ristikkäisyys vaikeuttavat perinteisten johta-
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mistoimenpiteiden ja vastuiden toteuttamista. Onnistunut ja tehokas virtuaalijohta-

minen vaatii toteuttajaltaan enemmän työtä ja luovuutta, kuin perinteinen johtami-

nen. Ensimmäisenä edellytyksenä virtuaalisessa ympäristössä onnistumiselle Mal-

hotra ym. (2007) pitävät ympäristön tuomien haasteiden ja ulottuvuuksien tiedosta-

mista sekä toisena virtuaalijohtajalle ominaisten vaikuttamiskeinojen ymmärtämistä. 

Malhotran ym. (2007) mukaan virtuaalijohtajan vaikuttamiskeinoina alaisen menes-

tymiseen voidaan nähdä luottamuksellisen ilmapiirin rakentaminen ja ylläpitäminen, 

tiimin jäsenten erilaisuuden hyväksymisen ja arvostamisen varmistaminen, virtuaa-

litoiminnan ja -tapaamisten johtaminen, tiimin kehityksen seuraaminen, tiimin jäsen-

ten näkyvyyden varmistaminen tiimin sisällä ja tiimin näkyvyys muualla organisaa-

tiossa sekä tiimin jäsenten toinen toisistaan hyötymisen mahdollistaminen (Malhotra 

ym. 2007, 60). Cascio ja Shurygailo (2003) puolestaan korostavat esimiehen vaiku-

tuskeinona hyvien vuorovaikutus- ja viestintäkäytänteiden luomista (Cascio & Shu-

rygailo, 2003, 375).  

 

Tämä tutkimus vahvisti aikaisempien tutkimusten tuloksia esimiehen vaikuttamis-

keinoista sekä siitä, että virtuaalinen ympäristö paitsi vaikeuttaa perinteisten johta-

miskäytäntöjen harjoittamista myös muuttaa esimiehen vaikuttamiskeinoja. Fyysi-

sessä ympäristössä esimiehen keinoina edistää alaisten menestymistä pidettiin 

asiakastapaamisten havainnointia ja siitä seuraavaa valmentamista sekä työrauhan 

turvaamista. Virtuaalisessa ympäristössä haastateltavat puolestaan korostivat vah-

vasti työvälineinen toimivuutta ja soveltuvuutta kyseiseen tehtävään, vuorovaikutuk-

sen säännöllisyyttä, tiedon jakamista sekä luottamuksen, vastuun jakamisen ja ryh-

määnkuuluvuudentunteen merkitystä menestymisen mahdollistajina. Virtuaalijohta-

jalta odotetaan proaktiivista, aktiivista ja säännöllistä vuorovaikutusta vähentämään 

etäisyydestä johtuvaa eristäytymistä. 

 

Malhotran ym. (2007) tutkimustuloksista poiketen tiimin jäsenten erilaisuus ja sitä 

kautta muodostuva keskinäinen riippuvuus ja toisten tiimin jäsenten hyödyntämis-

mahdollisuus eivät tässä tutkimuksessa nousseet esiin. Näiden tekijöiden huomiotta 

jääminen saattaa selittyä sillä, että tutkimuksen kohteena olevat tiimit olivat osaami-

sensa ja taustansa suhteen suhteellisen homogeenisia. Myöskään Malhotran 
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(2007) esiin nostama tiimin sisäisen ja ulkoisen näkyvyyden korostaminen ei saanut 

mainintoja. Syyt tähän voivat olla kulttuurillisia.  

 

Yhteiset säännöt ja toimintatavat 

Esimies voi vaikuttaa yhteistyön toimivuuteen ja menestymiseen merkittävästi luo-

malla heti yhteistyön alussa formaalit toimintatavat ja yhdessä sovitut säännöt (Mar-

tins & Maynard, 2004, 808). Erona aiempiin tutkimustuloksiin, vuorovaikutukseen tai 

tiedon jakamisen liittyvien käytänteiden sopimista ei tässä tutkimuksessa juurikaan 

mainittu tärkeänä menestymistä edesauttavana tekijänä. Selityksenä eroavaisuu-

delle saattaa olla se, että Keski-Suomen Osuuspankissa virtuaalinen työskentely-

tapa ja –johtaminen ovat suhteellisen uusia toimintamalleja eivätkä virtuaalisesti 

työskentelevät toimi virtuaalisesti niin, että olisivat pysyvästi toisessa maassa tai 

kaupungissa ilman säännöllisiä tapaamisia. Puhtaasti virtuaalisessa työskentelyssä 

yhteisesi sovituilla vuorovaikutuskäytännöillä, päätöksentekoprosesseilla, rapor-

toinneilla sekä tiedon jakamis- ja tallentamiskäytännöillä on kuitenkin suuri merkitys. 

Kun virtuaalinen kanava on ainoa yhteydenpito- ja tiedonsaantikanava, on merki-

tystä sillä, missä, milloin, mihin ja missä muodossa mikäkin asia on ilmaistu tai tal-

lennettu. 

 

Luottamus, tiimiin identifioituminen 

Virtuaalisessa ympäristössä sosioemotionaaliset tekijät kuten luottamus, suhteiden 

rakentaminen ja ryhmäänkuuluvuuden tunteen muodostuminen ovat haasteellisem-

pia kuin perinteisessä johtamisympäristössä. Paras tulos virtuaalityöskentelyssä 

kuitenkin syntyy, kun työyhteisön jäsenet tuntevat kuuluvansa yhteen ja tavoittele-

vansa samaa päämäärää. (Vartiainen ym. 2004, 125, 154) Esimiehen on luotava 

jäsenten välille riippuvuuden tunnetta ja läheisyyttä tilanteeseen, jossa jäsenet ovat 

luontaisesti riippumattomia ja etäällä toisistaan (Avolio ym. 2014, 113). Myös tämä 

tutkimus osoitti luottamuksen ja tiimiin identifioitumisen merkittävänä yksilöiden me-

nestymistä tukevana tekijänä. Empiria antoi lisätukea myös Vartiaisen ym. (2004) 

tulkinnoille siitä, että tehokkaimmin esimies voi tukea suhteiden rakentamista järjes-

tämällä kasvokkaisia tapaamisia, mutta myös tuomalla vuorovaikutukseen säännöl-

lisyyttä, tukemalla avointa tiedon jakamista sekä kytkemällä erityyppisiä töitä yh-

teen. (Vartiainen ym. 2004, 103 – 104)  
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Virtuaalisesti työskentelevien persoonallisuus 

Oikeiden henkilöiden valintaa ei tässä tutkimuksessa suoraan nostettu yhdeksi esi-

miehen vaikuttamiskeinoksi, mutta haastattelun eri yhteyksissä esimerkiksi ihmisten 

persoonallisilla taipumuksilla koettiin olevan iso rooli sekä itsensä että muiden me-

nestymisen kannalta. Havainto tukee muun muassa Vartiaisen ym. (2004) ja myö-

hemmin Hockin ja Kozlowskin (2014) tutkimushavaintoja henkilökohtaisten ominai-

suuksien vaikutuksista suhteiden luomiseen ja yhteistyökykyyn virtuaalisessa ym-

päristössä (Hock & Kozlowski, 2014, 392; Vartiainen ym. 2004, 89 – 93) Haastatel-

tavat kokivat, että virtuaalinen ympäristö soveltuu paremmin hiljaiselle yksinpuurta-

jalle kuin vilkkaalle ekstrovertille. Toisaalta virtuaalityö vaatii myös oma-aloittei-

suutta ja aktiivisuutta suhteiden rakentamisen ja yhteistyön toimivuuden kannalta.  

 

7.6 Yhteenveto 

Tässä luvussa peilattiin nyt saavutettuja tutkimustuloksia aiempiin tutkimustuloksiin. 

Yleisesti voidaan todeta tutkimustulosten tukevan sekä käsitystä siitä, että virtuaali-

johtaminen on haastavampaa kuin perinteinen johtaminen ja vaatii esimieheltä 

enemmän työtä jo johtamistyön alkumetreiltä eli esimies-alaissuhteen muodostami-

sesta lähtien. Uudet, tässä tutkimuksessa havaitut virtuaalijohtamisen haasteet, oli-

vat pääsääntöisesti yhdenmukaisia aiempien tutkimusten kanssa. Ainoastaan sii-

loutuminen, joka tässä tutkimuksessa koettiin virtuaalijohtamisen haasteena, ei ole 

aiemmissa tutkimuksissa vahvasti noussut esiin. Aiemmat käsitykset johtajan mer-

kityksen lisääntymisestä virtuaalisessa ympäristössä sekä valmentavan, inspiroivan 

ja esimerkillisen, mutta samalla jämäkän ja määrätietoisen johtamistapojen soveltu-

minen virtuaaliseen ympäristöön olivat yhdenmukaisia myös tämän tutkimuksen tu-

losten kanssa. Johtamisen vaikuttamiskeinoista muun muassa luottamus, tiedon ja-

kaminen ja tiimiin identifioituminen olivat selkeästi nousseet esille myös aikaisem-

missa tutkimuksissa. Teoriassa vähemmälle jääneet yksilön ominaisuudet virtuaali-

työn onnistumiselle, korostuivat puolestaan tässä tutkimuksessa selkeästi.  

 

Lisäarvoa aiempiin tutkimuksiin verrattuna toi asetelma, jossa virtuaalisuuden vai-

kutuksia johtamiseen tutkittiin vertaamalla johtamisen toimintaympäristöjä haasta-
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tellen asiantuntijoita molemmista johtamisympäristöistä. Lisäksi haastatteluun osal-

listuivat esimiehet, jotka toteuttivat johtamista sekä virtuaalisesti että kasvokkain 

haastatteluun osallistuneiden asiantuntijoiden kanssa. Vaikka esimiesten ja alaisten 

vastaukset pääpiirteiltään nostivat esiin samoja näkökulmia, kykenivät asiantuntijat 

yksilöimään enemmän toiveitaan ja odotuksiaan johtamiselle kuin esimiehet omalle 

toiminnalleen.   

 

7.7 Kehitysehdotukset 

Tutkimuksen pohjalta voidaan esittää muutamia konkreettisia kehitysehdotuksia 

case –organisaatiolle käytettäväksi myöhemmässä virtuaalijohtamisessa ja sitä 

koskevissa käytännöissä, ohjeistuksissa ja koulutuksissa. Ennen ehdotusten teke-

mistä on kuitenkin syytä todeta, että organisaatiossa on jo otettu ensimmäinen ja 

kenties tärkein askel muutokseen, joka on sen tiedostaminen, että virtuaalijohtami-

nen edellyttää johtamisen ja toimintatapojen muutosta. 

 

Ensimmäinen kehitysehdotus liittyy virtuaalisen esimies-alaissuhteen muodostami-

seen ja ylläpitoon. Tutkimustulosten osoittaessa selkeästi, että virtuaalisessa kon-

tekstissa suhteen muodostaminen on hitaampaa ja sen ylläpitäminen vaikeampaa 

ja toisaalta sen, että kasvokkaiset tapaamiset ovat sekä suhteen muodostumisen 

että ylläpidon kannalta tärkeitä, esimiesten suositellaan varaavan työn luonteesta 

riippuen vähintään viikoittain pidempi puheaika alaisensa kanssa vapaamuotoiseen 

asioiden läpikäyntiin sekä lisäksi varmistavan säännölliset kasvokkaiset tapaamiset 

alaisen kanssa. 

 

Mitä tulee johtajan rooliin ja johtamistapaan, virtuaalijohtajien kehotetaan ottavan 

käyttöön aidosti valmentava ja sparraava toimintatapa. Tämä voi tapahtua esimer-

kiksi käyden säännöllisesti yhdessä alaisen kanssa läpi todellisia työtilanteita ja 

miettien miten niissä tulisi toimia ja kuinka tilanteet tulisi ratkaista. Näin tehtäessä 

alaiset varmasti kokisivat saavansa myös kaipaamaansa tukea. Virtuaalisessa kon-

tekstissa erityistä huomiota tulisi kiinnittää myös innostavuuteen kaikessa kanssa-

käymisessä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimiehen tulee kiinnittää enem-

män huomiota viestintätapaansa ja viestinnän sisältöön virtuaalialaisen kanssa. 
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Viimein vaikuttamiskeinojen osalta tutkimustulokset kannustavat ensinnäkin esimie-

hiä varmistamaan työnteon edellytysten olemassaolon ja poistamaan työn esteet. 

Tämä tapahtuu varmistamalla riittävä tiedonkulku virtuaalialaisten suuntaan sekä 

huolehtimalla työvälineistä. Virtuaalialainen odottaa myös säännöllisyyttä ja ennalta 

sovittuja käytäntöjä ja niiden noudattamista. Näin ollen hyviä johtamistuloksia voi-

daan olettaa saavutettavan säännöllisellä, mieluiten kalenteroidulla, yhteydenpi-

dolla ja vaikkapa vakioagendan sopimisella tapaamisiin. Laajemmin organisaatiota-

solla kehotetaan pohtimaan jokapäiväiseen työhön liittyvän tietoteknisen tuen si-

säistämistä ulkoiselta palveluntarjoajalta.  

 

7.8 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

Lähtökohtaisesti tutkimuksen yleistettävyyttä voidaan pitää kohtuullisen hyvänä. On 

kuitenkin huomattava, että esimiehen ja alaisen välimatkan ollessa huomattavan 

pitkä ja kasvokkaisten tapaamisten jäädessä siitä syystä kenties kokonaan tapah-

tumatta – työskennellään eri maissa tai jopa eri mantereilla, kuten monissa globaa-

leissa yrityksissä – aiheutuu virtuaalijohtamiselle todennäköisesti tässä tutkimuk-

sessa ilmenemättä jääneitä haasteita ja erityistarpeita. Toisekseen voidaan speku-

loida sillä, minkä verran tutkimuksen kohteena olleen organisaation historialla on 

vaikutusta saatuihin vastauksiin ja sitä kautta tutkimustuloksiin. Monilla haastatelta-

villa on pitkä työhistoria samassa yrityksessä ja jopa samoissa tehtävissä ja he ovat 

muodostaneet työyhteisön sekä esimies-alaissuhteita jo kauan ennen osittaista vir-

tuaalisuuteen siirtymistä. Tämä lähtökohta on saattanut joltain osin värittää vastauk-

sia verrattuna tilanteeseen, jossa kyseessä olisi kokonaan uusi yritys, tiimi ja uudet 

esimies-alaissuhteet ja liikkeelle lähdettäisiin niin sanotusti ”puhtaalta pöydältä”. Vii-

mein tutkimustuloksia saattaa jossain määrin vääristää haastateltavien hankaluudet 

hahmottaa, mitä eräillä haastattelukysymyksillä tavoiteltiin – tätä ilmeni erityisesti 

esimiesten osalta, kun pyrittiin selvittämään vaikuttamiskeinoja –  ja jossain määrin 

myös sisäsyntyinen tarve vastata siten kuin haastateltava oletti organisaatiossa ha-

luttavan eikä siten kuin ehkä oikeasti ajateltiin.  
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Virtuaalisuus niin johtamisen, alaisten sekä yhteistyökumppaneiden näkökulmista 

tulee olemaan monien tutkimusten kohteena tulevaisuudessa. Organisaatioiden 

verkostomaisen rakenteen ja kompleksisuuden näkökulmista olisi mielenkiintoista 

tutkia, miten erilaiset lainsäädännölliset tai tietoturva-asiat vaikuttavat muuten lä-

pinäkyvyyttä korostavaan virtuaaliseen vuorovaikutussuhteeseen. Virtuaalijohta-

mista voisi olla mielenkiintoista tutkia myös näkökulmasta, jossa tiimiin jäseninä 

ja/tai johtajana toimii pelkästään diginatiiveja, henkilöitä, jotka ovat syntyneet tekno-

logia aikakaudella ja ovat sitä kautta tottuneita luomaan sosiaalisia verkostoja tek-

nologian välityksellä. Kuinka heidän luontainen kanssakäyminen teknologisten väli-

neiden avulla edesauttaa hyviä virtuaalisia johtamis- tai alaistaitoja? 

 

Tutkimuksen aikana herätti mielenkiintoa myös se, miten johtamiskäytänteen muut-

tuvat tai muuttuvatko, mikäli esimies-alaissuhde muuttuu virtuaalisesta kasvokkai-

sesti tai päinvastoin. Pystytäänkö esimerkiksi kasvokkain hyvin syntynyt esimies-

alaissuhde ja sen käytännöt viemään virtuaaliseen ympäristöön ja muotoutuuko vir-

tuaalisesta esimies-alaissuhteesta tällöin erilainen kuin silloin, jos suhde olisi ollut 

alusta saakka virtuaalinen. Tai mitä tapahtuu, jos pitkään virtuaalisessa ympäris-

tössä työskennellyt ja siellä suhteet muodostanut henkilö tuodaan perinteiseen, fyy-

siseen, johtamisympäristöön.  

 

7.9 Lopuksi 

Yleisesti voidaan todeta, että johtaminen on niin suurien muutosten edessä, että 

tarvitaan johtamisen innovaatiota (Vartiainen ym., 2004, 112). Virtuaalijohtaminen 

on monissa nykyajan organisaatioissa ainoa tapa arkijohtaa alaisia. Alun kankeu-

desta ja puutteellisuudesta huolimatta se on entisiä johtamismuotoja huomattavasti 

kehittyneempi ja joustavampi johtamistapa. Toisin sanoen ei kannata miettiä muut-

taako virtuaalisuus johtamista vai ei – keinot harjoittaa perinteistäkin johtamista 

muuttuvat niin merkittävästi, ettei johtaminen huomenna ole enää samaa kuin tä-

nään. Kun tutkimuksen alussa lainattiin Zigursia (2003), voidaan tässä vaiheessa 

yhtyä hänen ajatuksiinsa. Miksi tyytyä määrittelemään virtuaalijohtamista vanhojen 

johtamisoppien kautta, kun termillä on mahdollisuuksia paljon enempään – koko 

johtajuuden käsitteen uudelleenmäärittelemiseen. (Zigurs, 2003, 349) 
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LIITE 1: Saatekirje 

 

 

Hyvä vastaanottaja, 

 

Opiskelen Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ja teen Pro Gradu -työni tietojohtami-

sen koulutusohjelmaan. Työni käsittelee virtuaalijohtamista ja sen empiirinen osuus on tar-

koitus toteuttaa OP Keski-Suomen henkilöasiakasliiketoiminnan yksiköissä keväällä 2017. 

Toivon tutkimukseni tulosten antavan eväitä virtuaalijohtajuuden käyttöönottoon ja kehittä-

miseen OP ryhmässä. 

 

Tutkimuksen alkusysäyksenä on toiminut organisaatioiden ja niiden toimintaympäristöjen 

muutos internet-pohjaisiksi, jatkuvasti ja kaikkialla kaikkien saatavilla olevaksi verkostoksi. 

Virtuaaliset organisaatiot, -tiimit ja -johtaminen ovat toimijoiden ratkaisuja muuttuvaan toi-

mintaympäristöön. Tutkimukseni päätarkoituksena on pyrkiä selvittämään, muuttaako virtu-

aalisuus johtamista, ja jos muuttaa, niin millä tavoin.  

 

Tutkimukseen on valittu neljä (4) myyntijohtajaa ja kahdeksan (8) asiantuntijaa siten, että 

neljä (4) haastateltavaa arvioi esimiesalaissuhdetta virtuaalisen toiminnan kautta ja neljä 

(4) face-to-face –toiminnan kautta. Teidät on valittu yhdeksi haastateltavaksi. Haastattelut 

toteutetaan teemahaastatteluina ja vastaukset tallennetaan sähköisesti litterointia varten. 

Haastatteluaineistoa käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti, eikä yksittäisen haastatel-

tavan henkilöllisyys paljastu aineistosta missään vaiheessa.  

 

Toivon, että kiireestä huolimatta, ennättäisitte osallistua noin yhden (1) tunnin mittaiseen 

haastatteluun, joka on tarkoitus toteuttaa maaliskuun aikana. Olen sinuun erikseen yhtey-

dessä tarkemman haastatteluajankohdan sopimiseksi. Noin viikko ennen haastattelua lä-

hetän haastattelukysymykset etukäteen tutustuttavaksenne. Jokainen mielipide ja näkemys 

on tutkimuksen onnistumisen sekä myöhemmän hyödyntämisen kannalta erittäin tärkeä. 

Mikäli kuitenkin syystä tai toisesta ette halua osallistua tutkimukseen, pyydän ilmoittamaan 

siitä minulle mahdollisimman pikaisesti vastaamalla tähän sähköpostiin. 

 

 

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen,  
 
Marjo Aspara 
Varainhoitaja 
OP Private Helsinki 
marjo.aspara@op.fi  
010 255 6218 / +358 40 352 9578 
 
 
Tutkimuksen 1. Ohjaajana toimii Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkijatohtori Kirsi-
marja Blomqvist. Häneltä voi tarvittaessa kysyä lisätietoa tutkimuksestani. kirsimarja.blom-
qvist@lut.fi, puh +358 40 755 1693  
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LIITE 2: Haastattelurungot saatteineen 
 
 
 
Kauppakorkeakoulu 
PRO GRADU  
Pro Gradu –tutkielman haastattelu 
Marjo Aspara 
 
Ohessa muutama tutkimukseen liittyvä käsite ja aihepiiri lyhyesti kuvattuna. Tutkimus on 
luonteeltaan vertaileva ja pyydän huomioimaan vertailevan näkökulman vastauksia miet-
tiessänne.  
 
Virtuaalinen ja fyysinen konteksti 
Perinteisesti esimies ja alainen ovat työskennelleet samassa toimipisteessä ja fyysisesti 
lähekkäin jolloin johtaminen on voinut tapahtua kasvokkain. Nykypäivänä etäisyyttä esimie-
hen ja alaisen välillä voi kuitenkin olla tuhansia kilometrejä ja johtaminen tapahtuu teknolo-
gisten välineiden avustuksella. Kumpikin konteksti tuo johtamiseen omat erityispiirteensä.  
 
Esimies-alaissuhde 
Esimiestyö on voimakkaasti inhimilliseen vuorovaikutukseen perustuva ammatti. Esimies-
alaissuhdetta koskeva teoria perustuu ajatukseen, että esimies käyttää erilaista johtamis-
tyyliä kunkin alaisen kanssa. Johtamistapaan vaikuttaa sekä johtajan että alaisen persoo-
nallisuus ja kummankin osapuolen intressit. Sekä johtaja että alainen osallistuvat johtamis-
suhteen rakentamiseen tuoden siihen omia, arvoja, ideoita ja vaatimuksia. Tällöin johtamis-
suhde muodostuu eri tavalla jokaisen kohdalla. 
 
Virtuaalijohtaminen 
Virtuaalijohtaminen on yksi tämän päivän johtamisjärjestelmistä, jonka taustalla on toimin-
tamallien muuttuminen pois teolliselle aikakaudelle tyypillisestä, tietyssä paikassa johtami-
sen toimintamallista. Virtuaalijohtajalla tarkoitetaan esimiestä, joka hoitaa suurimman osan 
johtamisprosessistaan erilaisten teknologisten välineiden avulla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Haastattelurunko esimiehille 
 
 
TAUSTATIEDOT 
 

1. Henkilötiedot (nimi, sukupuoli, ikä, koulutustaso, rooli ja nimike) 
 
ESIMIES-ALAISSUHDE 
 

2. Jos mietit suhdetta alaisiisi, niin miten suhde on rakentunut 
a. fyysisessä ympäristössä? 
b. virtuaalisessa ympäristössä? 

3. Mitkä asiat esimies-alaissuhteen muodostumisessa ovat tärkeitä 
a. fyysisessä ympäristössä? 
b. virtuaalisessa ympäristössä? 

 
JOHTAMISEN HAASTEET 
 

4. Mitä haasteita johtamisessa koet olevan  
a. fyysisessä ympäristössä? 
b. virtuaalisessa ympäristössä? 

5. Kun mietit edellä mainitsemiasi haasteita, miten niitä on pyritty ratkaisemaan? Mil-
laiset johtamiskäytännöt koetaan näissä tilanteissa hyviksi? 

 
JOHTAJAN ROOLI 
 

6. Millaista tukea alaisesi mielestäsi tarvitsevat  
a. fyysisessä ympäristössä? 
b. virtuaalisessa ympäristössä? 

7. Millainen on hyvä johtaja entä hyvä virtuaalijohtaja? 
8. Miten tärkeänä koet johtajan toiminnan alaisten menestyksen kannalta 

a. fyysisessä ympäristössä? 
b. virtuaalisessa ympäristössä? 

 
JOHTAJAN VAIKUTTAMISKEINOT 
 

9. Mitkä esimiehen toimintatavat ovat mielestäsi erityisen tärkeitä alaisen työtehtävin 
onnistumisen kannalta  
a. fyysisessä ympäristössä? 
b. virtuaalisessa ympäristössä? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Haastattelurunko asiantuntijoille 
 
 
TAUSTATIEDOT 
 

1. Henkilötiedot (nimi, sukupuoli, ikä, koulutustaso, rooli ja nimike) 
 
ESIMIES-ALAISSUHDE 
 

2. Kuvaile suhdetta esimieheesi. Miten suhde on rakentunut? 
3. Mitkä asiat esimies-alaissuhteen muodostumisessa ovat tärkeitä? 

 
JOHTAMISEN JA ESIMIESTOIMINNAN HAASTEET 
 

4. Millaisia haasteita työskentelyssäsi mielestäsi on?  
5. Millaisilla keinoilla esimiehesi on pyrkinyt ratkaisemaan edellä mainitsemiasi haas-

teita? Millaiset johtamiskäytännöt koet hyviksi ongelmatilanteissa? 
 
JOHTAJAN ROOLI 
 

6. Millaista tukea ja missä asioissa odotat esimieheltäsi?  
7. Millainen on hyvä johtaja/esimies? 
8. Miten tärkeänä koet esimiehen roolin oman työskentelysi ja menestyksesi kannalta? 

 
JOHTAJAN VAIKUTTAMISKEINOT 
 

9. Mitkä psykologiset ja fyysiset asiat ovat kriittisiä, jotta voit menestyä työssäsi. Mitkä 
esimiehen toimintatavat ovat mielestäsi erityisen tärkeitä työssä onnistumisesi kan-
nalta?  

10. Kuulut työyhteisöön. Mitkä esimiehesi toimintatavat ovat vaikuttaneet yhteenkuulu-
vuudentunteen syntymiseen? 

11. Jos mietit työssä onnistumisiasi, niin mitkä asiat niihin ovat johtaneet? Miten esimie-
hesi on toiminut näissä tilanteissa? 

 
 

 


