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Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia esimiestyötä 

virtuaaliorganisaatiossa. Tavoitteena on erityisesti ymmärtää, kuinka 

virtuaaliorganisaatio vaikuttaa valitussa case- organisaatiossa esimiestyöhön. 

Tutkimus käsittelee virtuaaliorganisaation johtamiseen liittyviä tekijöitä esimiesten ja 

työntekijöiden näkökulmasta: mitä asioita esimiesten tulee ottaa huomioon 

johdettaessa virtuaaliorganisaatiota, kuinka virtuaaliorganisaatio tukee tavoitteiden 

saavuttamisessa sekä mitä haasteita ja mahdollisuuksia virtuaaliorganisaatio tuo 

esimiestyöhön. Tavoitteena on siis selvittää mitä ajatuksia virtuaaliorganisaatio 

esimiehissä herättää ja mitä virtuaalisia työkaluja toimiessa virtuaalisesti käytetään. 

Työntekijän näkökulman kautta pohditaan työntekijän mielipiteitä ja ajatuksia 

esimiesten roolista sekä yleisesti virtuaalisen organisaation toimivuudesta. 

Tutkielman teoriaosuus perustuu aiempaan tieteelliseen kirjallisuuteen. Empiriaosuus 

toteutetaan kvalitatiivisella tutkimusotteella puolistrukturoidulla haastattelulla.  

 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että virtuaaliorganisaatio vaikuttaa esimiestyöhön. 

Virtuaaliorganisaation koetaan tuovan joustavuutta, mahdollisuuksia ja vapautta 

työskentelyyn. Case- organisaation haastateltavien mukaan toimiessa virtuaalisesti 

on paljon asioita, joita tulee kuitenkin ottaa huomioon, muun muassa suunnittelu, 

aika ja kaikkien huomioon ottaminen koetaan usein haastaviksi 

virtuaaliorganisaatiossa. Vaikutukset koetaan pääosin positiivisiksi, mutta negatiivisia 

asioita tulee myös esille. Maailman globalisoituessa tutkimuksen aihe on 

ajankohtainen ja asia, joka tulee yleistymään monella eri tasolla monissa yrityksissä. 
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The purpose of this Bachelor thesis is to examine leadership in virtual organizations. 

The aim is to understand, how the virtual organization affects to leadership in the 

chosen case organization. The research discusses with factors related to the 

management of a virtual organization from the point of view of leaders and 

employees: what are the things that leaders needs to take into account when 

managing a virtual organization, how the virtual organization supports achieving the 

goals and what challenges and opportunities the virtual organization brings to 

leadership. The aim is therefore to find out what thoughts the virtual organization 

raises in leaders and what virtual tools they use when working virtually. From the 

employees point of view, the employee`s opinions and thoughts about leaders role 

and overall functioning of the virtual organization are discussed. The theoretical part 

of the thesis is based on the previous scientific literature and researches. The 

empirical part is carried out through a qualitative semi-structured interview. 

 

The results of the study show that virtual organization affects to leadership. The 

virtual organization is experienced to bring flexibility, opportunities and freedom to 

work. According to interviews, when working virtually, there are many things that 

need to be taken into account. For example planning, time and taking all into 

consideration are often faced as a challenge in virtual organization. The research 

show that the effects are mainly perceived positive, but negative issues are also 

mentioned. As the world is globalizing, the topic of the research is current and a 

subject that will become more common on many different levels in many companies. 
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1. JOHDANTO 

 

Virtuaaliorganisaatio on uusin ja mahdollisesti tärkein liiketoimintaorganisaation 

muoto, jonka avulla voidaan vähentää kustannuksia, lisätä joustavuutta ja laajentaa 

markkinoita. Asiakkaiden tavoitettavuus, tavaroiden ja palveluiden myyminen 

koetaan mahdolliseksi virtuaaliorganisaatiossa ilman, että osapuolet ovat fyysisesti 

läsnä tai paikan päällä. (Warner & Witzel 2004, 1) Wyldin (2010, 551) tutkimuksen 

mukaan riippumatta organisaation koosta tai toimialasta, virtuaalimaailma tarjoaa 

ennennäkemättömiä mahdollisuuksia muun muassa uusien markkinointitapojen ja 

asiakkaiden kokemusten saralla. Globaalien verkostojen merkitys kasvaa 

kilpailukykytekijänä, sillä ne ovat avainväyliä osaamisen ja sosiaalisen pääoman 

siirrossa. Verkon kautta koetaan helpommaksi lähestyä ihmisiä, joilla koetaan olevan 

vaikutuksia uudenlaiselle luovuudelle. (Humala 2007, 7) Tilastokeskuksen (2018, 24) 

tekemän ”Tietotekniikan käyttö yrityksissä” -tutkimuksen mukaan yrityksistä 26 

prosentilla oli omassa henkilökunnassaan tietotekniikka-ammattilaisia keväällä 2018. 

 

Wein, Thurasamyn ja Popan (2018) tutkimuksen mukaan nykyään yhä useammat 

yritykset kansainvälistyvät, jolloin virtuaaliryhmien tehokas johtaminen on tärkeää 

innovaatioiden menestykselliseen toteuttamiseen. Virtuaalitiimien johtajat käyttävät 

aikaa tiimin jäsenten mentorointiin, kannustukseen, huomioimiseen ja 

palkitsemiseen. Kuitenkin, osa näistä koetaan haastavaksi toteuttaa ilman fyysistä 

läsnäoloa. (Malhotra, Majchrzak & Rosen 2007, 61) Esimiesten rooli edistää 

organisaatiota aktiiviseen vuorovaikutukseen korostuu organisaatiossa, jossa 

työskentely tapahtuu etänä ja virtuaalisesti (Cascio & Shurygailo 2003). Isoissa 

yrityksissä osaajat saadaan eripuolille maailmaa ja asiakkaiden lähellä työskentely 

helpottuu. Virtuaalijohtaminen on yksi tämän päivän ja tulevaisuuden 

organisatorisista johtamisjärjestelmistä, joka voi parhaimmillaan olla innovaatio, joka 

hyödyntää tietoa ja osaamista uudella tavalla. (Humala 2007, 7) Mowshowitzin 

(2002, 7) ”Virtual organization- Toward a Theory of Societal Transformation 

Stimulated by Information Technology”- kirjan mukaan on olemassa monia 

organisaatioita, jotka eivät kuitenkaan ymmärrä sitä, että ne ovat muuttumassa 

virtuaalisiksi ja mitä se merkitsee niiden liiketoiminnalle.  
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1.1 Tutkimuksen aihe ja tavoitteet 

 

Virtuaalisten toimintatapojen muodostaessa merkittävän osan nykyajan 

organisaatioista, mahdollisuuksien ja haasteiden huomioon ottaminen nähdään 

tärkeänä osana organisaation kehittämistä. Tutkimuksen tavoitteena onkin tutkia 

esimiestyötä virtuaaliorganisaatiossa. Tutkimus käsittelee virtuaaliorganisaation 

esimiestyöhön vaikuttavia tekijöitä esimiesten ja työntekijöiden näkökulmasta: mitä 

asioita esimiesten tulee ottaa huomioon johdettaessa virtuaaliorganisaatiota ja mitä 

ajatuksia virtuaaliorganisaatio esimiehissä herättää. Työntekijöiden näkökulman 

kautta pohditaan työntekijöiden mielipiteitä ja ajatuksia esimiesten roolista sekä 

yleisesti virtuaalisen organisaation toimivuudesta. 

 

Tutkimus tehdään case- organisaatioon, jota kuvataan tarkemmin kappaleissa 1.2 ja 

3.1. Aiheen ajankohtaisuus ja case- organisaation mielenkiinto virtuaaliorganisaation 

parantamiseen ja kehittämiseen pohjustavat aiheen tärkeyden ja tavoitteen. 

Tavoitteena on erityisesti ymmärtää, kuinka virtuaaliorganisaatio vaikuttaa case- 

organisaatiossa esimiestyöhön. Case- organisaation odotukset perustuvat nykyisen 

virtuaaliorganisaation haasteiden läpikäyntiin. Case- organisaation toiveena on myös 

saada kehitysehdotuksia organisaation toimivuuteen liittyen. Erilaisten virtuaalisten 

työkalujen hyödyntäminen koetaan osaksi virtuaalista yhteydenpitoa ja 

kommunikointia, jonka vuoksi tavoitteena on myös pohtia erilaisten teknisten 

työkalujen soveltuvuutta valittuun kohdeorganisaatioon. 

 

Tutkijan omakohtainen mielenkiinto ja halu ymmärtää esimiestyötä syvällisemmin 

virtuaalisessa, tulevaisuuden yrityksessä, toimivat pohjana ja taustana tutkimukselle. 

Case- yrityksen valinta houkuttelee tutkijaa monimuotoisuudellaan ja 

mielenkiinnollaan pohtimaan asioita syvällisemmin nykyajan kehittyvässä 

maailmassa, jossa yhä useampi yritys pyrkii hyödyntämään virtuaalisia 

mahdollisuuksia. Tutkimusasetelma luo myös tutkijalle ainutlaatuisen mahdollisuuden 

tutustua kohdeyritykseen ja sen yhteen liiketoimintayksikköön. Tämä tuo jo itsessään 

tutkimukselle mielenkiintoisen lähtökohdan. 

 

Tutkimuksen teoriaosuuden avulla pyritään muodostamaan kattava teoreettinen 

viitekehys ja näkemys virtuaaliorganisaatiosta, sen haitoista ja mahdollisuuksista 
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liittyen esimiestyöhön. Teoriaosuus ei keskity tiettyyn organisaatioon, vaan pyrkii 

yleisesti käsittelemään organisaatiota ja esimiestyötä yleisesti määriteltynä. 

Tutkimuksen empiriaosuudessa teoriaa testataan käytännössä ja selvitetään case- 

organisaation nykykäytäntöjä. Empiriaosuuden rungon muodostavat case- 

organisaation avainhenkilöiden haastattelut.   

 

1.2 Tutkimusongelmat ja rajaukset 

 

Tutkimus perustuu tutkimukselle asetettuihin tutkimuskysymyksiin, joiden avulla 

syvennytään aiheeseen ja luodaan lukijalle mielikuva tulevasta tutkimuksesta. 

Päätutkimuskysymyksen sekä alakysymysten avulla tutkimuksessa etsitään 

vastauksia tutkimusongelmiin. Tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

 

”Vaikuttaako virtuaaliorganisaatio esimiestyöhön? Jos vaikuttaa, niin kuinka?” 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymyksellä sidotaan yhteen tutkimuksen teoria- ja 

empiriaosuus, joiden tarkoituksena on tarkastella virtuaaliorganisaation vaikutuksia 

esimiestyöhön. Päätutkimuskysymys joudutaan usein erottelemaan pienempiin osiin, 

alatutkimuskysymyksiin, jotka esitetään yhden tai useamman kysymyksen muodossa 

ja joihin saadaan vastaukset tutkimuksen eri luvuissa (Heikkilä 2014, 21). 

 

Tutkimusongelmaa tarkennetaan alakysymyksillä, jotka täsmentävät ja konkretisoivat 

varsinaista päätutkimuskysymystä. Alakysymyksillä selvitetään, minkälaisia asioita 

esimiestyössä tulee huomioida, kun toimitaan virtuaalisessa organisaatiossa, sekä 

kuinka virtuaaliorganisaatio tukee tavoitteiden saavuttamisessa. Alakysymykset 

selventävät myös minkälaisia haasteita, kehittämiskohteita ja mahdollisuuksia 

virtuaaliorganisaatio tuo esimiestyöhön. Tutkimuksen alakysymykset ovat: 

 

”Minkälaisia asioita esimiestyössä on huomioitava virtuaaliorganisaatiossa?” 

”Kuinka virtuaaliorganisaatio tukee organisaation tavoitteiden saavuttamisessa?” 

”Minkälaisia haasteita ja kehittämiskohteita virtuaaliorganisaatio tuo esimiestyöhön?”  

”Minkälaisia mahdollisuuksia virtuaaliorganisaatio tuo esimiestyöhön?” 
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Virtuaaliorganisaatio rajataan kohdeyrityksen toimesta valittuun case- 

organisaatioon. Case- organisaatio on palveluorganisaatio, joka toimii virtuaalisesti ja 

voidaan alkutietojen perusteella määritellä virtuaaliorganisaatioksi. Todellisuutta 

virtuaaliorganisaatiosta ei siis täysin tiedetä tutkimusta aloitettaessa, mutta 

määritelmän odotetaan pitävän paikkansa haastatteluiden sekä syvällisempien 

analyysien jälkeen. Määritelmänä virtuaaliorganisaatio rajataan toimintaan, jossa 

organisaation työntekijät toimivat työssään täysin virtuaalisten tietotekniikkamuotojen 

avulla ja näkevät toisiaan harvoin kasvotusten (Peltonen 2007, 51). Virtuaalisilla 

työkaluilla tutkimuksessa tarkoitetaan laitteita ja sovelluksia, joita case- organisaation 

esimiehet ja henkilöstö käyttävät palavereissa ja yhteydenpidoissa muihin 

työntekijöihin ja kollegoihin.  

 

Tutkimuksessa huomioidaan sekä esimiesten, että työntekijöiden näkökulmat case- 

organisaation tämänhetkisestä tilanteesta virtuaalisen teknologian suhteen. 

Tutkimuksen pääpaino on enemmän esimiesten ja johtajien näkökulmissa eli mitä 

heidän tulisi ottaa huomioon, kun johdetaan virtuaaliorganisaatiota. Työntekijöiden 

näkökulmat tuodaan esille heidän kokemustensa kautta. Työntekijöiden näkökulmien 

toivotaan täydentävän esimiesten näkemyksiä. Case- organisaation haastateltavat 

on rajattu kolmeen henkilöön; kahteen esimieheen ja yhteen työntekijään. Kaikkien 

haastateltavien oletetaan kohdeyrityksestä saatujen esitietojen perusteella 

työskentelevän virtuaalisesti. Valituilla haastateltavilla on fyysisiä tapaamisia vain 

noin kerran kuukaudessa. Haastateltavat henkilöt on valittu case- organisaation 

toimesta.  

 

1.3 Teoreettinen viitekehys  

 

Teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan tutkimuksen keskeisiä käsitteistä ja niiden 

välisiä merkityssuhteita (Tuomi & Sarajärvi 2002, 18). Koska tutkimuksen tavoitteena 

on tutkia esimiestyötä virtuaaliorganisaatiossa, tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

rakentuu esimiestyön ja virtuaaliorganisaation -käsitteiden ympärille. Teoreettinen 

viitekehys on esitetty kuviossa 1. Esimiestyö nähdään perustana ja edellytyksenä 

virtuaalitiimeille ja virtuaalisille työkaluille. Virtuaaliorganisaatio ja virtuaalitiimit 

vaikuttavat myös esimiestyöhön. Nämä ovat oleellisia tekijöitä virtuaalityöskentelyn 

kannalta. Kommunikointi, arviointi, opettaminen ja arvonmääritys nähdään 
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esimiestyössä perustana kaikelle toiminnalle, jotka esitetään tarkemmin kappaleessa 

2.3. Nämä kaikki käsitteet ja niiden sisältö vaikuttavat esimiestyöhön 

virtuaaliorganisaatiossa.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys: esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa. 

 

Teoriaa pohjustetaan aiempien tutkimusten, tieteellisten teorioiden ja kirjallisuuden 

perusteella. Tutkimuksen teoriaosuudessa käytetään virtuaaliorganisaatiosta, 

esimiestyöstä ja esimiestyön merkityksestä virtuaaliorganisaatiossa käsittelevää 

kirjallisuutta (Peltonen 2007, 51, Warner & Witzel 2004, 110-111, Surakka & Laine 

2011, 13, 16, Humala 2007). Esimiestyöhön ja virtuaaliorganisaatioon liittyvää 

kirjallisuutta on suhteellisen paljon saatavilla: näiden suhteesta toisiinsa, mutta myös 

erikseen.  Tutkimuksen teoriaosuus perustuu virtuaaliorganisaatioon, joka jakautuu 

kolmeen osaan virtuaalityöskentelyyn, esimiestyöhön ja lopuksi kappaleeseen, jossa 

nämä molemmat yhdistyvät: esimiestyöhön virtuaaliorganisaatiossa. Teoriaosuuden 

määritelmiä pohjustetaan perinteisen kirjallisuuden avulla ja aiheiden syvempää 

ymmärtämistä esitetään tutkimusten ja artikkelien avulla. Perinteisen kirjallisuuden 

runsaus pohjustaa myös muutamia esimerkkejä tutkimustuloksista ja pohdinnoista.   

 

Esimiestyö 

Esimiestyö 
virtuaaliorganisaatiossa 

Virtuaalityöskentely 

Virtuaaliset 
työkalut 

Virtuaalitiimit 
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Virtuaaliorganisaatiota ja esimiestyötä on tutkittu erikseen paljon sekä kvalitatiivisten 

tutkimusten että kvantitatiivisten tutkimusten avulla, esimerkiksi Pöllänen (2015) 

toteutti tutkimuksen kvalitatiivisena ja Romero, Galeano ja Molina (2010) 

kvantitatiivisena tutkimuksena. Järvenpään & Leiderin (1999) kvantitatiivinen 

tutkimus käsittelee kommunikointia ja luottamusta virtuaalisissa tiimeissä. Mun, Shin 

ja Jung (2011, 345) käyttävät tutkimuksessaan luottamusmallia lähestyessään 

virtuaaliorganisaatiota. Tuunanen (2008) on tehnyt Pro gradu -tutkielman aiheesta 

”Managing virtual project teams”, jossa tutkitaan käytäntöjä virtuaalisten projektien 

johtamiseen projektipäällikön näkökulmasta. Aiheesta ”Managing global virtual 

teams” on myös tehty väitöskirja (Saarinen 2016). Wein et al. (2018) ”Managing 

virtual teams for open innovation in Global Business Services industry”- 

tutkimuksessa todetaan globaalien yritysten soveltuvan parhaiten kansainvälisten 

virtuaaliryhmien perusperiaatteiden tutkimiseen. Maciulienen ja Skarzauskienen 

(2016) tutkivat puolestaan ennustettavuuden ja laadullisen tutkimuksen perusteella 

verkkoyhteisöjä, jotka käyttävät sosiaalista teknologiaa, luovuutta, yrittäjyyttä ja 

yhteistyötä. Esimiestyön merkitystä virtuaaliorganisaatiossa on siis tutkittu 

aikaisemmin. Suurin osa tutkimuksista liittyy kuitenkin virtuaaliyhteisöjen 

kommunikointitapoihin, haasteisiin tai mahdollisuuksiin, eivätkä ne keskity pelkästään 

esimiesten rooliin (Snellman 2014). Tutkimuksen teemaa ei ole myöskään aiemmin 

tutkittu kyseisessä case- organisaatiossa.  

 

Virtuaaliorganisaatioon liittyvät kirjallisuudet ovat suhteellisen vanhoja, sillä aihe on 

tunnettu määritelmänä jo pitkään, teemoja esiteltiin ensimmäisen kerran vuonna 

1986 Mowshowitzin toimesta (Priego-Roche, Front & Rieu 2016, 439). Esimerkiksi 

Kosonen (2008) on tutkinut ”Knowledge sharing in virtual communities”- 

väitöskirjassaan myös enemmän virtuaaliyhteisöjä, jossa on tutkittu internetin 

vaikutuksia muun muassa asiakassuhteisiin. Uudempia tutkimuksia ja lähteitä 

aiheesta on kuitenkin paljon saatavilla. Brotheridge, Neufeld & Dyck (2015) tutkivat 

mediaviestinnän muutoksia johtajien ja työntekijöiden välillä, jossa huomioidaan 

virtuaalisten tiimien ja työympäristöjen muutosten vaikutukset. 
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1.4 Tutkimusmenetelmät 

 

Aiheeseen liittyvän tieteellisen kirjallisuuden lisäksi tutkielmassa hyödynnetään 

kvalitatiivista tutkimusta. Laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoituksena on 

auttaa ymmärtämään itse tutkimuskohdetta ja selittämään sen käyttäytymisen ja 

päätöksen syitä vastaamalla muun muassa kysymyksiin Miksi? Miten? ja Millainen? 

(Heikkilä 2014, 15-16). Kvalitatiivisessa tutkimuksessa kokonaisuuden ajatteleminen 

ja merkityksen tutkiminen koetaan keskeisiksi. Tutkimuksessa käytetään 

kvalitatiivista tutkimusta, koska kvalitatiivisen strategian mukaan kohde ja tutkija ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään, kun taas kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkimuksen kohde on tutkijasta riippumaton. Kvalitatiivisen tutkimuksen mukaan 

kaikki haastattelut ovat haastattelijan ja haastateltavan yhteistyön tulosta. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 23) Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimusmetodit ovat havainnoiminen, 

tekstianalyysi, haastattelu ja litterointi, jotka täten sopivat myös tämän tutkielman 

metodeiksi. Tutkimukselle valittiin tiedonhankinnan strategiaksi kvalitatiiviselle 

metodologialle ominainen tapaustutkimus. Tutkimus suoritetaan tapaustutkimuksena 

eli empiirisenä tutkimuksena, joka tutkii nykyistä tapahtumaa tai toimivaa ihmistä 

tietyssä ympäristössä monipuolisten ja monilla tavoin hankittujen tietojen avulla. 

(Metsämuuronen 2001, 14, 16-18)  

 

Yksi tutkimuksen valituista aineistonkeruumenetelmistä on haastattelu, jonka etuihin 

kuuluu, että haastattelija voi toimia myös havainnoitsijana eli tehdä muistiinpanoja ja 

havaintoja esimerkiksi sanomisista ja äänensävyistä. Tutkimuksen empiriaosuus 

kerätään teemahaastattelun eli puolistrukturoidun haastattelun muodossa (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 73-75), sillä haastattelulle kohdennetaan tietty teema: esimiestyö 

virtuaaliorganisaatiossa, jonka ympärille pää- ja alakysymykset muodostetaan ja 

josta haastattelun aikana keskustellaan. Teemahaastattelulla pyritään löytämään 

merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen tarkoituksen ja ongelmanasettelun 

mukaisesti (Tuomi et al. 2002, 77). Teemahaastattelu sallii tutkimuksen 

haastattelijalle enemmän vapauksia, jossa haastattelija määrittää etukäteen 

kysymykset, mutta haastateltava voi vastata niihin omin sanoin ja joskus ehdottaa 

uusia kysymyksiä ja lisäyksiä (Koskinen, Alasuutari, Peltonen 2005, 104). 

Haastattelun rakenne ja esitettävät kysymykset esitetään case- organisaation 

haastateltaville hyvissä ajoin ennen haastatteluita.  
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1.5 Tutkimuksen tärkeimmät määritelmät ja käsitteet 

 

Tässä johdannon alaluvussa käsitellään tutkimuksen kannalta tärkeitä ja oleellisia 

käsitteitä, jotta tutkimuksen luettavuus ja ymmärrettävyys helpottuvat. Määriteltävät 

käsitteet ovat: virtuaaliorganisaatio, esimiestyö, virtuaalitiimi sekä virtuaaliset 

työkalut. Virtuaaliorganisaatiosta ja esimiestyöstä kerrotaan laajemmin kappaleessa 

kaksi. 

 

1.5.1 Virtuaaliorganisaatio 
 

Peltonen (2007, 51) määrittelee virtuaaliorganisaation seuraavasti: 

”Virtuaaliorganisaatio on yleisnimi rakennemuodoille, joissa eri yksiköt ovat 

yhteydessä toisiinsa tietoliikennetekniikan avulla ja joissa yksiköiden jäsenet 

tapaavat toisiaan harvoin kasvotusten.” Priego-Roche et al. (2016, 439) mukaan 

virtuaaliorganisaatio muodostuu organisaatioista, jotka ovat sidoksissa 

kumppanuuden kautta ja jotka yrittävät yhdessä käsitellä haasteita, joissa 

informaatio- ja kommunikaatioteknologialla on keskeinen rooli yhteisön viestinnässä 

ja yhteistyössä virtuaalitiimien välillä.  

 

1.5.2 Esimiestyö 
 

Esimies on keskushenkilö, jonka avulla yhteistyö toimii, tieto kulkee ja työntekijät 

tekevät oikeita asioita. Esimiestyö on vaikuttamistyötä, jossa esimies vaikuttaa 

teoillaan eri tahoihin ja toimii edelläkävijänä ja näyttäjänä erilaisissa asioissa. 

Vuorovaikutus luo keskeisen roolin esimiestyössä. Hyvän esimiehen erottaa siitä, 

että virheiden sattuessa esimies tunnistaa virheet ja ottaa niistä opiksi. (Surakka et 

al. 2011, 13, 16, Kupias, Peltola & Pirinen 2014, 45, 47) Tutkimuksessa esimiehet 

määritetään case –organisaation puolesta ja joista kerrotaan tarkemmin kappaleessa 

3.1. 

1.5.3 Virtuaalitiimi 
 

Humala (2007, 9) viittaa kirjassaan Lipnack & Stamps (2000) määritelmään 

virtuaalitiimeistä, joiden mukaan virtuaalitiimi muodostuu ihmisjoukosta, jotka 

työskentelevät pääasiassa elektronisilla kommunikointivälineillä toisistaan erillään 
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yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Virtuaalitiimit muodostuvat 

virtuaaliorganisaatioiden sisällä ja ovat tällöin osana virtuaaliorganisaatiota. Cascio et 

al. (2003, 362) määrittelevät virtuaalitiimit tiimeiksi, jotka muodostuvat henkilöistä, 

jotka näkevät toisiaan harvoin. Tutkielmassa virtuaalitiimejä käsitellään kuvailtaessa 

pienempää kokonaisuuttaa valitun case- organisaation sisällä.   

 

1.5.4 Virtuaaliset työkalut  
 

Tutkimuksessa virtuaalisilla työkaluilla tarkoitetaan WhatsAppia, Skypeä ja 

sähköpostia, jotka ovat kohdeyrityksen eniten käyttämiä työkaluja virtuaalisesti 

työskenneltäessä. WhatsApp on ilmainen sovellus, joka tarjoaa helppoa ja 

luotettavaa viestintää esimerkiksi tärkeimpien ihmisten tai kollegoiden välillä 

(WhatsApp 2018). Skypen avulla käyttäjät voivat soittaa maksuttomia ääni- ja 

videopuheluita monin eri ominaisuuksin. Skype toimii myös eri laitteissa, kuten 

matkapuhelimessa, tietokoneessa, tabletissa ja muissa älylaitteissa. (Microsoft 

2018a) Tutkimuksessa virtuaalisilla työkaluilla tarkoitetaan samaa, kuin 

tietoliikennetekniikan muodoilla, joista tutkimuksessa usein mainitaan. 

 

1.6 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkimuksen aloittaa johdantokappale, jossa on yhteensä kuusi alalukua. 

Tutkimuksen rakenne esitetään kuviossa 1. Johdannossa perehdytään muun 

muassa aiheeseen, tutkimusongelmiin sekä teoreettiseen viitekehykseen. 

Tutkimuksen johdantokappaleen tarkoituksena on pohjustaa lukija aihepiiriin, sekä 

tutkimuksessa käytettyihin toimintatapoihin. Johdantokappaleen jälkeinen kappale 

kaksi perehtyy teoriaan: virtuaaliorganisaatioon ja esimiestyöhön. Kappaleessa 

”virtuaaliorganisaatio” käydään läpi virtuaaliorganisaation ominaispiirteitä; 

virtuaalityöskentelyä, haasteita ja etuja virtuaaliorganisaatiossa sekä esimiestyö 

virtuaaliorganisaatiossa yleisellä tasolla.  

 

Teoriaosuuden jälkeen siirrytään kappaleeseen kolme, joka muodostuu tutkimuksen 

empiriaosuudesta. Tutkimuksen empiriaosuudessa kerrotaan tarkemmin 

haastatteluista ja case- organisaatiosta sekä annetaan haastatteluista saadut 

vastaukset. Tutkimuksen neljännessä kappaleessa analysoidaan ja tulkitaan 
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kappaleessa kolme saatuja haastattelutuloksia haastattelun pääteemojen avulla. 

Neljännessä kappaleessa käydään läpi tutkimustulokset teoria- ja empiriahavaintojen 

yhteneväisyyksien ja eroavaisuuksien puolesta. Tutkimuksen päättää kappale viisi, 

jossa käydään läpi tutkimuksen yhteenveto ja johtopäätökset, jossa pohditaan muun 

muassa tutkimuksen luotettavuutta sekä jatkotutkimusaiheita.  

 

 

Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Johdanto Teoria Empiria Tulokset 
Johtopäätök

set 
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2. VIRTUAALIORGANISAATIO 

 

Tieto- ja viestintätekniikka antaa organisaatioille uusia mahdollisuuksia, sillä monet 

organisaatiot ovat hajautuneet siten, että osa työntekijöistä tekee töitä kotona ja osa 

työpaikalla. Yritykset, jotka sallivat kyseisen tavan, toimivat usein maailmanlaajuisesti 

ja useassa eri maassa. Kansainvälistyminen ja globalisaatio ovat edistäneet 

uudenlaisten organisaatioiden syntyä. (Huotari, Hurme & Valkonen 2005, 25) 

Virtuaaliorganisaatiota käytettiin terminä ensimmäisen kerran vuonna 1986 

Mowshowitzin toimesta, jonka jälkeen sen määritelmiä ja termejä on keksitty useita 

(Priego-Roche et al. 2016, 439). Virtuaaliorganisaatiolla tarkoitetaan 

”kumppanuusverkkoa”, jossa sana ”virtuaali” tarkoittaa ”pätevyyttä”, joka taas 

puolestaan kuvaa ominaisuutta, joka ei ole olemassa, mutta sillä on mahdollisuus 

esiintyä ja olla näkyvillä. Virtuaaliorganisaation eri termit ja määritelmät riippuvat siitä, 

miten sana virtuaali nähdään ja koetaan. (Malhotra 2000, 21, Scholz 1994, 1996) 

Ariss, Nykodym & Cole- Laramore (2002, 22) viittaavat tutkimuksessaan 

Venkatramaniin & Hendersoniin (1998), joiden mukaan virtuaalinen organisaatio ei 

ole erillinen tai selkeä rakenne, vaan strategia, joka mullistaa asiakkaan 

vuorovaikutusta, vahvistaa suhteita sekä auttaa levittämään tietoa. Määritelmän 

haasteellisuuden vuoksi Warner et al. (2004, 3) määrittelevät ominaisuuksia, jotka 

ovat kaikilla virtuaalisilla organisaatioilla samoja: yritysten muuntautuminen pois 

fyysisestä toimintamallista pelkästään kyberavaruuteen, luottaminen 

viestintätekniikkaan, liikkuva työvoima, rajaton ja osallistuva sekä joustava ja 

vastuullisuuden seikat.  

 

Virtuaaliorganisaatio nähdään ja koetaan uutena, sosiaalisena muotona, jossa 

virtuaaliorganisaation eri muodot tarjoavat tietoliikenneteknologian avulla etuja, jossa 

tavoitteita on mahdollista saavuttaa (Mowshowitz 2002, 25). Warner et al (2004, 5) 

muistuttaa, että virtuaaliorganisaatiota ei tule nähdä itsestäänselvyytenä, jossa 

johtaminen, lopulliset tarkoitukset ja tavoitteet voidaan unohtaa. Virtuaalinen 

organisaatio on hyvä nähdä strategisena vaihtoehtona, jossa esimiehet tekevät 

organisaation taustatyöt hyvin, niin, että virtuaalinen organisaatio täyttää tarpeet 

paremmin, kuin tavallinen organisaatio, jossa nähdään päivittäin kasvotusten. 

(Warner et al. 2004, 5)  



12 

Warner er al. (2004, 5) mukaan virtuaaliorganisaatiolla on kaksi ominaisuutta: 

tarkoitus ja rakenne. Warner et al. (2004, 5) viittaavat kirjassaan Chandleriin (1962), 

jonka mukaan yrityksen rakenteen on noudatettava strategiaa, jotta yritys menestyy. 

Tämä niin sanottu ”vanhempi” määritelmä virtuaaliorganisaation ominaisuuksista 

todetaan edelleen paikkaansa pitäväksi, myös uudempien tutkijoiden mukaan. 

Oikean rakenteen löytämiseksi, yrityksen on tiedettävä tavoitteet, jotka halutaan 

saavuttaa. (Warner et al. 2004, 5) Peltosen (2007, 51) mukaan virtuaalisen 

organisaation tavoitteena on koota eripuolilla maailmaa ja eri toimipisteissä 

työskentelevät yksiköt yhteiseen elektronisen tilaan, jossa projekteja ja 

kehittämishankkeita voidaan tehdä ilman, että palaverit ja tapaamiset tapahtuvat 

face-to-face -tyylisesti.  

 

2.1 Virtuaalityöskentely 

 

Abrahamsson Lindeblad, Voytenko, Mont & Arnfalk (2016, 122) mukaan 

kustannusten vähentäminen, ajan säästäminen, ja työn tehokkuuden lisääminen ovat 

organisaation tärkeimpiä tavoitteita työskenneltäessä virtuaalisesti. Virtuaalityö 

voidaan määritellä seuraavasti: ”Virtuaalityö tarkoittaa sähköisten viestintä- ja 

yhteistyövälineiden tukemaa työtä, johon voidaan sisällyttää liikkuva työ, hajautettu 

työ, etätyö ja itsetyöllistetty työ.” Virtuaalityöskentelyä pystyy tekemään missä 

tahansa, siellä missä on sopivin tilaisuus. (Humala 2007, 8) 

 

Virtuaalityöskentelylle olennaisia ominaisuuksia voidaan verrata tavalliseen 

organisaatioon. Virtuaalityöskentelyssä työnjaolla ei ole yhtä selkeää rajaa, kuin 

työskenneltäessä tavallisessa organisaatiossa. Työntekijät tekevät laajemmalla 

skaalalla ja enemmän erilaisia tehtäviä sekä tehtävät jaetaan usein keskenään ja 

tehdään yhdessä. Virtuaalityöskentelyn olosuhteet voidaan myös muokata 

työntekijälle mieluisiksi ja kotoisiksi antaen mahdollisuuksia ja vapautta, joka lisää 

myös vastuuta. Virtuaalinen työskentely vaatii työntekijältä motivaatiota, sillä 

työnteon koetaan olevan vähemmän tehtäväkeskeistä ja enemmän 

tulosorientoitunutta. (Warnet et al. 2004, 54-55) Virtuaalityöskentelyn koetaan 

motivoivan työntekijöitä ja esimiehiä työhön jo kustannussyistä. Virtuaalityöskentely 

on myös tasa-arvoista, sillä kaikki ovat yhtä kaukana toisistaan tai yhtä lähellä 

toisiaan. (Humala 2007, 28) 
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Virtuaalityöskentelyyn kuuluvat viestintä ja vuorovaikutus osapuolten välillä on 

olennainen osa organisoitumista ja organisaatioiden toimintaa. Haasteiden 

selvittämiseen ja etujen hyödyntämiseen vuorovaikutuksen ja etenkin työpaikkojen 

sisäisen viestinnän tärkeys korostuu organisaatioissa, joissa työskennellään 

virtuaalisesti. Viestinnän määritelmissä voivat korostua esimerkiksi tiedon 

rakentuminen, informaation välittyminen, vallan käyttö ja vaikuttaminen, ihmisten 

välisen yhteyden rakentuminen ja yhteistoiminta. Työyhteisön sisäinen viestintä 

käsittää tiedonkulun ja vuorovaikutuksen, joka tapahtuu esimiesten ja työntekijöiden 

välillä ja jonka tarkoituksena on rakentaa yhteisöllisyyttä. Vuorovaikutuksen tärkeys 

korostuu sosiaalisten suhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä sekä ryhmien ja 

tiimien työskentelyssä. (Pohjanoksa, Kuokkanen & Raaska 2007, 42-43, Huotari et 

al. 2005, 75) Tavallisessa organisaatiossa, jossa työntekijät näkevät päivittäin 

fyysisesti käytetään ja hyödynnetään paljon tietoa. Työntekijöiltä vaaditaan kuitenkin 

enemmän tietoa monella eri tasolla työskenneltäessä virtuaalisesti, jolloin tiedosta 

ollaan enemmän riippuvaisia. Työntekijöiden täytyy ottaa huomioon eri asioita sekä 

rakentaa ympäristöä ja järjestelmiä, joita tehtävien suorittamiseen käytetään. (Warner 

et al. 2004, 54-55) 

 

2.1.1 Virtuaalitiimit 
 

Abrahamsson Lindeblad et al. (2016, 113) viittaavat artikkelissaan Baskervilleen ja 

Nandhakumariin (2007) sekä Bosch-Sijtsemaniin (2007), joiden mukaan virtuaaliset 

työpaikat ovat virtuaalitoimistoja, laboratorioita ja luokkahuoneita, joissa virtuaalitiimit 

suorittavat keskenään tehtäviä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi ollen 

maantieteellisesti etäällä toisistaan. Ihmisillä on luontainen tarve kokea 

yhteenkuuluvuutta ja tuntea olevansa osa yhteisöä. Virtuaalisesti työskentelevät 

henkilöt kokevatkin helposti ongelmaksi työyhteisön tuen puutteen, jolloin ajatus: ne, 

jotka ovat ”poissa silmistä” ovat ”poissa mielestä” vahvistuu. Vuorovaikutus on avain, 

jotta joukosta ihmisiä saadaan virtuaalitiimi. (Vilkman 2016, 19) 

 

Järvenpää et al. (1999, 791) viittaa tutkimuksessaan Mowshowitziin (1997), Snow et 

al:iin (1996), Petersiin (1992) sekä Stewartiin (1994), joiden mukaan yritysten 

globalisoituessa virtuaalitiimit takaavat joustavuutta, kykyä reagoida ja tehostaa 

resurssien käyttöä, jotta erilaisiin tehtäviin voidaan vastata tehokkaammin 
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dynaamisessa ja globaalisessa liiketoimintaympäristössä. Virtuaaliorganisaation 

sisälle muodostuvat virtuaalitiimit (määritellään kappaleessa 1.5.3., sivulla 

kahdeksan) koostuvat pienemmistä ryhmistä (Cascio et al. 2003, 362) ja 

muodostavat näin ollen kokonaisuuden tuoden mukanaan haasteita sekä etuja 

virtuaaliorganisaatiolle. Työskenneltäessä virtuaalisesti virtuaalitiimien on opittava 

kehittämään erilaisia mekanismeja, joiden avulla voidaan edistää yksilöllisten ja 

kollektiivisten tietojen jakamista, kuten luottamuksen luomista, kommunikoinnin 

kehittämistä ja konfliktien avointa ratkaisemista (Rosen, Furst & Blackburn 2007, 

259).  

 

2.1.2 Virtuaalityöskentelyn haasteet 
 

Virtuaalityöskentelyn haasteet liittyvät usein teknologiaan, käyttäjien huomioon 

ottamiseen, ryhmätoiminnan toimivuuteen sekä ihmisten ja muuntautumiskykyyn 

liittyen hajautettuun työhön ja sen kuormittaviin tekijöihin (Humala 2007, 12). 

Vilkmanin (2016, 16) mukaan yritysten haasteena ja kompastuskivenä huomataan 

virtuaalisten mahdollisuuksien hyödyntämättä jättäminen, vaikka etätyötä 

tehtäisiinkin. Tiimin jäsenten tulee opetella ilmaisemaan itseään ja omia ajatuksiaan 

ilman kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, joka asettaa omat haasteet. 

Yhteistyötaidot ovat haastavampia ja vaativampia virtuaalisessa ympäristössä sekä 

yhteistyön rytmittäminen voi olla haastavaa aika erojen ja erilaisten aikataulujen 

vuoksi. Kulttuurilliset erot koetaan myös usein haastaviksi. Kotoa käsin 

työskenneltäessä ja etäpäiviä pidettäessä, työntekijöille saattaa syntyä usein ristiriita 

työn ja perheen vaatimusten välillä, jolloin etätyöskentely saattaa rajoittaa työntekijän 

vaikutusvaltaa ja ratkaisukykyä. (Peltonen 2007, 52-53) Kuviossa 3 on listattu yhteen 

virtuaaliorganisaation haasteita ja etuja yleisellä tasolla. Kuviossa 3 nuolet viittaavat, 

että virtuaaliorganisaatio on tavoitteena ja, että hyödyt ja haitat tukevat organisaatiota 

tavoitteiden saavuttamiseksi.  

 

Organisaation toimiessa laajalla alueella sekä uudenlaiset verkostoyhteisöt, kehitys 

ja sähköisten virtuaalityökalujen hyödyntäminen tuovat johtamiselle ja toiminnan 

organisoimiselle uusia haasteita (Surakka et al. 2011, 83, Humala 2007, 13, 15). 

Snellmanin (2014, 1259) tutkimuksen mukaan nykyaikaiset tieto- ja viestintätekniikat 

ovatkin luoneet uusia johtamishaasteita, sillä uudet teknologiat eivät ole pystyneet 
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poistamaan perinteisiä työhön liittyviä ongelmia. Uusien haasteiden kohdalla 

esimiehiltä ja johtajilta tarvitaan organisaatioiden muutosten myötä monitaitoisuutta ja 

vuorovaikutustaitoja sekä uudenlaisia palautteen antamisen, vastaanottamisen ja 

hyödyntämisen muotoja. (Humala 2007, 13, 15) Virtuaalinen työskentely vaatii 

enemmän johtamista, jotta työntekijät eivät itse johda itseään ja aseta työtehtäviä 

itsekseen. Virtuaalityöskentely vaatii myös enemmän taitoja johtajilta ja työntekijöiltä 

erilaisten softien ja järjestelmien kanssa. (Warnet et al. 2004, 54-55) Uudet tavat 

motivoida ihmisiä, joita ei näe joka päivä sekä uudet tavat ajatella asioita, mitä yritys 

on ja miltä sen pitäisi näyttää voivat olla muun muassa asioita, joita johtajien ja 

esimiesten olisi hyvä miettiä (Humala 2007, 20-21). 

 

Peltosen (2007, 52-53) mukaan työskenneltäessä virtuaalisesti haasteena koetaan 

teknologiaan liittyvä epätietoisuus. Tiimin sisällä teknologiaan liittyvät taidot 

vaihtelevat eikä teknologiaa osata käyttää.  Peltosen mukaan virtuaaliorganisaatio 

vaatii tuekseen investointeja, jotta tietoliikenneteknologia, tietokoneet ja muut 

verkkoyhteydet voidaan taata työntekijöille. Sähköpostit ja videokonferenssiyhteydet 

asettavat omat haasteet organisaation toimivuudelle, sillä vaikka 

tietoliikennetekniikka on kehittynyt, vaatii virtuaalinen työskentely työpaikoilla erilaisia 

taitoja ja valmiuksia, jotta fyysinen läsnäolo voidaan korvata vakuuttavasti. Lisäkuluja 

ja kustannuksia aiheutuu tilanteissa, joissa tietojärjestelmien käyttötuen 

varmistamiseen ja tietokantojen päivittämiseen tarvitaan ylimääräisen henkilökunnan 

palkkaamista. (Peltonen 2007, 52-53) Useat hyödylliset mekanismit, joita 

virtuaalikoneet tarjoavat, saatetaan kokea ennalta arvaamattomiksi ja haitallisiksi 

olemassa olevien turvamekanismien kanssa (Garfinkel & Rosenblum 2005). 

Salaisten tietojen turvaaminen on yksi haasteista, joita etenkin isojen ja globaalien 

yritysten tulee ottaa huomioon asettaessa virtuaalisia tukiverkostoja. Verkon tulee 

olla turvallisten järjestelmien alla, jotta tiedostoihin ei päästä käsiksi. Tietoliikenteen 

muoto velvoittaa esimiehen olemaan jatkuvasti tietoinen siitä mitä tietoliikenteessä 

tapahtuu (Ford, Gadde, Håkansson & Snehota 2003, 33).  

 

Työskenneltäessä virtuaalisesti, eivät organisaatiossa olevat haasteet helpotu, eikä 

niitä ole syytä unohtaa. Kuitenkin, nykyajan kilpailun tuomien haasteiden 

selviämiseen, virtuaaliorganisaatio mahdollistaa joustavat organisaatioiden väliset 

liiketoimintarakenteet (Priego-Roche et al. 2016, 439). Teknologian, sekä tieto- ja 
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viestintätekniikan kehittämisen katsotaan ratkaisevan henkilöstöjohtamiseen liittyviä 

ongelmia virtuaalisessa organisaatiossa. Sähköpostilla käytävät tietojenvaihdot ja 

erilaiset web- konferenssit ovat yleisiä liiketoiminnassa. Monet liittyvät virtuaalisiin 

ryhmiin, -organisaatioihin, ja -verkostoihin liiketoiminnallisista syistä ja käyttävät 

virtuaalisia väyliä aktiivisesti, jonka vuoksi henkilöstöjohtamiseen liittyvien mallien on 

täytettävä nykyiset markkinavaatimukset ja näin ollen säilyttää kilpailukyky. 

(Merkevicius, Davidaviciene, Raudeliuniene & Buleca 2015, 200) 

 

2.1.3 Virtuaalityöskentelyn edut ja hyödyt 
 

Virtuaalityöskentelyn katsotaan myös tuovan organisaatioille paljon etuja ja hyötyjä. 

Virtuaaliorganisaation määritelmää syvällisemmin tutkiessa, tutkijan huomio kiinnittyy 

termiin, joka mainitaan lähes kaikissa määritelmissä ja, joka ilmenee kuviosta kolme: 

virtuaaliorganisaation joustavuus. Muun muassa Vilkmanin (2016, 14, 16-18) mukaan 

72 prosenttia vastaajista valitsee kahdesta kiinnostavasta työpaikasta sen, jossa 

joustava työskentely on mahdollista. Joustavia työmuotoja arvostetaan Vilkmanin 

mukaan niin paljon, että työpaikkaa ei haluta vaihtaa. Joustavalla työllä tarkoitetaan 

työtä, joka on ajasta tai paikasta riippumatonta. Työntekijät, joilla on mahdollisuus 

etätyöskentelyyn pysyvät 60 prosenttia varmemmin yrityksessä verrattuna niihin, 

joilla etätyöskentelymahdollisuutta ei ole. Työn tekeminen kokonaan tai osittain 

virtuaalisesti houkuttelee työntekijöitä enemmän, sillä työn ja muun elämän 

yhteensovittaminen on tällöin helpompaa (Vilkman 2016, 14, 16-17). Vilkmanin 

(2016, 16-18) mukaan myös työmatkojen, joissa työntekijällä ei ole kontrollia tai 

vaikutusta työmatkojen etenemiseen, koetaan aiheuttavan stressiä, vaikka itse työ ei 

olisi kuormittavaa. 

 

Virtuaalityöskentelyn etuja ovat Peltosen (2007, 51-52) mukaan asiakaspalveluiden 

parantuminen ja kansainvälisille markkinoille siirtymisen helpottuminen. 

Työntekijöiden mahdollisuus työskennellä virtuaalisesti motivoi ja kannustaa 

työntekijöitä pysymään yrityksessä pitempään. Etätyössä työnteko koetaan myös 

tehokkaammaksi. Kokonaiskustannusten katsotaan vähentyvän, kun toimistotilaa ja 

kalusteita tarvitaan vähemmän. Virtuaalisen työskentelyn koetaan olevan 

ympäristöystävällisempää, kun työmatkoista aiheutuva hiilijalanjälki pienenee. 
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Työntekijöiden mahdollisuudet toteuttaa ja kontrolloida omaa työtä katsotaan 

korostuvan virtuaalisessa työssä enemmän. (Vilkman 2016, 16-18)  

 

Virtuaalitapaamisten ja –kokousten, kuten esimerkiksi audio-, video- ja 

webneuvottelujen koetaan vähentävän ympäristövaikutuksia ja matkakustannuksia, 

joita liiketoimintaa tehdessä syntyy. Käyttämällä uusia ja vähemmän 

ympäristöhaitallisia tapoja tehdä töitä voidaan lisätä yritysten liikkuvuutta ja 

aktiivisuutta ja näin ollen lisätä yhteistyötä aktiivisemmin eri yritysten kanssa. 

Työntekijöiden tuottavuutta saadaan myös parannettua virtuaalisten tapaamisten 

avulla. Virtuaalitapaamisten asteittainen käyttöönotto organisaatioissa mahdollistaa 

kustannussäästöjä sekä usein investointien nopeaa tuottoa. (Abrhamsson Lindeblad 

et al. 2016, 113) Virtuaaliryhmien etuna on mahdollisuus yhdistää digitaalisesti ja 

sähköisesti alan asiantuntijoita yhteen etäisyyksistä huolimatta. Organisaation sisällä 

olevat virtuaalitiimit, jotka havaitsevat riskit ja haitat jäsenten välisessä 

tiedonjakamisessa, tulisi hyödyntää kollektiivista asiantuntemustaan kilpailijoita 

paremmin, esimerkiksi transaktiivisen muistijärjestelmän avulla, jossa jokainen tiimi 

kehittää omaa tietämystään ja tallentaa tietämyksensä yhteen. (Rosen et al. 2007, 

261) Yksittäisten työntekijän näkökulmasta virtuaaliorganisaatio merkitsee 

mahdollisuutta työskennellä missä tahansa, välittämättä omasta sijainnista tai työn 

tekemisen ajankohdasta. Monesti työnteko tapahtuu kotona, jossa sähköpostien 

vastaaminen ja muu yhteydenpito hoituvat muihin kätevästi. (Peltonen 2007, 53) 

Kuvioon 3 on koottu virtuaaliorganisaation oleellisimmat edut ja hyödyt.  
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Kuvio 3. Yhteenveto virtuaaliorganisaation haasteita ja eduista. 

 

2.2 Esimiestyö 

 

Jo kautta aikojen on totuttu ajatukseen, että johtaminen on taito tai ominaisuus, joka 

ihmisellä joko on tai ei ole. Ennen esimiesten tehtävänä oli kontrolloida viidestä 

seitsemään alaista ja päätyönä oli johtaa alaisia. Nykyään esimiehen ja johtajan 

odotetaan kuitenkin vaikuttavan tiimeihin, prosesseihin, kulttuuriin, asiakkaisiin, eri 

partnereihin sekä verkostoihin. (Kauppinen 2006) Esimiehen tehtävänä on ohjata 

toimintaa strategian suuntaisesti, huolehtia resurssien riittävyydestä ja 

kohdentamisesta, sekä huolehtia työntekijän hyvinvoinnista. Työntekijän 

velvollisuutena on puolestaan tehdä huolella osoitetut tehtävät ja huolehtia oma- 

aloitteisuudesta sekä kehittää omaa osaamista. Esimiehen työskentelykenttä on 

laaja, josta iso osa työstä on vuorovaikutusta. Esimiestyö on palveluammatti, jonka 

toimintaa voidaan kuvailla vaikuttamistyönä. (Surakka et al. 2011, 14-16) Esimiesten 

rehellisyys ja avoimuus vaikeissa ja ongelmallisissa tilanteissa vahvistaa luottamusta 

muuhun työyhteisöön ja työntekijöihin. (Kupias et al. 2014, 45, 47). 

 

Achuan & Lussierin (2010, 7) mukaan johtajien ja esimiehien toimintoihin kuuluu 

suunnittelu, organisointi, johtaminen sekä kontrollointi. Virtuaalijohtajan tärkein 

tehtävä on näyttää työntekijöille suuntaa, sekä edistää tiimin tehokkuutta kehittämällä 

ja koordinoimalla yhteistoimintaa (Humala 2007, 32-33). Taitoja ja ominaisuuksia, 

•Teknologian toimivuus ja käyttö 

•Työntekijöiden huomioiminen 

•Tietojen turvaaminen 

•Ilmaisutaito ja ajatukset 

•Yhteistyön sujuvuus 

•Kulttuurilliset erot 

•Johtajuuden taidot 

Haasteet 

•Vapaus ja joustavuus 

•mahdollisuudet ja motivointi 

•Asiakaspalvelun parantuminen 

•Tehokkuus ja ajankäyttö 

•Kustannustehokkuus 

•Ympäristö näkökulma 

Edut 
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joita esimiehiltä vaaditaan työyhteisön johtamistilanteessa ovat muun muassa oman 

johtajuuden arvostaminen, halu toimia ihmisten johtajana, itsekriittisyys, hyvä 

itsetunto, kyky käsitellä pettymyksiä sekä hyvä säiliökyky. Esimiehillä tulee siis olla 

henkilökohtainen johtamiskäsitys eli sisäistynyt näkemys siitä, miksi työyhteisössä 

tarvitaan johtajaa, mitkä ovat keskeisimmät tehtävät ja miten ihmisiä ja yhteisöjä 

johdetaan. (Järvinen 2001, 27, 30 

 

2.3 Esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa 

 

Virtuaalijohtaminen eroaa tavanomaisesta johtamisesta eniten ympäristönsä 

puolesta. Tämän päivän johtajien odotetaan pystyvän johtamaan toisiinsa 

yhteyksissä olevia labyrinttejä kansallisista rajoista, aikavyöhykkeistä ja kulttuureista 

huolimatta. Perinteisten johtamistaitojen lisäksi esimiesten ja johtajien on opeteltava 

verkossa toimivat pelisäännöt ja teknologiset verkkotyöskentelyssä käytetyt työkalut. 

Tärkeissä tilanteissa johtaja osaa kuitenkin kutsua ihmisiä kasvotusten paikalle, eikä 

kaikkea tarvitse käydä verkossa. (Humala 2007,13, 15, 20-21) Surakka et al. (2011, 

194) mukaan johtaminen vaatii läsnäoloa. Etäjohtamisessa fyysisten kohtaamisten 

ollessa harvinaisia, voi läsnäoloa lisätä virtuaalisten työkalujen ja kanssakäymisten 

avulla. Vaikka esimies ja työntekijä ovat maantieteellisesti etäällä toisistaan, eivät 

esimiehen tehtävät silti katoa. Esimiehen tulee selkiyttää yhteisiä tavoitteita ja 

toimintatapoja. Työntekijän toimintaa on myös tuettava ja yhteistyötä rakennettava. 

Toisin sanoen, esimiehen on oltava näkyvä myös kaukaa ja toisaalla töitä 

tehdessään. (Surakka et al. 2011, 194)  

 

Esimiestyöhön virtuaaliorganisaatiossa voidaan määritellä neljä tehtävää, jotka 

kuuluvat esimiehien uusiin johtamistaitoihin: kommunikointi, arviointi, opettaminen ja 

arvonmääritys. Kommunikoinnin koetaan lisäävän tietoa ja luottamusta tiimin sisällä, 

sekä kykyä luoda yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Suunnittelu, analysointi, 

ennustaminen ovat osana arviointia.  Oppimisella tarkoitetaan organisaation kykyä 

kouluttaa tiimiä toimimaan virtuaaliorganisaatiossa oikein. Arvonmääritys on asia, 

joka jokaisessa yrityksessä on johtajien puolesta oltava määriteltynä. (Warner et al. 

2004, 110-111) Nämä neljä tehtävää koetaan pohjana ja perustana myös 

teoreettiselle viitekehykselle, joka esitetään kuviossa 1 kappaleessa 1.3. 

Organisaation kehittäminen vaatii johdolta ja esimiehiltä ihmisten ja työyhteisöjen 
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käyttäytymisen periaatteiden tuntemista, sillä ihmisten johtamisen merkitys korostuu 

ympäristössä, jossa työympäristö vaihtelee. Organisaation muutos- ja 

uudistamistilanteissa koetellaan esimiesten johtamistaitoja, jossa esimiehet 

osoittavat omalla käyttäytymisellään henkilöstölle toivotut ja ei toivotut toimintatavat 

ja minkälainen aloitteellisuus ja suhtautuminen työhön tulee olla. (Järvinen 2001, 27) 

Wheatleyn (1994, 13) ”Leadership and the New Science”- kirjan mukaan ajattelu 

mekaanisista organisaatioista on kehittynyt kohti rajattomia organisaatioita. 

Organisaatiot nähdään systeemeinä, oppivina organisaatioina. Toisin sanoen 

organisaation rakenne ja johtamistapojen merkitys vähenevät.  

 

Esimiehen rooli luoda vuorovaikutus toimivaksi onkin yksi tärkeimmistä keinoista 

saada luottamus ja kommunikaatio virtuaalitiimissä ja -organisaatiossa toimimaan. 

Vuorovaikutuksen luominen luonnolliseksi lisää luottamusta molemmin puolin. 

Esimiehen rooli virtuaaliorganisaatiossa kasvaa, kun työntekijöitä ei pysty näkemään 

ja kuulemaan konkreettisesti, jolloin luottamuksen tärkeys korostuu. Ilman 

vuorovaikutusta ja luottamusta jätämme asioita kertomatta, puolustamme omia 

ajatuksiamme ja kuuntelemme valikoiden (Kupias et al. 2014, 43). Virtuaalijohtajan 

tehtävänä on edistää tiimin toiminnan tehokkuutta eri roolien avulla. Virtuaalitiimiä 

johtavan esimiehen keskeiset roolit ovat Zaccaron & Baderin (2003) mukaan 

(Humalaa (2007, 32-34) mukaillen): tiimin yhteistoiminta, suunnan näyttäminen ja 

toiminnan koordinointi, jotka ovat esitetty kuviossa 4. Tiimin yhteistoimintaan kuuluu 

yhteisen toiminnan kehittäminen tiimissä ja sen ympäristössä tapahtuvien asioiden 

ennakointi ja tulkinta. Ulkopuolisten asioiden vaikuttaessa tiimin toimintaan on 

esimiehen ja johtajan autettava tiimin jäseniä tulkitsemaan tehtäviä laajemmissa 

näkökulmissa. Johtajan on myös kyettävä luomaan hyvät edellytykset työskentelylle, 

jotta vahvuudet tulevat esille. Toinen kohta, suunnan näyttäminen, on yksi 

tärkeimmistä johtajan tehtävistä, sillä mitä selkeämmät ohjeet ja ”kartan” esimies on 

antanut tiimille, sitä paremmin keskittyminen on oleellisissa asioissa, joka taas takaa 

parempia tuloksia. Suunnan näyttäminen koetaan esimiehen kohdalla tärkeämmäksi 

virtuaalisessa ympäristössä, kuin tavallisissa työolosuhteissa. Toiminnan koordinointi 

on tärkeää hoitaa esimiehen roolissa hyvin, sillä suurin osa työstä tehdään 

mielikuvien avulla, joita tulee rakentaa yhdessä tiimin kanssa, kun ei nähdä 

kasvotusten. Strategian viestintä, yhteinen arvopohja ja visio sekä luottamus ovat 
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tärkeitä asioita, jotka esimiehen on tiimilleen tehtävä selväksi ja joissa ajatukset on 

kaikkien kesken oltava samanlaiset. (Humala 2007, 32-36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Virtuaalitiimin johtajan roolit ja virtuaalitiimin tehokkuus (mukaeltu Humala 

2007, 32 (Zaccaro & Bader 2003)). 
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3. TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN OSUUS 

 

Tutkimuksen empiriaosuudessa tarkastellaan kohdeyrityksen case- organisaation 

virtuaalista toimintatapaa tällä hetkellä sekä esimiestyön vaikutuksia 

virtuaaliorganisaatiossa. Tässä kappaleessa kuvataan tutkimuksen kohdeyritys ja 

case- organisaatio sekä tutkimusta varten suoritettu haastattelu ja tutkimustulokset. 

Empiriaosuuden aineisto kerättiin puolistrukturoidulla haastattelulla, jossa Hirsjärvi et 

al. (2000, 47) mainitsee Robsonin (1995) mukaan olevan kysymyksenä siitä, että 

kysymykset määritetään ennalta, mutta haastattelija voi vaihdella muun muassa 

niiden sanamuotoa. 

 

3.1 Tutkimuksen kohdeyritys ja case- organisaatio 

 

Tämän kappaleen lähdetiedot on saatu kohdeyrityksen johdon ja avainhenkilöiden 

toimittamana. Tutkimuksen kohdeyritys on maailman johtava teknologian, 

automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja 

energiateollisuudelle. Kohdeyritys on asiantuntijayritys, joka koostuu neljästä 

liiketoiminta-alasta. Case- organisaatio kuuluu yhteen liiketoiminta-alaan. Case- 

organisaatio koostuu palveluorganisaatiosta, jonka toimipisteitä on 18 

paikkakunnalla. Toimipisteet sijaitsevat eri puolella Suomea. Kohdeyritys määrittelee 

palveluorganisaation vahvuuksiksi muun muassa tehokkaat työkalut ja etäyhteydet.  

 

Haastateltavat henkilöt tekevät palveluliiketoimintaa ja ovat osana 

palveluorganisaatiota. Haastateltavat henkilöt nimettiin etukäteen kohdeyrityksen 

johdon toimesta. Tutkijan toiveet huomioitiin, sillä tarkoituksena oli kuulla sekä 

kohdeyrityksen esimiehiä, että työntekijöitä tulosten analysoimisen ja mielenkiinnon 

kannalta. Kolmesta haastateltavasta kaksi toimii esimiehenä. Haastateltavia 

käsitellään anonyymisti: esimies ”1”, esimies ”2” ja työntekijä ”1”. Yleisesti 

haastateltavista käytetään termiä ”haastateltava”. 

 

Haastateltavat ovat toimineet kohdeyrityksessä jo useamman vuoden ajan. Esimies 

”1” ja työntekijä ”1” tekevät tiiviisti yhteistyötä, vaikka ovat maantieteellisesti etäällä 

toisistaan. Esimies ”1” tekee töitä päätoimipaikassa johtaen omaa osastoaan, johon 
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muun muassa kuuluu työntekijä ”1”. Tutkimuksen kannalta oleelliset taustatiedot on 

koottu taulukkoon 1.  

 

Taulukko 1. Haastateltujen henkilöiden taustatiedot. 

 

 Alaisten 

lukumäärä 

Monta vuotta työskennellyt 

nykyisessä tehtävässä 

Esimies ”1” 15 4 

Esimies ”2” 13 6 

Työntekijä 

”1” 

 19 

 

 

3.2 Tutkimuksen haastattelu 

 

Haastattelu on tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä joustava, joka sopii moniin 

lähtökohtiin ja tarkoituksiin (Hirsjärvi et al. 2000, 14). Haastatteluja tehtiin yhteensä 

kolme kappaletta. Haastattelut suoritettiin puolentunnin puhelinhaastatteluna ja ne 

äänitettiin litteroimisen ja analysoinnin helpottamiseksi. Haastattelut suoritettiin 

13.11.2018 ja 19.11.2018, joista kaksi haastattelua oli saman päivänä ja yksi 

haastattelu eri päivänä. Tämän koettiin tuovan tutkijalle mahdollisuuden keskittyä 

jokaiseen haastatteluun yksilönä ja ajan kanssa. Haastattelun aluksi tutkija määritteli 

virtuaaliorganisaation terminä haastateltaville, jonka koettiin helpottavan 

haastateltavien lähestymistä vastauksiin. Haastatteluiden kesto oli yhteensä noin 

puolitoista tuntia. Tutkimuksen haastattelut suoritettiin anonyymeina, jonka vuoksi 

tutkimuksessa ei esitellä haastateltavia henkilöitä tai yritystä nimeltä, vaan niihin 

viitataan kohdeyrityksenä ja case-organisaationa.  

 

Haastattelun runko ja haastattelussa esitettävät kysymykset lähetettiin sähköpostilla 

hyvissä ajoin ennen haastattelua haastateltaville, jolloin haastateltavilla oli 

mahdollisuus tutustua haastattelukysymyksiin etukäteen. Tämän toivottiin lisäävän 

haastattelun informatiivisuutta ja syvempiä tulkintoja. Haastattelukysymykset löytyvät 

liitteestä 1. Haastattelukysymysten yhteydessä haastateltavat saivat sähköpostilla 
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esitietokysymykset, joiden koettiin säästävän aikaa itse haastattelutilanteessa. 

Esitietokysymykset löytyvät liitteestä 2. Esitietokysymysten yhteydessä tutkija avasi 

omaa taustaansa ja tutkimusta laajemmin. Esitietokysymysten koettiin helpottavan 

tutkijaa haastateltavien lähestymisessä ja esitettävien kysymysten muotoilemisessa. 

Haastateltavat eivät tiedä toistensa vastauksia etukäteen, joten analysoinnin 

kannalta on mielenkiintoista nähdä kuinka paljon vastaukset eroavat toisistaan.  

 

Haastattelussa kysymykset jaettiin kahden pääteeman alle: case- organisaation 

toimintatapa tällä hetkellä ja esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa. Ensimmäisen 

teeman tarkoituksena on tarkastella kohdeyrityksen tämän hetkistä toimintatapaa 

muun muassa kysymysten ”Toimiiko organisaatiosi mielestäsi virtuaalisesti? Kyllä/Ei, 

perusteluja?” ja ”kuinka usein ollaan yhteydessä (esim. yhteiset palaverit) 

organisaation sisällä (monta kertaa viikossa/kuukaudessa)?” avulla. Toisen teeman 

tarkoituksena on saada ajatuksia itse pääteeman alle tutkimuskysymysten avulla. 

Haastattelusta saatujen vastausten avulla analysoitiin aineistoa.  

 

3.3 Haastattelun keskeiset tulokset 

 

Tässä kappaleessa kootaan yhteen haastatteluiden tulokset kahden pääteeman alle: 

toimintatapa tällä hetkellä ja esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa. Tarkemmat 

analyysit tehdään kappaleessa neljä. 

 
3.3.1 Case- organisaation toimintatapa tällä hetkellä 
 

Haastateltavien mielestä case- organisaatio on virtuaaliorganisaatio. Haastateltavien 

yhteydenpito kohdeorganisaatiossa tapahtuu kohdeyrityksen tarjoamien työkalujen, 

kuten Skypen, sähköpostin ja WhatsAppin avulla. Perinteisiä puheluita ja viestejä 

käytetään tilanteissa, joissa halutaan saada nopea yhteys toiseen henkilöön. 

Haastateltavat mainitsevat kuitenkin niiden käytön vähentyneen. Teollisuusalalla 

työskenneltäessä puhelimien kuuluvuus ja yhteydet eivät aina toimi, jolloin 

sähköpostien hyöty korostuu.  

 

Esimies ”1” pitää kaikki palaverit kerran kahteen viikkoon sekä tyypillisesti kerran 

kuukaudessa laajemman palaverin Skypen välityksellä. Tämä vastaa 
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haastattelukysymyksiin neljä ja kuusi, sekä kysymykseen kolme: ”Kuinka usein ollaan 

yhteydessä organisaation sisällä?”. Esimies ”2” järjestää osastopalavereita 

virtuaalisesti Skypen välityksellä joka toinen viikko ja kerran kvartaalissa tapaamisen, 

jossa on tarkoitus tavata kasvotusten. Työntekijä ”1” on esimies ”1”:n kanssa 

yhteydessä viikoittain WhatsAppin tai Skypen välityksellä esimerkiksi 

kaupankäyntitilanteissa. Fyysisesti esimies ”1” ja työntekijä ”1” näkevät muun 

muassa asiakastapaamisissa, joka vastaa samalla kysymykseen viisi. Muutaman 

kerran vuodessa järjestetään koulutus- ja palaveritapahtumia, joihin kaikki yhdessä 

kokoontuvat ja joissa kaikki ovat fyysisesti paikan päällä. Haastateltavat kokevat 

palavereihin valmistautumisen ja suunnittelun tärkeiksi. Esimerkiksi esimies ”1” ja 

työntekijä ”1” valmistautuvat asiakastapaamisiin Skypessä palaverin merkeissä, 

ennen fyysisiä asiakaspalavereita. Tämä koetaan positiiviseksi tavaksi saada 

tapaamisesta kaikki irti. Esimiehet korostavat face-to-face -tapaamisten ”kärsivän” 

usein asiakastapaamisten vuoksi, jolloin monet estyvät fyysisiin tapaamisiin. 

Haastatteluiden perusteella fyysiset tapaamiset koettiin kuitenkin tärkeiksi. 

 

Esimies ”1”:n mukaan päätöksiä, joita tehdään virtuaalisesti ovat esimerkiksi 

tarjouksien hintatasoon, -ehtoihin tai -sisältöön liittyviä päätöksiä. Esimies ”1” 

kuvailee päätöksien merkityksiä näin:  

 

”Ihan isoja päätöksiä tehdään ja ihan itseasiassa ollaan tehty työkuvaan liittyviä 

muutoksia virtuaalisesti ja ei olla oltu kasvokkain palaverissa, kun ollaan päätetty 

ihmisen työkuvanmuutoksesta”. 

 

Esimies ”2” kertoo, että virtuaalisesti voidaan käydä samat asiat kuin kasvotustenkin. 

Työntekijän mukaan yleisistä asioista, mutta myös isoista kaupallisista asioista 

tehdään päätöksiä Skypen avulla virtuaalisesti. Esimies ”1”:n ja ”2”:n mielestä 

esimerkiksi kriittisten palautteiden antaminen, henkilökohtaiset asiat organisaation 

sisällä tapahtuvat isommat suunnanmuutokset tulee hoitaa kasvotusten, ei 

virtuaalisten työkalujen avulla. Työntekijä pysyy esimiesten kanssa samassa linjassa, 

ja kokee, että henkilöpoliittiset asiat pyritään hoitamaan kohdeorganisaatiossa aina 

kasvotusten.  
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3.3.2 Esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa 
 

Esimies ”1” kokee, että virtuaaliorganisaatio vaikuttaa ehdottomasti esimiestyön 

toimintaan. Etenkin aikatauluttaminen koetaan tärkeäksi, jotta yhteydenpito tapahtuu 

säännöllisesti kaikkiin ihmisiin:  

 

”..eli mulla on itsellä esim. aikataulu miten soittelen ihmisiä läpi ja kyselen yleisiä 

kuulumisia, koska en voi nähdä heitä kahvipöydässä ym. niin tähän ehdottomasti 

vaikuttaa”. 

 

Esimies ”2”:n tapauksessa virtuaaliorganisaatio on tuonut esimiestyöhön joustoa:  

 

”Se toimii mahdollistajana. Minun ei tarvitse enää nähdä vaivaa ja suunnitella, ne on 

aika raskaita välistä löytää sopiva aika kaikille nähdä. Tai ainakin että sopisi 

mahdollisimman monelle. Skype mahdollistaa sen ja, kun tämä on aika helppoa 

virtuaalijärjestelmän avulla, niin näitä voi pitää useammin, jolloinka palavereista ei 

tule raskaita.” 

 

Virtuaaliorganisaation koetaan vaikuttavan myös työntekijän toimintaan. Työntekijä 

”1” korostaa työntekijöiden vastuullisuutta muistaa laittaa viestejä, tässä tapauksessa 

esimies ”1”:lle. Esimerkiksi työmatkojen aikana arvostetaan yhteyshenkilön 

yhteydenpitoa työntekijää kohtaan.  

 

Esimies ”1”:n mukaan johdettaessa virtuaaliorganisaatiota esimiehen on huomioitava 

kaikki työntekijät sekä käytävä asiat järjestelmällisesti läpi. Esimies ”1”: mukaan on 

myös tärkeätä panostaa ja huomioida hetket, kun nähdään organisaatiossa 

kasvokkain, jotta oleelliset ja tärkeimmät asiat käydään läpi mahdollisimman 

monipuolisesti. Johdettaessa virtuaaliorganisaatiota on esimies ”1”:n mukaan 

mietittävä tarkkaan, mitä asioita voidaan hoitaa virtuaalisesti ja mitä ei. Esimies ”2”:n 

mukaan johdettaessa virtuaaliorganisaatiota on esimiehen huomioitava ihmisen 

perusluonne. Esimies ”2” korostaa, että tärkeätä on muistaa ihmisten erilaisuus ja 

tasapuolinen ajattelu:  
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” Osa ei koskaan kommentoi näissä Skype -palavereissa mitään, ne on vähän 

rauhallisia ja pidättyväisiä ihmisiä se että kuuntelee ja muistaa / osallistaa nämä 

hiljaisemmatkin kaverit mukaan, ettei unohda niitä, se on haaste. Ekstrovertit ovat 

monesti äänessä ja introvertit jäävät helposti taka-alalle.” 

 

Työntekijä ”1”:n näkökulmasta kysymys: ”Minkälaisia asioita esimiehen on mielestäsi 

huomioitava johdettaessa virtuaaliorganisaatiota?” on haastava, sillä työntekijän on 

usein vaikea asettua esimiehen rooliin. Tästä syystä kysymys muotoiltiin toisin. 

Kysymys esitettiin: ”Mitä erityisesti toivot esimieheltä?” -tyylisenä kysymyksenä. 

Työntekijä ”1”:n erityiset toiveet ja painotukset perustuivat esimiehen yhteydenpitoon, 

joka koettiin todella tärkeäksi osaksi yhdessä toimimisen tunteen saavuttamiseksi. 

Tämä lisää läsnäolon ja tiimiin kuulumisen tunnetta. Työntekijä ”1”:n mukaan: 

 

”Se on niinku semmonen välittämisen kulttuuri, joka on tärkeätä. On tärkeätä, että 

niihin viestiin vastataan, siihen oppii lyhyessäkin ajassa, että niihin vastataan. Se on 

ollut hieno asia tässä, ja se on tuonut sitä yhdessä toimimista”. 

 

Esimies ”1”:n mukaan esimiestyössä kaikkien tasa-arvoinen kohtelu ja huomioiminen 

ovat todella tärkeitä, riippumatta siitä onko kyseessä virtuaalinen vai fyysinen 

organisaatio. Aikataulutus, järjestelmällisyys, työntekijän kannustaminen oma- 

aloitteisuuteen ja itseohjautuvuuteen päivittäisessä tekemisessä on tärkeätä ottaa 

huomioon. Esimies ”2”:n mielestä on hyvä olla säännöllinen ja lähettää esimerkiksi 

palaverikutsut hyvissä ajoin.  

 

Työntekijä ”1”:n mukaan esimiehen on tärkeä ”olla kartalla” siitä mitä työntekijät 

tekevät. Työntekijän mielestä myös työntekijöihin kohdistettava työkuormitus on iso 

tekijä, joka voi vaihdella työntekijästä riippuen; jollain on todella paljon töitä, jollain 

vähemmän, joten tämä olisi hyvä huomioida, että kaikilla on tasavertaisesti töitä. 

Työntekijä ”1” kokee myös tärkeäksi sen, että esimies muistaa järjestää yhteisiä ja 

kahdenkeskisiä tapahtumia ja tapaamisia. Työntekijä ”1”:n mielestä myös 

koulutusnäkökulma on hyvä ottaa huomioon, jotta kaikilla on samanlaiset 

mahdollisuudet kehittyä ja saada lisää tietoa. Tiedonjako on myös tärkeää, niin 

työntekijän, kuin esimiehenkin puolesta ottaa huomioon virtuaalisessa ympäristössä.  
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Virtuaalinen organisaatio toimittaa esimies ”1”:n mielestä johdon agendaa samalla 

tavalla, kuin fyysinenkin organisaatio, mutta se tehostaa kuitenkin esimies ”1”:n 

mukaan huomattavasti toimintaa ja tämä antaa mahdollisuuden resurssirajoitteisessa 

maailmassa hyödyntää ja käyttää asiantuntijoita hyväksi laajalta alueelta ja johtaa 

työtä keskitetysti jostain tietystä paikasta. Esimies ”2”:n mainitsee toimivat yhteydet ja 

yhteiset hetket edellytykseksi sille, että tavoitteita voidaan seurata ja saavuttaa 

virtuaalisessa organisaatiossa. Tavoitteiden asettelun lisäksi niiden seuraaminen ja 

mittaaminen koetaan välttämättömiksi ja pakollisiksi, jotta tavoitteisiin päästään ja 

väärinkäsityksiltä vältytään esimerkiksi tilanteissa, joissa tavoitteet ja suoritettavat 

tehtävät eivät ole olleet selville kaikille osapuolille. Esimies ”2”:n mielestä myös 

säännöllisten palaverien pitäminen virtuaalisessa ympäristössä tukee tavoitteiden 

saavuttamisessa. Työntekijä ”1”:n mukaan esimiehiltä saatu tuki ja aktiivisuus 

auttavat tukemaan tavoitteiden saavuttamisessa. Työntekijä kokee tärkeäksi sen, 

että esimies on tavoitettavissa. Yllä olevassa kappaleessa saadaan vastaukset 

kysymykseen 12.  

 

Haasteet, joita virtuaaliorganisaatio tuo esimiestyöhön ovat esimies ”1”:n mukaan 

henkilöiden mielialojen ja fiilisten haastava tulkitseminen virtuaalisesti. Esimies ”1” 

kokee virtuaalisen tukemisen ja kannustamisen haastavaksi verrattuna fyysiseen ja 

läsnä olevaan kannustamiseen. Esimies ”1” määrittelee myös ajan olevan välillä 

haasteena, sillä tiedonsiirto eteenpäin ei tapahdu vahingossa, vaan asioiden 

hoitaminen pitää suunnitella aina erikseen ja etukäteen. Aiemmin hyvänä asiana 

esille tullut virtuaalityöskentelyn joustavuus koetaan myös haasteena, sillä 

virtuaalisessa työssä on tärkeä pystyä olemaan todella joustava ja kykenevä 

tekemään töitä esimerkiksi myös työajan ulkopuolella. Esimies ”2”:n määrittely 

haasteista on esimies ”1”:n kanssa hyvin samoja: tunnetilojen tulkitseminen 

virtuaalisesti on haastavaa. Esimerkiksi huonot ja hyvät päivät pitäisi kaikki ottaa 

huomioon, mutta niiden ei koeta välittyvän tarpeeksi hyvin virtuaalisten työkalujen 

välityksellä. Työntekijä ”1” kokee haasteena kokonaiseen ryhmään kuulumisen 

tunteen.  

 

Esimies ”1” näkee hyvänä asiana virtuaaliorganisaatiossa sen, että ihmiset voivat 

työskennellä paikkakunnalla, jossa haluavat asua. Tämä mahdollistaa myös 

asiakkaiden palvelun läheltä. Esimies ”1” näkee vahvuutena sen, että 
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virtuaaliorganisaation esimiehellä on myös mahdollisuus istua ja työskennelle lähes 

missä vaan ja johtaa samansuuntaisesti koko organisaatiota. Kohdeyrityksen johto 

jakaa esimies ”1”:n mukaan toimintatapaa eri osa-alueille ja tätä hyödynnetään 

todella tehokkaasti. Esimies ”2”:n mukaan case- organisaation virtuaalisuudessa on 

hyvää ketterä, joustava ja nopea tapa saada viesti menemään ihmisille. Työntekijä 

”1”:n mukaan on hyvä asia ja vahvuus, että työntekijöitä ja ihmisiä on ympäri Suomea 

kuuluen samaan organisaatioon, jossa tiedonjako onnistuu.  

 

Esimies ”1”:n mielestä case- organisaation vahvuuksia toimiessaan virtuaalisesti 

ovat: avoin keskustelu kaikkien työntekijöiden kanssa, eli mahdollisuus keskustella 

asiasta, kuin asiasta, ihmisten joustavuus sekä yhteydenpidon helppous, riippumatta 

siitä tapahtuuko yhteydenpidot työaikana vai ei. Esimies ”1” kuvailee case- 

organisaation työntekijöitä itseohjautuviksi. Esimies ”2”:n mukaan 

virtuaaliorganisaation vahvuuksia on muun muassa työtehtävien selkeys. Työntekijä 

”1”:n mielestä virtuaaliorganisaation vahvuuksiin kuuluu yhteydenpito, joka on 

työntekijän mukaan todella hyvällä tasolla. Kommunikointi toimii, vaikka työntekijä 

tietää esimies ”1”:n olevan kiireinen.  

 

Haastattelukysymykseen 11 liittyen esimies ”1” odottaa työntekijöiltä oman työn 

johtamiskykyä, oma-aloitteisuutta sekä joustavuutta tavoitettavuuden suhteen. 

Esimies ”2” toivoo työntekijöiltä aktiivista osallistumista esimerkiksi palavereihin. 

Työntekijä ”1” toivoo esimieheltä luottamusta siihen, että hommat annetaan ja ne 

tulevat valmiiksi. Työntekijä ”1”:n ajatukset vastaavat esimiesten odotuksiin: 

työntekijöiden tulee osata sanoa asiat niin kuin ne ovat ja pyytää apua eikä jäädä 

ihmettelemään. Aktiivisuuden tärkeys siis korostuu puolin ja toisin. Esimiehet pitävät 

tärkeänä sitä, että työntekijöille on määritelty omat tietyt vastuualueet, joissa 

jokaisella on mahdollisuus tehdä omat ratkaisut. Työntekijät tietävät milloin 

vastuualueelta poistutaan ja tullaan rajalle, kun esimieheen pitää olla yhteydessä. 
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4. SAATUJEN EMPIIRISTEN TULOSTEN TULKINTA JA ANALYSOINTI 

 

Tässä tutkimuksen kappaleessa tulkitaan ja analysoidaan kappaleessa 3.3 saatuja 

empiriaosuuden tuloksia tutkimuksen päätutkimus- ja alatutkimuskysymysten tueksi. 

Teorioita kappaleesta 2 käytetään analysoinnin tukena. Aluksi käydään 

haastateltavien tuloksia läpi kohdeyrityksen toiminnasta tällä hetkellä, jonka jälkeen 

tulkitaan tuloksia esimiestyöstä virtuaaliorganisaatiossa. Tutkielman pääaiheen 

”Esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa” -ympärille muotoiltujen kysymysten avulla on 

tarkoitus tuoda näkökulmia virtuaaliorganisaation vaikutuksista esimiestyön 

toimintaan, virtuaaliorganisaation tuomia haasteita ja mahdollisuuksia, sekä 

työntekijän ja esimiesten odotuksia.  

 

4.1 Case- organisaation toimintatapa tällä hetkellä  

 

Haastattelukysymysten ensimmäiseen kysymykseen: ”Toimiiko organisaatiosi 

mielestäsi virtuaalisesti?”, saadaan vastauksia niin teorian, kuin haastattelujenkin 

perusteella, sillä Peltosen (2007) määritelmää virtuaaliorganisaatiosta (kappale 1.5.1) 

voidaan verrata haastateltavien määritelmään kohdeyrityksen case- organisaatiosta. 

Case- organisaatio toimii haastateltavien mielestä virtuaalisesti, sillä maantieteelliset 

etäisyydet, työmatkat, etätyöt ja harvoin kasvotusten näkeminen määritellään case- 

organisaation oleellisiksi piirteiksi.  

 

Kappaleessa 2.1 Peltosen (2007, 52) mukaan virtuaaliorganisaatio vaatii tuekseen 

investointeja, jotta tietoliikenneteknologia, tietokoneet ja muut verkkoyhteydet 

voidaan taata työntekijöille. Nämä ovat haastateltavien mielestä kohdeyrityksessä 

hyvällä tasolla. Skype tarjoaa yrityksille muun muassa ”Skype for Business”- 

palvelun, joka mahdollistaa ammattimaisia verkkokokouksia yrityksille, jossa jopa 250 

henkilöä voi olla yhteydessä toisiinsa samanaikaisesti reaaliajassa (Microsoft 2018b). 

WhatsApp tarjoaa puolestaan mahdollisuuksia ryhmäkeskusteluihin, jossa viestejä 

voi jakaa jopa 256 henkilölle kerrallaan. Sovellus tarjoaa myös ääniviestejä, sekä 

videopuheluita niitä tarvitseville. (WhatsApp 2018) Nämä kaksi sovellusta ovat 

käytetyimpiä case- organisaatiossa muun muassa helppouden vuoksi. Skype on 

todettu helpoksi tavaksi etenkin palavereissa, johon kohdeyritys saa parhaimman 

tuen. Esimies ”2” mainitseekin haastattelussa, että: 
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”Jos ruvetaan sooloilemaan ja tarvittaisiin tukea ja apua, niin sitä on silloin turha 

olettaa saavansa, jos ei käytä yhtiön tarjoamia palveluita.” 

 

WhatsAppin avulla keskusteleminen voi karsia työntekijän ja esimiehen väliltä niin 

sanottuja kireyksiä pois ja tuoda enemmän arkipäiväistä keskustelua ja rentoutta 

työkulttuuriin. Riskinä tässä on kuitenkin se, että työajan ulkopuolella käytävät 

keskustelut saattavat rasittaa osapuolia, jolloin irtautuminen työstä voi olla 

haastavaa. Tämä yhteistyö ja yhteydenpito kuitenkin toimivat haastateltavien välillä, 

joka siinä tapauksessa voidaan nähdä positiivisena asiana ja kannustavana tekijänä 

tulosten kannalta. Haastattelussa ei noussut esille, että haastateltavat olisivat 

kokeneet haasteita virtuaalisten työkalujen tai teknologian suhteen, vaikka Peltosen 

(2007, 52-53) mukaan kappaleessa 2.1.1. tiimin jäsenet eivät välttämättä osaa 

käyttää teknologiaa tarpeeksi hyvin.  

 

Surakka et al. (2011, 168-169) mukaan palaverit ovat yhteistyötä, jossa tarkoituksena 

on koota yhteen henkilöitä yhteisten tavoitteiden ja päätösten saamiseksi. 

Riippumatta palaverin säännöllisyydestä, palaverien valmistautuminen on tärkeintä. 

(Surakka et al. 2011, 168- 169) Surakan teoria voidaan haastattelujen perusteella 

todeta paikkansa pitäväksi, sillä kappaleen 3.3.1 ja haastattelujen mukaan palaverien 

halutaan lisäävän yhteistyötä ja koota mahdollisimman monta henkilöä 

samanaikaisesti samaan tilaan. Esimies ”2”:n mielestä on hyvä olla säännöllinen ja 

lähettää esimerkiksi palaverikutsut hyvissä ajoin. Tämä mahdollistaa osapuolten 

aktiivisemman osallistumisen esimerkiksi palavereihin, kun aineisto tiedetään 

etukäteen. Haastattelujen perusteella Skype- sovellusta hyödynnetään myös ennen 

asiakastapaamisia ja useassa tilanteessa, joka kertoo case- organisaation luotosta 

kyseistä sovellusta kohtaan. Kappaleessa 3.3.1 fyysiset tapaamiset koettiin kuitenkin 

tärkeiksi. Humalan (2007, 13, 15, 20-21) mukaan kappaleessa 2.3, kaikkea ei tarvitse 

käydä verkossa, vaan on hyvä kutsua ihmisiä välillä fyysisiin tapaamisiin. Fyysisiin 

tapaamisiin on hyvä panostaa, jotta osapuolet saavat tilanteista kaiken irti. 

Tapaamisia olisi tehokkuuden tukemiseksi hyvä järjestää aina, kun tarve vaatii.   
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4.2 Esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa 

 

Seuraavaksi haastattelututkimuksen tuloksia käydään läpi tutkimuskysymysten 

kautta. Tutkimuskysymykset ja teoria tukevat tulosten analysointia.   

 

4.2.1 Virtuaaliorganisaation vaikutukset esimiestyöhön  

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymykseen ”Vaikuttaako virtuaaliorganisaatio 

esimiestyöhön? Jos vaikuttaa, niin kuinka?” saadaan vastaus kappaleen 3.3.2 ja 

ensimmäisen alatutkimuskysymyksen: ”Minkälaisia asioita esimiestyössä on 

huomioitava virtuaaliorganisaatiossa?” avulla. Tulokset osoittavat, että 

virtuaaliorganisaatio vaikuttaa esimiestyöhön, sillä on paljon asioita, joita on 

haastateltavien mielestä huomioitava. Kappaleen 2.2 teoriat tukevat haastateltavien 

vastauksia. Vilkmanin (2016, 145) teorian mukaan myös virtuaalinen ympäristö 

vaikuttaa esimiestyöhön, sillä itse esimiestyölle koetaan jäävän liian vähän aikaa, jos 

muut tehtävät vievät kaiken huomion. Ajanpuute ja aikatauluttaminen voidaan 

allekirjoittaa myös esimies ”1”:n mukaan:  

 

”Haaste on myös esimiestyössä se, että esimiestyö on aina tasapainoilua muiden 

asioiden ja esimiestyön kanssa.” 

 

Vilkmanin (2016, 145) mukaan yhteydenpito eri paikoissa työskenteleviin 

työntekijöihin vaatii aikaa, jolloin suunnittelu, organisointi ja priorisointi on esimiehen 

hoidettava huolellisesti. Nämä asiat tulevat esille kappaleessa 3.3.2 ja jotka 

esimiehet kokevat myös tärkeiksi.  Esimies ”1” jatkaakin edelliseen lainaukseen, että:  

 

”..siiinä ei vahingossa tapahdu tällaista tiedonsiirtoa ja vaihtoa, vaan se pitää olla 

suunnitelmallista ja ennalta mietittyä. Tämä vaatii itseltään myös joustoa, jotta 

työajan ulkopuolella voi laittaa viestiä. ” 

 

Kappaleessa 3.3.2 tulee lisäksi esille järjestelmällisyys, työntekijän kannustaminen 

oma- aloitteisuuteen ja itseohjautuvuuteen päivittäisessä tekemisessä on tärkeitä 

huomioitavia asioita. Nämä asiat vastaavat kappaleen 2.2 kuvion 4 esimiehen 

rooleja, joiden tarkoituksena on kehittää virtuaalitiimien tehokkuutta. Humalan (2007, 
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32-33) määritelmä virtuaalijohtajan tehtävistä kappaleessa kaksi tukee huomioitavia 

asioita. Surakka et al. (2011, 14-16, 194) kappaleen 2.2 määritelmä esimiestyöstä, 

voidaan case- organisaation kohdalla todeta todeksi, sillä case- organisaation 

toiminta on haastattelujen perusteella todella ammattimaista ja esimiehet tähtäävät 

siihen, että läsnäolon tunne on virtuaalisesti yhtä hyvää, kuin fyysisestikin. 

Kappaleen 2.2 Achuan et al. (2010, 7) määritelmä johtajien toiminnasta voidaan 

myös yleisesti haastattelujen perusteella todeta paikkaansa pitäväksi. Myös Kupias 

et al. (2014, 84) määritelmän mukaan (kappale 2.2) esimiehen roolista luoda 

vuorovaikutus tärkeäksi, voidaan allekirjoittaa haastattelujen perusteella asiaksi, 

johon esimiehet panostavat päivittäisessä tekemisessään. Työntekijä hoitaa 

vuorovaikutuksen ja viestinnän myös omalta osaltaan hyvin, toimien aktiivisesti 

esimiehen suuntaan.   

 

Suunnittelun ja organisoinnin ohella niin esimiehiltä, kuin työntekijöiltäkin vaaditaan 

joustavuutta tilanteissa, joissa tiedonvälitys tai kommunikointi eivät jokaisena hetkenä 

ole mahdollista suorittaa, esimerkiksi poissaolojen kohdalla. Kaikkien huomioon 

ottaminen sekä tasa-arvoinen kohtelu koetaan tärkeäksi, myös työntekijän 

näkökulmasta kappaleessa 3.3.2. Tämä on myös haasteellista, etenkin henkilöiden 

kohdalla, jotka eivät pidä itsestään kovaa ääntä vaan ovat hiljaisempia eivätkä saa 

ääntään kuuluviin. Vilkmanin (2016, 19) mukaan ihmisillä on luontainen tarve kokea 

yhteenkuuluvuutta ja tuntea olevansa osa yhteisöä voidaan myös allekirjoittaa case- 

organisaation puolesta. Tähän case- organisaation esimiehet selkeästi pyrkivät 

aktiivisilla yhteydenpidoillaan, joka on hyvä asia ja, jonka avulla lisätään tiimiin 

kuulumisen tunnetta. 

 

4.2.2 Tavoitteiden saavuttaminen 

 

Abrahamsson Lindeblad et al. (2016, 122) määritelmä virtuaaliorganisaation 

tärkeimmistä tavoitteista kappaleessa 2.1 vastaa kappaleen 3.3.2 haastattelujen 

tuloksia, sekä tutkimuksen toista alatutkimuskysymystä. Case- organisaation 

tavoitteiden saavuttamista tuetaan muun muassa toimivien yhteyksien ja työkalujen 

avulla, sekä virtuaaliorganisaation nähdään yleisesti tehostavan toimintaa, joka 

antavan mahdollisuuden tehdä töitä keskitetysti hyödyntäen asiantuntijoita eri paikka 

kunnilla. Tämä ajatus kohtaa Peltosen (2007, 51) kappaleen 2 määritelmän kanssa. 
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Työntekijän ajatukset kohtasivat esimiesten kanssa, joka on tärkeää tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta. Kuvion 3 koetaan myös tukevan case- organisaation 

tavoitteiden saavuttamisessa, kun haasteet havaitaan ja mahdollisuudet 

hyödynnetään oikea-aikaisesti.  

 

Säännöllisten palaverien pitäminen tulee myös esille, sillä säännöllisyyden koetaan 

auttavan tavoitteiden saavuttamisessa. Esimies ”2” on testannut omassa 

organisaatiossaan palaverien vaikutuksia työn sujuvuuteen:   

 

”Olen tehnyt omassa organisaatiossa testejä eli olen pitänyt pitkiä taukoja, että ei 

pidetä osastopalavereita niin näissä huomaa nopeasti, että mikä sillä on 

vaikutuksena: kaoottisuus kasvaa. Ei montaa kuukautta voi olla, että ei pidä 

palavereita.” 

 

Voidaankin todeta, että virtuaaliorganisaatio tukee tavoitteiden saavuttamisessa, 

mikäli palaverit pidetään säännöllisesti ja niihin pystytään case- organisaatiossa 

osallistumaan. Esimies ”2”:n mukaan asioista tulee laajoja ja ihmiset alkavat itse 

työllistää itseään sekä informatiivisuuden välittäminen ja kommunikointi loppuvat 

esimiehen ja työntekijöiden välillä, jos palavereita ei pidetä säännöllisesti tai niihin ei 

päästä osallistumaan. Esimies ”2” mainitseman kaoottisuuden välttämiseksi onkin 

tärkeä ylläpitää kommunikointia ja vuorovaikutusta yllä työntekijän ja esimiehen 

välillä, jotta palavereihin osallistumisesta ollaan tietoisia. Kappaleessa yksi esitetyn 

Huotari et al. (2005, 75) mukaan vuorovaikutuksen tärkeys korostuu ryhmien ja 

tiimien työskentelyssä. Tämä voidaan todeta pitävän paikkansa myös case- 

organisaatiossa, sillä esimies ”2” painottaa, että tehtävien ja töiden pitää olla selvillä 

esimiehen kautta, jotta päällekkäisyyksiltä esimiehen antamien tehtävien, jotta 

työntekijän itse työllistämien tehtävien välillä vältytään. Tämä voidaan allekirjoittaa 

myös Warner et al. (2004, 54-55) mukaan kappaleessa 2.1 esiintyvien tulkintojen 

mukaan. Pohjanoksan et al. (2007, 42-43) mukaan onnistunut työyhteisön sisäinen 

viestintä rakentaa yhteisöllisyyttä, voidaan todeta haastattelujen perusteella pitävän 

myös paikkansa.   
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4.2.3 Virtuaaliorganisaation haasteet  

 

Kappaleessa 2.1.1 Vilkmanin (2016, 16) mukaan yritysten haasteena ja 

kompastuskivenä huomataan virtuaalisten mahdollisuuksien hyödyntämättä 

jättäminen, vaikka etätyötä tehtäisiinkin. Kappaleen 3.3.2 vastausten perusteella 

Vilkmanin teoriaa ei voida allekirjoittaa. Haastattelujen aikana ilmenee useaan 

otteeseen, kuinka case- organisaatio osaa hyödyntää erilaisia virtuaalisia työkaluja, 

muun muassa asiakastapaamisissa ja kaupankäyntitilanteissa.  

 

Verrattuna fyysiseen organisaatioon, jossa työntekijät ovat koko ajan läsnä nähdään 

case- organisaatiossa haasteena se, että työntekijälle ei voi käydä nopeasti 

sanomassa asioista, tai kysymystä tarvitseeko henkilö apua. Tämänlaisessa 

tilanteessa korostuu luottamus ja se, että työntekijä osaa ottaa yhteyttä silloin, kun 

tarvitsee apua, eikä jää yksin asioita miettimään. Case- organisaatiossa 

työntekijöiden itseohjautuvuus ja oma-aloitteisuus nähtiin asiana, joka on hyvällä 

tasolla ja, joka ilmenee kappaleessa 3.3.2. Haasteena koettiin myös saada kaikki 

osallistumaan tasapuolisesti esimerkiksi palavereihin, joka vastaa tutkimuksen 

kolmanteen alatutkimuskysymykseen. Kun haastattelussa kysyttiin esimieheltä 

liittyen työntekijän odotuksiin, oli vastaus seuraava:  

 

”Tämä on juuri sitä, että nimenomaan toivoo, että osallistuu, koska se on todella 

ikävää, jos paasaat yksinään ja kukaan ei kommentoi mitään. Tulee itselle hullu olo 

että viesti ei mennyt perille. Kyllä jonkinnäköinen keskustelu täytyy syntyä ja silloin 

sitä tulee itsellekin olo, että ihmiset aktivoituvat ja sanoma meni perille.” 

 

Fyysisten tapaamisten merkitys korostuu yllä olevan lainauksen kaltaisessa 

tilanteessa, sillä fyysisissä tapaamisissa työntekijöitä on helpompi herätellä mukaan 

keskusteluun. Jotta innostuminen ja aktiivisuus taataan on esimiehen suunniteltava 

palaverit niin, että työntekijät innostuvat ja saavat mahdollisuuden kertoa 

mielipiteensä ja asiansa. Myös työntekijöiden on tärkeä heittäytyä ja olla aktiivinen. 

Haasteena nähdään myös mielialojen ja fiilisten haastava tulkitseminen virtuaalisesti. 

Ihmisten huonot ja hyvät päivät on vaikea erottaa virtuaalisesti työskennellessä. 

Esimiesten tuleekin ottaa huomioon työntekijöiden henkilökohtaiset elämäntilanteet ja 

kohdata ne yksilöllisesti (Mansukoski, Mitronen, Porenne & Salmimies 2008, 128). 
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Työntekijöiden henkilökohtaiset asiat käydään case- organisaatiossa aina 

kasvotusten, mikä on hyvä, sillä näin asioihin on helpompi samaistua ja etsiä 

ratkaisuja yhdessä. Haastateltavien esimies- ja työelämänkokemus ovat auttaneet 

haastavissa tilanteissa (taulukko 1: haastateltavien taustatiedot). Työkokemuksen 

ansioista asioihin osataan suhtautua ennakoiden ja ongelmat ratkaista 

ammattimaisesti. 

 

Virtuaalinen kannustaminen koetaan myös haastavammaksi verrattuna fyysiseen 

tukemiseen. Wein et al. (2018) määrittelivät tutkimuksessaan virtuaalijohtajien 

käyttävän aikaa jäsenten mentorointiin, kannustukseen, huomiointiin sekä 

palkitsemiseen, mutta osa näistä koetaan haastavaksi toteuttaa ilman fyysistä 

läsnäoloa. Peltonen (2007, 52-53) määrittelee kappaleessa 2.1.1 haasteeksi 

ajatusten tulkitsemisen virtuaalisesti. Nämä tutkimukset voidaan siis esittää 

haastatteluiden ja kappaleen 3.3.2 perusteella paikkaansa pitäväksi. Virtuaalisesti 

työskentelevät henkilöt kokevatkin helposti ongelmaksi työyhteisön tuen puutteen, 

jolloin ajatus: ne, jotka ovat ”poissa silmistä” ovat ”poissa mielestä” vahvistuu 

(Vilkman 2016, 19). Työntekijän haastattelussa ilmenikin, että usein 

työskenneltäessä maantieteellisesti etäällä toisistaan voi työntekijä kokea ryhmään 

kuulumattomuuden tunnetta, jolloin esimiesten on tärkeä luoda myös virtuaalisesti 

tiimi ja yhteishenki kaikkien henkilöiden välillä. Vilkaminin mukaan (2016, 19) 

vuorovaikutus on avain, jotta joukosta ihmisiä saadaan virtuaalitiimi. Fyysiset 

tapaamiset nousevat merkityksellisemmiksi työntekijän mielestä, mutta virtuaaliset 

palaverit pystyvät tiimiin kuulumisen tunnetta kasvattamaan. Esimies ”2” vetääkin 

yhteen, että:   

 

”Maailma globalisoituu, niin virtuaalisesti minun on hyvä pelata lähellä. Tähän ollaan 

menossa, organisaatiot voi olla missä päin tahansa ja niitä pitää pystyä johtamaan.” 

 

Vaikka toimitaan virtuaalisesti, eivät johtamisessa huomioitavat asiat ole juuri 

muuttuneet, sillä edelleen on paljon asioita mitä tulee ottaa huomioon, vain hieman 

eri näkökulmasta. Kuvion 3 haasteet on johtajien ja esimiesten otettava huomioon, 

jotta osa haasteista voidaan ennalta välttää, mutta myös havaita, niiden 

ilmaantuessa.  
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4.2.4 Virtuaaliorganisaation mahdollisuudet esimiestyöhön 
 

Kappaleessa 2.1 Vilkmanin (2016, 16-18) mukaan virtuaalityöskentely tuo 

organisaatioille etuja joustavuuden vuoksi. Tämä pitää paikkansa, sillä 

haastatteluissa (kappale 3.3.2) virtuaalisen työskentelyn koettiin antavan enemmän 

mahdollisuuksia ja joustoa työhön, sekä samalla vastauksia neljänteen 

alatutkimuskysymykseen. Kappaleessa 3.3.2 tulee myös esille, että yleisesti 

virtuaaliorganisaatioiden vahvuuksina ja hyvinä asioina nähdään mahdollisuudet 

työskennellä lähes missä paikkakunnalla tahansa, jossa kokee viihtyvänsä. Tähän 

saadaan tukea useiden teorioiden kautta, sillä muun muassa Peltonen (2007, 53) 

tukee teoriallaan tätä ajatusta kappaleessa 2.1.2, sekä samassa kappaleessa 

esitetyn Vilkmanin (2016, 16-18) teorian mukaan joustavaa työskentelyä arvostetaan 

yrityksissä niin paljon, että ei haluta vaihtaa työpaikkaa. Tätä voidaan pitää myös 

kohdeyrityksen vahvuutena ja, joka voidaan havaita muun muassa taulukosta 1 

haastateltavien työvuosien perusteella. Tulosten (kappale kolme) ja teorioiden 

(kappale kaksi) perusteella voidaan todeta, että case- organisaatio nähdään 

ketteränä, joustavana ja nopeana tapana saada viesti menemään ihmisille.  

 

Esimiehet kuvailevat kappaleessa 3.3.2 case- organisaation työntekijöitä 

itseohjautuviksi, joka on positiivinen asia. Esimiesten luottavat työntekijöihin, joka 

heijastuu haastatteluista ja haastatteluiden luonteesta puhua toisista osapuolista 

kunnioittavasti. Esimiehet muistuttavat haastatteluissa, että on todella tärkeää 

määrittää työntekijöille tietyt vastuualueet, jossa toimia. Humalan mukaan johtajan on 

kyettävä myös luomaan työskentelylle sellaiset edellytykset, että virtuaalitiimien 

vahvuudet tulee hyödynnetyksi (Humala 2007, 32-33). Case- organisaatiossa tietty 

pelikenttä on siis sovittu jokaisen kanssa, jolloin vahvuudet voidaan hyödyntää ja 

täten päästä tavoitteisiin. Case- organisaation työntekijöiltä on tullut esimies ”2”:n 

mukaan positiivista palautetta tehtävälistojen osalta, jolloin työntekijät tietävät mitä 

kenenkin täytyy tehdä. Tehtävälistassa määritellään keskeneräiset ja suoritetut 

tehtävät sekä asiat, joissa ollaan edistytty ja mitä toimenpiteitä ja asioita pitää vielä 

tehdä ja tarvitaanko siihen lisäpanostusta. Tällöin tehtävät selkiytyvät, eikä stressiä 

synny keskeneräisistä asioista, vaan stressi on näin ollen paremmin hallinnassa eikä 

tilanteista tule kaoottisia. Tämä kuvastaa, että esimiehet ovat tehneet oikeita asioita 

ja kuunnelleet työntekijöitä. Humalan (2007, 32-33) teoria kappaleessa 2.2 



38 

virtuaalijohtajan tärkeimmistä tehtävistä ohjata työntekijöitä oikeaan suuntaan 

voidaan tällä allekirjoittaa. 

 

Työntekijän mielestä virtuaaliorganisaation vahvuuksiin kuuluu yhteydenpito, joka on 

työntekijän mukaan case- organisaatiossa todella hyvällä tasolla. Kommunikointi 

toimii, vaikka työntekijä tietää esimies ”1”:n olevan kiireinen. Työntekijä kertookin, 

että aina ei tarvitse vastata viesteihin pitkällä tekstillä, vaan pienikin vastaus riittää, 

jolloin tulee tunne, että asiat kiinnostavat myös esimiestä. WhatsApp tai normaaleihin 

tekstiviesteihin vastaaminen sekä viestien reagointinopeus ovat työntekijän mielestä 

tärkeitä, joiden koetaan parantavan tehokkuutta. Kuvion 3 edut voidaan todeta case- 

organisaatiossa erilaisten näkökulmien kautta paikkansapitäviksi ja asioiksi, joihin 

kohdeyrityksen kannattaa tulevaisuudessakin keskittyä.  
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5. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli tutkia esimiestyötä virtuaaliorganisaatiossa. 

Tavoitteena oli erityisesti ymmärtää, kuinka virtuaaliorganisaatio vaikuttaa case- 

organisaatiossa esimiestyöhön. Tavoitteita lähestyttiin tutkimuksen 

päätutkimuskysymyksen ”Vaikuttaako virtuaaliorganisaatio esimiestyöhön? Jos 

vaikuttaa, niin kuinka?” sekä alakysymysten ”Minkälaisia asioita esimiestyössä on 

huomioitava virtuaaliorganisaatiossa?”, ”Kuinka virtuaaliorganisaatio tukee 

organisaation tavoitteiden saavuttamisessa?”, ”Minkälaisia haasteita ja 

kehittämiskohteita virtuaaliorganisaatio tuo esimiestyöhön?” ja kysymyksen 

”Minkälaisia mahdollisuuksia virtuaaliorganisaatio tuo esimiestyöhön?” kautta.  

 

Tutkimuksen rakenne etenee kuvion 2 mukaisesti. Tutkimuksen teoriaosuudessa 

käytiin läpi tutkimukselle keskeisimpiä käsitteitä ja teorioita sekä tutkimuksia, joita 

aiheesta oltiin aiemmin tehty. Tutkimuksen tulokset vastaavat Pölläsen (2015) Pro- 

gardun tuloksia teorioiden ja Pölläsen tekemien yleisten tulkintojen osalta. Tulokset 

painottuvat lähinnä tiimeihin, jolloin ne eroavat tämän tutkimuksen tuloksista melko 

paljon. Saarisen (2016, 74) väitöskirjassa esitetyt tulokset vastaavat haasteiden 

osalta tämän tutkimuksen tuloksia. Saarisen (2016, 74) tulokset poikkeavat kuitenkin 

jossain määrin tästä tutkimuksesta, sillä Saarisen mukaan luottamus ja sitoutuminen 

koettiin haastavaksi virtuaalitiimeissä, toisin kuin tämä tutkimus osoittaa kyseisen 

case- organisaation omaavan hyvän luottamuksen esimiesten ja työntekijöiden 

välillä. Tämän tutkimuksen haastattelutulokset (kappale kolme), vastasivat pitkälti 

samoja asioita, kuin teoria (kappale kaksi) ja tutkijan ennakko-oletukset antoivat 

olettaa. Uusia näkökulmia kuitenkin havaittiin. Teoriaosuuden koettiin pohjustavan 

tutkimusta kohti tutkimuksen empiriaosuutta. Tutkimuksen empiirisessä osiossa 

tiedonkeruumenetelmänä käytettiin haastatteluita, jotka suoritettiin yhteistyössä 

kohdeyrityksen kanssa.  

 

Haastattelukysymysten ensimmäiseen kysymykseen: ”Toimiiko organisaatiosi 

mielestäsi virtuaalisesti?”, saatiin vastauksia niin kappaleen kaksi teorian, kuin 

kappaleen kolme perusteella, sillä Peltosen (2007) määritelmää kappaleessa 1.5.1 

virtuaaliorganisaatiosta voidaan verrata haastateltavien määritelmään kohdeyrityksen 
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case- organisaatiosta. Case- organisaatio voidaan todeta virtuaaliorganisaatioksi, 

vaikka kappaleessa 1.2 todellisuutta virtuaaliorganisaatiosta ei voitu aluksi määrittää.  

 

Tulokset osoittivat myös, että case- organisaatiossa yhteydenpito haastateltavien 

välillä tapahtuu kohdeyrityksen määrittämien työkalujen avulla: Skypen, WhatsAppin 

ja sähköpostin. Tiivis yhteistyö ja yhteydenpito toimivat haastateltavien välillä, joka 

voidaan nähdä positiivisena asiana ja kannustavana tekijänä tulosten kannalta. 

Palavereihin valmistautuminen koetaan tärkeiksi niin esimiehien, kuin työntekijöiden 

osalta, jolloin erityisesti fyysisistä tapaamisista saadaan mahdollisimman paljon irti. 

Haastateltavat ovat yhteydessä toisiinsa muun muassa kaupankäyntitilanteissa. 

Case- organisaatiossa koetaan, että virtuaalisesti voidaan tehdä isoja päätöksiä, 

jotka liittyvät esimerkiksi hintatasoon, -ehtoihin tai –sisältöön sekä 

työkuvanmuutoksiin. Virtuaalisesti voidaan hoitaa samat asiat kuin kasvotusten, 

mutta esimerkiksi työntekijöiden henkilökohtaisiin asioihin liittyvät päätökset halutaan 

hoitaa aina kasvotusten. 

 

Kappaleessa kaksi ja kolme ilmeni, että organisaatiossa työskentelevien ihmisten 

erilaisuus ja luonne katsotaan tärkeiksi huomioitaviksi asioiksi, kun johdetaan 

virtuaaliorganisaatiota. Esimiehet korostavat myös kaikkien henkilöiden huomioon 

ottamista. Työntekijän näkökulmasta tämä asia korostuu entisestään, sillä ryhmään 

ja tiimiin kuulumisen tunne ja huomioiminen koetaan erityisen tärkeiksi. Aktiivisuus, 

oma-aloitteisuus ja joustavuus ovat asioita, joita esimiehet ja työntekijät toivovat 

toisiltaan, kun työskennellään virtuaalisesti. Virtuaalisen organisaation nähdään 

tukevan organisaation tavoitteiden saavuttamisessa samalla tavalla, kuin 

fyysisessäkin organisaatiossa. Virtuaalisen organisaation koetaan kuitenkin 

tehostavan toimintaa, jonka koetaan antavan mahdollisuuksia hyödyntää 

asiantuntijoita eri kohteissa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tavoitteiden asettaminen, 

seuranta ja mittaaminen koetaan tärkeäksi. Kommunikointi, aktiivisuus ja avoimuus 

nousevat tässäkin kysymyksessä esille ja oleellisiksi, jotta tavoitteet saavutetaan.  

 

Virtuaaliorganisaation haasteet ja hyödyt esitetään kuviossa 3. Warner et al. (2004, 

100) ehdottavat käyttämään virtuaalisessa organisaatiossa jo olemassa olevaa 

johtamismallia, yleistä johtamistyyliä, virtuaalisen maailman tuomiin haasteisiin. 

Virtuaaliorganisaation vahvuutena koetaan mahdollisuus työskennellä melkein missä 
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tahansa, niin esimiehen kuin työntekijänkin puolesta. Joustavuus, ketteryys, 

helppous ja nopea tapa viestiä asioista nähdään myös vahvuutena. Työntekijöiden 

sijoittuminen maantieteellisesti eri paikkakunnille nähdään rikkautena, mutta myös 

haasteena, joka tulisi kääntää hyödyksi ja positiiviseksi asiaksi. Case- organisaation 

vahvuuksiksi molemmat esimiehet sekä työntekijä määrittelevät case- organisaation 

toimivan kommunikoinnin sekä yhteydenpidon selkeyden. Esimiehet kokevat 

tärkeiksi asettaa työntekijöille selkeät ohjeet ja tehtävälistat, joita työntekijöiden on 

helppo toteuttaa ja noudattaa. Haasteita, joita virtuaaliorganisaatio tuo esimiestyöhön 

ovat esimiesten mielestä tunnetilojen tulkitseminen, kannustaminen ja tukeminen 

virtuaalisesti. Työntekijän kohdalla haasteita pohdittiin yleisellä tasolla 

virtuaaliorganisaatiossa, ei niinkään esimiestyön kautta. Työntekijä nosti esille 

ryhmään kuulumisen tunteen, joka koetaan haasteeksi, kun työntekijät ovat 

maantieteellisesti etäällä toisistaan.  

 

Wheatleyn (1994, 13) mukaan kappaleessa 2.3 organisaation rakenne ja 

johtamistapojen merkitys vähenevät, jolloin virtuaaliorganisaation olemassaolo on 

hyvä tunnistaa ja kehittää ideoita ja ajatuksia sen pohjalta organisaatiota 

hyödyttäviksi tekijöiksi. ”Uutena” käsitteenä tunnetun virtuaalijohtamisen sijaan 

Uusissa organisaatiomuodoissa, kuten virtuaaliorganisaatiossa ei määritellä selkeää 

johtamisrakennetta. Esimiehiltä odotetaan joustavuutta ja kykyä siirtyä nopeasti 

tehtävästä toiseen, ja tehdä asioita samanaikaisesti. Heidän tulee katsoa 

tulevaisuuteen ja osata mukautua siinä. Virtuaaliorganisaatio tarvitsee esimiehiä, 

jotka katsovat asioita riittävän laajasti sekä käyttävät kokonaisvaltaisia ja 

monimuotoisia malleja organisaatiossa kokonaisuutena. (Warner et al. 2004, 100) 

 

Vaikka Skype -palaverit ovatkin verrattavissa haastateltavien perusteella face-to-face 

tapaamisiin ja samat asiat voidaan käydä riippumatta siitä, onko tapaaminen 

virtuaalinen vai ei, koetaan fyysiset tapaamiset kuitenkin tärkeiksi muun muassa 

tiimin muodostamisen ja yhteishengen luomisen kannalta. Asioita koetaan 

helpommiksi tuoda esille ja saada asioille tietynlainen, erilainen painotus, kun 

nähdään fyysisesti. Henkilökohtaisten asioiden ja esimerkiksi työntekijöiden kohdalla 

tavoitteiden seuranta on helpompi suorittaa fyysisesti läsnäollen. Tulevaisuudessa, 

virtuaalisten organisaatioiden yleistyessä, on yritysten tärkeä luoda yhteys 

työntekijöihin tiedonkulun sekä kommunikoinnin osalta, jotta asioita voidaan kehittää 
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kaikille yrityksessä työskenteleville toimivaksi. Kappaleessa yksi esille tulleen 

Mowshowitzin (2002, 7) mukaan olemassa on organisaatioita, jotka eivät ymmärrä 

virtuaalisuuttaan. Case- organisaation tulevaisuuden kannalta tämä on tärkeä 

huomata myös ydinjohdossa, jotta verkostojen johtajat johtavat organisaatioita 

suuntaan, jossa kilpailijasta erottaudutaan. On myös tärkeää huomioida, että 

täydellisestä itsenäisyydestä päätöksenteon osalta osataan luopua ja puhaltaa 

yhteen hiileen. (Kauppinen 2006, 69) Snellmanin (2014, 1259) tutkimuksen mukaan 

tehokkaat virtuaalijohtajat vastaavat haasteisiin ja muuttavat ne mahdollisuuksiksi 

uusien taitojen ja oikeiden työkalujen ja tukien avulla. Sivulla 14, kuviossa kolme on 

esitetty Warner et al. (2004, 110-111) mukaan esimiestyössä tarvittavat neljä taitoa, 

jotka ovat kriittisiä uudessa esimiestyössä virtuaaliorganisaatiossa. Nämä neljä taitoa 

nousivat esiin myös haastattelutuloksissa ja luovat näin pohjaa case- organisaation 

tulevaisuuden kehittämiseen.  

 

Empiriaosuuden tulosten perusteella (kappale kolme) voidaankin todeta, että 

virtuaaliorganisaatio vaikuttaa esimiestyöhön positiivisesti, mutta myös jossain 

määrin negatiivisesti. Aikaisemmin mainitun aikatauluttamisen koetaan vievän aikaa 

ja joustavuutta tarvitaan myös työajan ulkopuolella muun muassa viestien 

vastaamiseen. Virtuaalisen organisaation koetaan kuitenkin tuovan enemmän 

positiivisia asioita, jotka mahdollistavat joustavampaan ja vapaampaan toimintaan. 

Virtuaaliorganisaation koetaan olevan mahdollistajana case- organisaatiossa, kuten 

esimies ”2” sanoi kappaleessa 3.3.2. Vaikka työntekijät vastaavat case- 

organisaatiossa pitkälti omista tekemisistään, on esimiehen tärkeä luoda 

yhteenkuuluvuuden ja kiinnostumisen tunne työntekijää ja työtä kohtaan. Vaikka 

case- organisaatiossa koetaankin haasteita, niin päätöksiä pystytään silti tekemään 

virtuaalisesti myös asiakkaidenkin välillä, joka on hyvä asia.  

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusaiheet 

 

Arvioidessa tutkimuksen johtopäätöksiä ja luotettavuutta tulee huomioida, että 

kyseessä on tapaustutkimus. Tutkimus rajoittuu valitun kohdeyrityksen case- 

organisaatioon. Tutkimuksessa kuvataan syvällisesti yksittäisen yrityksen 

näkökulmaa, joka ei kuitenkaan välttämättä vastaa koko toimialan näkemystä 

kyseisistä aiheista. Tutkimuksen teoriaan voidaan kuitenkin luottaa, lähteiden 
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osoittautuessa tähän päivään sopivaksi ja ajankohtaisiksi. Työntekijän näkökulmat 

tuovat tutkimukselle enemmän näkökulmia, mutta myös luotettavuutta, jolloin 

asioiden tulkinta ei perustu ainoastaan esimiesten näkökulmiin. Tutkimuksen 

empiriaosuuden muodostaessa suurimman osan analyysistä, voi haastateltavien 

vastauksien todenmukaisuus joskus poiketa todellisuudesta. Lähtökohtana ja 

oletuksena kuitenkin on, että haastateltavat puhuivat haastattelutilanteessa totta. 

Yleisesti riskinä haastattelussa voi olla se, että haastateltavien vastaukset tuovat 

esille toivetilaa, eli miten he toivoisivat asioiden olevan. Tutkijan näkemyksen 

mukaan, tutkimuksessa mukana olleet haastateltavat toivat kuitenkin reilusti esiin 

omia näkemyksiään.  

 

Tutkimuksen osoittaessa aiheen ja virtuaalisuuden olevan tulevaisuudessakin tärkeä 

yrityksille, olisi mielenkiintoista tehdä aiheesta jatkotutkimus ja ottaa mukaan 

globaalimpi näkökulma. Tutkimusta käsiteltiin kohdeyrityksessä, jossa työntekijät 

toimivat Suomessa ja alaiset olivat myös samassa maassa, mielenkiintoista olisi 

tutkia miten eri maissa työskenteleviin henkilöihin virtuaaliorganisaatio vaikuttaisi. 

Jatkotutkimuksessa olisi mielenkiintoista myös selvittää eri maiden kulttuurillisia eroja 

virtuaalijohtamisessa. Tulokset tukisivat kohdeyritystä, sekä antaisivat tiedeyhteisölle 

vastauksia tulevaisuuden johtamisen haasteisiin ja toimintatapoihin.  
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LIITTEET 

 

Liite 1. Esitietokysymykset 

  

Nimi: 

Ikä: 

Asema organisaatiossa: 

Lyhyt kuvaus organisaatiosta, jossa toimii (henkilöstömäärä? kuinka monta alaista?) 

Esimies/työntekijä: 

Työhistoria: kuinka pitkään ollut töissä tässä tehtävässä 

 

 

Liite 2. Haastattelukysymykset 

 

Aihe: Esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa 

 

Toimintatapa tällä hetkellä 

 

1. Toimiiko organisaatiosi mielestäsi virtuaalisesti? Kyllä/ei, perustelut 

2. Kuinka yhteydenpito organisaatiossasi tapahtuu? 

3. Kuinka usein ollaan yhteydessä (esim. yhteiset palaverit) organisaation sisällä 

(monta kertaa viikossa/kuukaudessa)? 

4. Kuinka palaverit toteutetaan? 

5. Kuinka usein nähdään fyysisesti (monta kertaa 

viikossa/kuukaudessa/vuodessa)? 

6. Minkälaista tietoteknologiaa käytetään/minkälaisten työkalujen avulla ollaan 

virtuaalisesti yhteydessä? 

7. Minkälaisista asioista tehdään päätöksiä virtuaalisesti, esimerkkejä? 

8. Onko asioita/teemoja/päätöksiä, jotka aina hoidetaan kasvotusten, mitä? 

  

Esimiestyö virtuaaliorganisaatiossa 

 

9. Vaikuttaako virtuaaliorganisaatio esimiestyöhön/työntekijän toimintaan? 
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-          Jos vaikuttaa, kuinka? 

10.  Minkälaisia asioita esimiehen/työntekijän on mielestäsi huomioitava 

johdettaessa virtuaaliorganisaatiota? 

11.  Mitä odotat työntekijältä/esimieheltä kun toimitaan virtuaalisesti? 

12.  Kuinka virtuaalinen organisaatio tukee organisaation tavoitteiden 

saavuttamisessa? 

13.  Minkälaisia haasteita virtuaaliorganisaatio tuo esimiestyöhön/työntekijän 

toimintaan? 

14.  Mitä hyvää virtuaaliorganisaatiossa mielestäsi on? 

15.  Nimeä omasta mielestäsi kolme (3) tärkeintä asiaa, jotka huomioitava kun 

toimitaan virtuaalisesti? 

16.  Mitkä asiat ovat mielestäsi virtuaaliorganisaatiosi vahvuuksia? 

17. Muita kommentteja ja ajatuksia 

 


