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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää virtuaalityön ja sen osatekijöiden yhteyttä 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevien opistoupseereiden yleisesti työssä 

kokemaan työn imuun ja työmäärän kokemiseen. Lisäksi selvitettiin yleisesti virtuaalityön 

toteutumista ja sen kokemista sekä virtuaalityön osatekijöiden keskinäistä yhteyttä. 

  

Työn imua mitattiin validoidulla työn imu 9 -mittarilla (UWES 9) ja työmäärää 

hyödyntämällä kansainvälistä QWI-mittaria (Quantitative Workload Inventory). Virtuaalityön 

ja sen osatekijöiden mittaamisessa käytettiin Matilaisen (2019) kehittämää kyselyä. 

Tutkimukseen osallistui 648 opistoupseeria, joista 354 hyödynsi kyselyn aikana virtuaalityötä. 

Vastauksia analysoitiin tilastollisin menetelmin hyödyntäen t-testiä, Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokerrointa ja regressioanalyysiä. 

 

Opistoupseerit kokivat työn imua keskimäärin muutaman kerran viikossa, ja työn imun 

kokemisen taso oli kohtuullinen. Työmäärä koettiin korkeaksi useammin kuin kerran tai pari 

kertaa kuukaudessa, mutta harvemmin kuin kerran tai pari kertaa viikossa. Iän, sotilasarvon ja 

esimiestehtävän havaittiin olevan yhteydessä työn imuun ja lisäävän sitä. Virtuaalityön teolla 

ei havaittu olevan vaikutusta työmäärän kokemiseen. Virtuaalityön osatekijät olivat 

positiivisesti yhteydessä työn imun kokemiseen. Virtuaalityön osatekijöiden yhteys 

työmäärän kokemiseen oli hyvin heikko tai yhteyttä ei ollut lainkaan. Työmäärän kokemisen 

ja työn imun välillä ei havaittu yhteyttä. Etä- ja mobiilityö olivat positiivisesti yhteydessä työn 

imuun, kun taas hajatyön yhteys työn imuun oli negatiivinen. Etä-, haja- ja mobiilityöllä ei 

havaittu olevan yhteyttä työmäärän kokemiseen. Virtuaalityön muodoista etätyö oli suosituin, 

ja opistoupseerit tekivät mobiilityötä enemmän kuin hajatyötä. 

 

Opistoupseereiden yleisesti työssä koettua työn imua selittävät parhaiten virtuaalityön hallinta 

ja yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä. Muut virtuaalityön osatekijät – 

lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä, oma suhtautuminen virtuaalityöhön, virtuaalityön 

mahdollistavat resurssit, virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen, oma osaaminen 

virtuaalityössä ja yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa virtuaalityössä – selittävät vahvasti 

virtuaalityön hallinnan ja yhteistyö esimiehen kanssa virtuaalityössä -osatekijöitä ja 

vaikuttavat siten työn imun kokemiseen. 
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The aim of the study was to investigate the possible correlation between virtual work and its 

components and the work engagement and workload experienced by institute officers of the 

Finnish Defence Forces and the Border Guard. In addition, the study examined 

implementation of virtual work, experience of virtual work, and the correlation between the 

components of virtual work. 

 

Work engagement was measured with a validated Utrecht Work Engagement Scale (UWES 

9) and workload with an international Quantitative Workload Inventory (QWI). Virtual work 

and its components were analyzed with a survey developed by Matilainen (2019). The study 

comprised 648 institute officers, of which 354 utilized virtual work at the time of the survey. 

Responses were analyzed by statistical methods using t-test, Pearson product-moment 

correlation coefficient, and regression analysis. 

 

Institute officers experienced work engagement a few times a week on average, and the level 

of work engagement was moderate. The responders perceived high workload more than once 

or twice a month but less than once or twice a week. Age, military rank, and supervisor 

position correlated positively with work engagement. Utilization of virtual work had no effect 

on the experience of workload. Components of virtual work correlated positively with work 

engagement. The correlation between the components of virtual work and the experience of 

workload was very weak or nonexistent. There was no correlation between workload and 

work engagement. Telework and mobile work correlated positively with work engagement 

whereas the correlation of distributed work with work engagement was negative. Experienced 

workload had no correlation with telework, distributed, and mobile work. Of the different 

forms of virtual work, institute officers utilized most telework, then mobile work, and least 

distributed work. 

 

Management of virtual work and co-operation with the supervisor in virtual work are the 

strongest predictors of work engagement. Other components of virtual work strongly explain 

these two components, and thus, they also affect the experience of work engagement. 



  

 

 

ALKUSANAT 

 

Tämän diplomityön laatiminen ei olisi onnistunut ilman Päällystöliiton tukea. Haluankin 

esittää aluksi parhaimmat kiitokset Päällystöliitolle yhteistyöstä. Erityiskiitos 

pääluottamusmiehille Marko Jalkaselle ja Jaakko Levälle. Iso kiitos kuuluu myös 

Päällystöliittoon kuuluville opistoupseereille, jotka vastasivat tutkimuskyselyyn. 

 

Työni ohjauksesta ja arvokkaista kommenteista haluan kiittää professori Tuomo Uotilaa. 

Erityisen suuri kiitos kuuluu työni toiselle ohjaajalle majuri Henrik Matilaiselle. Arvostan 

suuresti työni ohjaamiseen uhraamaa aikaasi ja sitä, että jaksoit vastata kaikkiin kysymyksiini. 

Kiitän myös työn toista tarkastajaa KTT Tuija Oikarista erinomaisista kommenteista työn 

viimeistelyvaiheessa. 

 

Iso kiitos vanhemmilleni kannustuksesta koko opintojeni ja diplomityön tekemisen ajan. 

Kiitokset myös siskolleni perheineen sekä appivanhemmilleni ja ystävilleni kannustuksesta 

vuosien varrella ja tämän projektin aikana. 

 

Kaikkein suurimmat kiitokset kuuluvat kuitenkin ehdottomasti perheelleni. Kiitos 

jaksamisesta sekä kaikesta tuesta ja avusta opintojeni aikana. Kiitos, että olette rinnallani. 

 

 

 

 

 

 

Helsingissä 14.6.2020 

Timo Luukkainen 

 

 

 

 

 



  

 

 

SISÄLLYSLUETTELO 

 

1 JOHDANTO .............................................................................................................. 7 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet ................................................................................ 7 

1.2 Opistoupseerit Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa ....................................... 9 

2 VIRTUAALITYÖ JA SEN OSATEKIJÄT ............................................................. 13 

2.1 Virtuaalityö ja virtuaaliorganisaatiot ....................................................................... 13 

2.2 Virtuaalityön hyödyt ja haitat .................................................................................. 17 

2.3 Virtuaalityön johtaminen ......................................................................................... 21 

2.4 Viestinnän merkitys virtuaalityössä ......................................................................... 25 

2.5 Joustavan työn järjestelyt Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa ................... 28 

3 TYÖN IMU JA TYÖMÄÄRÄ OSANA TYÖHYVINVOINTIA ........................... 30 

3.1 Työn imu .................................................................................................................. 30 

3.2 Työmäärän kokeminen ............................................................................................. 35 

3.3 JD-R -malli työn imun ja työmäärän näkökulmista ................................................. 37 

4 TUTKIMUSMENETELMÄT ................................................................................. 43 

4.1 Tutkimuksen toteutus ............................................................................................... 43 

4.1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset.................................................. 43 

4.1.2 Kyselymittarit .............................................................................................. 46 

4.2 Aineistonkeruu ......................................................................................................... 48 

4.3 Tilastolliset analyysit ............................................................................................... 51 

5 TUTKIMUKSEN TULOKSET ............................................................................... 58 

5.1 Virtuaalityön ja sen muotojen hyödyntäminen ........................................................ 58 

5.2 Kokemukset työn imusta ja työn määrästä .............................................................. 69 

5.3 Virtuaalityön yhteys työn imuun ja työmäärän kokemiseen .................................... 77 

6 POHDINTA ............................................................................................................. 93 



  

 

 

6.1 Johtopäätökset .......................................................................................................... 93 

6.2 Kehittämisajatuksia Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle .............................. 99 

6.3 Tutkimuksen arviointi, merkitys ja jatkotutkimusesitykset ................................... 101 

7 YHTEENVETO ..................................................................................................... 104 

LÄHTEET .............................................................................................................................. 106 

LIITTEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



7 

 

 

 

1 JOHDANTO 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tavoitteet 

 

Virtuaalityö on ollut hyvin ajankohtainen aihe viime aikoina. Parasta aikaa virtuaalityötä 

tehdään Suomessa ehkä enemmän kuin koskaan aikaisemmin koronaviruspandemiasta 

johtuen. Etätyöstä on tullut arkipäivää myös niissä organisaatioissa, missä sitä ei aiemmin ole 

hyödynnetty. On myös todettu, että koronavirusaikana tehdyllä etätyöllä on iso vaikutus työn 

tekemiseen tulevaisuudessa. Etätyötä on myös kuvattu uudeksi normaaliksi (Jalkanen, 2020). 

 

Viime vuosina teknologia on kehittynyt vauhdilla ja se on vaikuttanut myös 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palkatun henkilöstön työtehtäviin. Virtuaalityön ja 

sen eri muotojen tekeminen on ollut mahdollista jo useita vuosia tieto- ja viestintäteknologiaa 

hyödyntäen. Työtä voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumattomasti joustavia työaikoja 

hyödyntäen. Etä- ja hajatyötä tehdään Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa huomioiden 

organisaatioiden toimintoihin liittyvät erityispiirteet. Työ on myös muuttunut luonteeltaan yhä 

enemmän tietotyöksi ja henkilöstöltä odotetaan aiempaa enemmän luovuutta, 

muutosvalmiutta, omatoimisuutta sekä halua ja kykyä oppia uutta. (Pääesikunta, 2014b, p. 7; 

Rajavartiolaitos, 2019, p. 22) 

 

Jatkuvasti muuttuvassa työelämässä työhyvinvoinnista on tullut merkittävä osa työn hallintaa 

(Hakanen, 2011, pp. 5, 17). Myös Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa 

työhyvinvoinnista ja työilmapiiristä huolehtiminen on tärkeää (Pääesikunta, 2014b, p. 29). 

Yksi työhyvinvoinnin keskeinen ulottuvuus on työn imu, joka kuvaa myönteistä tunne- ja 

motivaatiotäyttymyksen tilaa työssä (Hakanen, 2009b, p. 9; Schaufeli, 2012, p. 3). Työn 

imulla on tutkittu olevan monia myönteisiä vaikutuksia työntekijöille ja organisaatioille. 

Korkeaa työn imua koettaessa työtä ja työpaikkaa koskevat asenteet ja aikomukset ovat 

positiivisia, työntekijät viihtyvät ja myös pysyvät työpaikassa paremmin, työntekijät etenevät 

työssä paremmin, ovat aloitteellisia ja suoriutuvat työssä hyvin, ovat tuloksellisia, kokevat 

korkeaa oppimismotivaatiota ja myös jatkokouluttautuvat. Työn imun on todettu vaikuttavan 

myös yleiseen tyytyväisyyteen ja hyvinvointiin elämässä sekä terveyteen. (Hakanen, 2009b, 

p. 15) 
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Työmäärän kokeminen vaikuttaa työhön ja jaksamiseen. Sillä on myös yhteys 

työhyvinvointiin ja pahoinvointiin. Liian korkeiden työn vaatimusten ja työmäärän on 

havaittu olevan riskitekijöitä muun muassa uupumisen kannalta. (Hakanen et al., 2017) 

Työmäärän on myös todettu olevan yhteydessä työn imuun (Bakker et al., 2006; Kantolahti & 

Tikander, 2010, pp. 46–52; Manuaba & Hidayat, 2019). Korkean työmäärän ja resurssien 

puutteen vaikutukset voivat olla pahimmillaan negatiivisia, jolloin työntekijä voi joutua 

uhraamaan työn takia motivaationsa tai jopa terveytensä (Hakanen, 2011, pp. 5, 17).  

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää virtuaalityön osatekijöiden yhteyttä 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevien opistoupseereiden kokemaan työn 

imuun. Lisäksi selvitettiin virtuaalityön osatekijöiden yhteyttä opistoupseereiden työmäärän 

kokemiseen, yleisesti virtuaalityön toteutumista ja virtuaalityön kokemista sekä virtuaalityön 

osatekijöiden keskinäistä yhteyttä. Tutkimus pyrkii tuottamaan uutta tietoa virtuaalityöstä ja 

työn imusta sotilasorganisaatiossa. 

 

Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena poikkileikkaustutkimuksena ja tutkimuksen 

kohteena olivat Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevat Päällystöliittoon 

kuuluvat opistoupseerit. Majuri Henrik Matilainen (2019) on tutkinut virtuaalityötä ja työn 

imua Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereilla. Hänen tutkimuksensa mukaan 

upseerit kokivat työn imua keskimääräistä vahvemmin ja vähintään muutaman kerran 

viikossa. Virtuaalityön myös havaittiin lisäävän upseereiden työn imua. (Matilainen, 2019, 

pp. 128–138) Tämän tutkimuksen tutkimusasetelma rakennettiin vastaavanlaiseksi kuin 

Matilaisen (2019) tutkimuksessa, koska haluttiin selvittää kuinka hyvin tilanne 

opistoupseereiden osalta vastaa upseereiden kokemaa sekä vahvistaa samalla tilannekuvaa 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palkatun sotilashenkilöstön virtuaalityön ja työn 

imun osalta.  

 

Tutkimus eroaa Matilaisen (2019) työstä, koska kysely on näissä kahdessa tutkimuksessa 

suunnattu eri kohderyhmille. Tutkimuksessa hyödynnettiin Matilaisen (2019) kehittämää 

kyselyä, jotta tutkimukset olisivat vertailukelpoiset. Kyselyä kuitenkin muokattiin tähän 

tutkimukseen soveltuvaksi. Taustakysymyksiin lisättiin kysymys, jolla selvitettiin tehtävässä 
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palveltua aikaa. Virtuaalityön hyötyjä ja haittoja selvittäviin kysymyksiin lisättiin 

vastausvaihtoehdoiksi Matilaisen (2019) avoimissa kysymyksissä eniten nousseita tekijöitä. 

Matilaisen (2019) tutkimuksen työhyvinvointia koskevat osuudet korvattiin täysin työmäärän 

kokemista mittaavilla kysymyksillä. Koska Matilaisen (2019) tutkimuksessa työhyvinvoinnin 

mittaaminen ja operationalisointi osoittautui vaikeaksi, ei sitä tässä tutkimuksessa tarkasteltu. 

Sen sijaan tässä tutkimuksessa selvitettiin virtuaalityön ja työn imun lisäksi työmäärän 

kokemista. Työmäärän kokemista tarkasteltiin mahdollisena haittatekijänä työn imulle. 

Lisäksi selvitettiin onko virtuaalityöllä ja työn imulla yhteyttä työmäärän kokemiseen. Työn 

imua mitattiin Schaufelin ja Bakkerin (2003) kehittämällä (Utrecht Work Engagement Scale, 

UWES 9) ja Hakasen (2009) suomeksi kääntämällä työn imu 9 -mittarilla. Työmäärää 

mitattiin Spectorin ja Jexin (1998) kehittämällä QWI-mittarilla (Quantitative Workload 

Inventory). Tutkimuksen aineisto kerättiin yhteistyössä Päällystöliiton kanssa toteutetulla 

verkkokyselyllä. 

 

Tutkimusraportin ensimmäisessä luvussa kuvataan tutkimuksen kohteena olevat organisaatiot 

sekä opistoupseerit. Toisessa luvussa käsitellään virtuaalityön kokonaisuutta ja sen 

osatekijöitä tarkastelemalla virtuaalityötä ja virtuaaliorganisaatioita, virtuaalityön hyötyjä ja 

haittoja, virtuaalityön johtamista ja sekä viestinnän merkitystä. Lisäksi tarkastellaan joustavan 

työn järjestelyjä Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. Kolmannessa luvussa 

perehdytään työn imuun ja työmäärän kokemiseen osana työhyvinvointia. Neljännessä 

luvussa esitetään tutkimusmenetelmät ja kuinka tutkimus toteutettiin. Viidennessä luvussa 

tarkastellaan tutkimuksen tuloksia. Kuudennessa luvussa tuloksista tehdään johtopäätöksiä, 

muodostetaan kehittämisajatuksia sekä arvioidaan tutkimusta. Seitsemännessä eli viimeisessä 

luvussa esitetään tutkimuksen yhteenveto. 

 

1.2 Opistoupseerit Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa 

 

Tutkimuksen kohdejoukkona ovat Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen opistoupseerit. 

Tutkimuksessa tarkastellaan heidän subjektiivista kokemusta työtehtävien hoitamisesta 

virtuaalityötä hyödyntäen sekä työn imun ja työmäärän kokemista työssä.  
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Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos ovat sotilasorganisaatioita, joiden toiminta perustuu 

lakeihin ja ministeriöiden ohjaukseen. (Pääesikunta, 2018). Puolustusvoimat on 

hallinnollisesti puolustusministeriön ja Rajavartiolaitos sisäministeriön alainen ja molempien 

tehtävät on kirjattu lakeihin. (Laki puolustusvoimista 551/2007 - Ajantasainen lainsäädäntö - 

FINLEX ®; Rajavartiolaki 578/2005 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®) 

 

Puolustusvoimien organisaatio on linja-esikuntaorganisaatio, johon kuuluu puolustusvoimain 

komentaja, pääesikunta, maavoimat, merivoimat ja ilmavoimat, Maanpuolustuskorkeakoulu, 

sotilaslaitoksia, joukko-osastoja ja muita hallintoyksiköitä. Tulosyksiköitä ovat pääesikunta ja 

sen alaiset laitokset, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, maavoimat, merivoimat, ilmavoimat 

ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Joukko-osastot ja sotilaslaitokset ovat Puolustusvoimien 

hallintoyksiköitä. Pääesikunnan alaisia sotilaslaitoksia ja muita hallintoyksiköitä ovat 

Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus, Puolustusvoimien logistiikkalaitos, 

Puolustusvoimien palvelukeskus, Puolustusvoimien tiedustelulaitos ja Puolustusvoimien 

tutkimuslaitos. (Pääesikunta, 2014a, pp. 2–3, 8–9) 

 

Rajavartiolaitoksen hallintoyksiköitä ovat Rajavartiolaitoksen esikunta, Kaakkois-Suomen, 

Pohjois-Karjalan, Kainuun ja Lapin rajavartiostot, Suomenlahden ja Länsi-Suomen 

merivartiostot, Vartiolentolaivue sekä Raja- ja merivartiokoulu. (Organisaatio - 

Rajavartiolaitos) 

 

Puolustusvoimissa oli vuonna 2018 noin 12 000 tehtävää. Näistä sotilastehtäviä oli noin 8000 

ja siviilitehtäviä noin 4000 (Pääesikunta, 2018, p. 6).  Rajavartiolaitoksessa vuoden 2018 

lopussa oli töissä yhteensä 2877 henkilöä, joista sotilasviranhaltijoita oli noin 85 % 

(Rajavartiolaitos, 2019, p. 23). Molemmissa organisaatioissa henkilöstörakenne jakaantuu 

sotilas- ja siviilitehtäviin. Puolustusvoimissa palkatun henkilöstön osaaminen, toimintakyky ja 

määrä perustuvat sodan ajan tarpeeseen. (Pääesikunta, 2018, p. 20). Puolustusvoimien ja 

Rajavartiolaitoksen sotilashenkilöstö jakaantuu upseereihin, erikoisupseereihin, 

opistoupseereihin, aliupseereihin ja sopimussotilaisiin. Vuoden 2018 lopussa 

Puolustusvoimissa palveli 1462 opistoupseeria ja Rajavartiolaitoksessa 194 opistoupseeria. 

(Pääesikunta, 2018, p. 8; Rajavartiolaitos, 2019, p. 24). Puolustusvoimien ja 



11 

 

 

 

Rajavartiolaitoksen henkilöstörakenne ja henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa on esitetty 

kuvassa 1. 

 

Kuva 1. Puolustusvoimien (PV) ja Rajavartiolaitoksen (RVL) henkilöstömäärä ja rakenne 2018. 

(Pääesikunta, 2018, p. 14; Rajavartiolaitos, 2019, p. 24) 

 

Opistoupseereiden koulutus lakkautettiin vuonna 2001 hallituksen esityksellä, jolla 

uudistettiin Puolustusvoimien päällystön koulutusjärjestelmää. Tämä tehtiin lakkauttamalla 

opistoupseerien koulutus ja kehittämällä upseerien koulutusjärjestelmää luomalla tilalle 

upseerin akateeminen koulutusohjelma. Opistoupseerien peruskoulutus lopetettiin 

lakkauttamalla Maanpuolustusopisto, josta syksyllä 2000 aloittanut viimeinen opistoupseerien 

peruskurssi valmistui 2003. (HE 18/2001 - Hallituksen esitykset - FINLEX ®) 

 

Opistoupseereita on palveluksessa Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa vielä vuoteen 

2035 saakka. Heidän poistuessa asteittain henkilöstörakenteeseen aiheutuu suuria muutoksia. 

Puolustusvoimissa eläkepoistuman myötä noin kahdesta tuhannesta opistoupseerin tehtävästä 

vapautuu vuosittain noin 50-150 opistoupseerin tehtävää. (Pääesikunta, 2014b, p. 20) Vuonna 

2018 opistoupseerien poistuma oli Puolustusvoimissa 141 henkilöä. Keskimääräinen 

poistuma oli vuosina 2016-2017 noin 100 henkilöä vuosittain. (Pääesikunta, 2018) 

Koulutusjärjestelmän muutoksista johtuen opistoupseerien määrä vähenee koko ajan ja heidän 

keski-ikänsä nousee. Vuonna 2018 opistoupseereiden keski-ikä oli Puolustusvoimissa 46,7 

vuotta, kun koko Puolustusvoimien henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta. Rajavartiolaitoksessa 
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henkilöstön keski-ikä oli 2018 39,9 vuotta. Vuonna 2018 opistoupseereita jäi 

Puolustusvoimista eläkkeelle suhteessa henkilöstöryhmän kokoon eniten (Pääesikunta, 2018, 

pp. 11, 14). 

 

Puolustusvoimien henkilöstöstrategian (2014) mukaan Puolustusvoimissa ja 

Rajavartiolaitoksessa tehtäväkierron tarkoituksena on tuottaa henkilöstölle sodan ja rauhan 

ajan tehtävissä tarvittava osaaminen ja valmius. Lisäksi tuotetaan valmiuksia toimia laaja-

alaisesti eri tehtävissä. Opistoupseereista suuri osa palvelee tällä hetkellä erilaisissa 

asiantuntijatehtävissä. Tämä johtuu pitkälti opistoupseerien peruskoulutuksen päättymisestä 

2003 ja heidän ikärakenteesta. Tyypillisiä opistoupseerien tehtäviä ovat eri esikuntien 

toimisto- ja osastoupseerin tehtävät, missä työtä voidaan luonnehtia mitä suurimmissa määrin 

tietotyöksi. (Pääesikunta, 2014b, p. 22) Liitteessä 1 on esitetty esimerkki opistoupseereiden 

tehtävistä. 

 

Vaativimpiin tehtäviin eteneminen edellyttää tehtäväkierron tuottamaa laajaa kokemusta ja 

pätevöitymistä erilaisissa tehtävissä. Lisäksi vaativampaan tehtävään määrääminen voi 

edellyttää palveluspaikkakunnan vaihtoa. (Pääesikunta, 2014b, p. 22) Puolustusvoimissa 

virkamies on velvollinen siirtymään toiseen virkaan tai tehtävään, kun se on tarpeen tehtävien 

hoidon tai asianomaisen palveluksen asianmukaisia järjestelyjä varten (Laki 

puolustusvoimista 551/2007 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®). Sama koskee myös 

Rajavartiolaitoksen virkamiehiä, jotka ovat velvollisia siirtymään toiseen vähintään 

samantasoiseen Rajavartiolaitoksen virkaan taikka toiseen, virkamiehen saamaa koulutusta 

vastaavaan Rajavartiolaitoksen tehtävään, kun se on tarpeen Rajavartiolaitoksen 

yksityiskohtaisen kokoonpanon mukaisen avoimen viran tai tehtävän täyttämistä varten taikka 

muutoin palveluksen asianmukaista järjestämistä varten (Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta 

577/2005 - Ajantasainen lainsäädäntö - FINLEX ®) 
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2 VIRTUAALITYÖ JA SEN OSATEKIJÄT 

 

Digitaalisten viestintätekniikoiden myötä ihmisten vuorovaikutus työssä on muuttunut. Tieto- 

ja viestintätekniikkaan luottamisesta on tullut lähes välttämättömyys eikä vaihtoehto. 

Tulevaisuudessa tieto- ja viestintätekniikkaa hyödyntävät virtuaalisen työn erilaisten 

yhdistelmien ja määrän arvellaan yhä kasvavan.   (Humala, 2007, p. 9; Vartiainen et al., 2004) 

Työolobarometri 2018 mukaan: ”Joustavan työajan järjestelyt ovat pitkällä aikavälillä 

yleistyneet ja myös etätyön tekeminen on yleistynyt viime vuosina. Säännöllisesti etätyötä teki 

runsas viidennes palkansaajista ja satunnaisesti 14 prosenttia. Päivittäin etätyötä tekevien 

osuus on pieni, kolme palkansaajaa sadasta. Miesten etätyö on yleisempää kuin naisten. 

Vuonna 2018 miehistä 16 ja naisista 12 prosenttia oli etätyössä viikoittain tai päivittäin. 

Miehistä 62 ja naisista 69 prosenttia ei tehnyt lainkaan etätöitä.” (Lyly-Yrjänäinen, 2019)  

 

Tässä luvussa käsitellään virtuaalityötä ja sen eri muotoja – haja-, etä- ja mobiilityötä – sekä 

näihin liittyviä käsitteitä. Tutkimuksessa hyödynnetään Matilaisen (2019) tunnistamia 

keskeisiä virtuaalityön osatekijöitä: virtuaalityön määrä, virtuaalityön muoto, virtuaalityössä 

käytössä olevat resurssit, virtuaalityön osaaminen, virtuaalityön hallinta, oma suhtautuminen 

virtuaalityöhön, lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä, yhteistyö esimiehen kanssa 

virtuaalityössä, yhteistyö lähityöyhteisön kanssa virtuaalityössä, muun elämän 

yhteensovittaminen virtuaalityössä ja virtuaalityön haitat. (Matilainen, 2019) Luvussa 

tarkastellaan virtuaalityön osatekijöihin liittyviä ilmiöitä, jotta ymmärrettäisiin, mitä 

virtuaalityön osatekijät tarkoittavat. 

 

2.1 Virtuaalityö ja virtuaaliorganisaatiot 

 

Työnteko on viimeisten vuosikymmenten aikana vapautunut paljon ajan ja paikan 

sidonnaisuudesta ja työtä voidaan tehdä monilla eri tavoilla ja muodoilla (Ojala, 2009). 

Tietotekniikan ansiosta työpaikan fyysinen sijainti on vähitellen menettänyt merkitystään ja 

esimerkiksi hajautetusta työstä on tullut viime vuosina paljon helpompaa, nopeampaa ja 

tehokkaampaa (Hertel et al., 2005; Nakrošienė et al., 2019). Työelämässä on myös otettu 

käyttöön paljon joustavia järjestelyitä esimerkiksi työaikojen ja työn teon paikkoihin liittyen 

(Järviniemi, 2015).  
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Tässä tutkimuksessa työ määritellään toiminnaksi ja päätöksenteoksi, joka on pitkäjänteistä, 

aktiivista, vastuullista ja tavoitteellista työnantajan määräämien tehtävien suorittamiseksi. 

(Matilainen, 2019, p. 16; Maznevski & Chudoba, 2000) Tietotyölle ei ole olemassa 

vakiintunutta määritelmää (Pyöriä, 2006). Tässä tutkimuksessa se ymmärretään yhdeksi työn 

muodoksi käsittämään informaation tuottamisen ja jakamisen, käyttämisen tai käsittelyn sekä 

työskentelyn tietoteknisillä välineillä. Tietotyössä on oleellisinta tuottaa asiakkaan tarvitsema 

tieto. (Pekkola, 2002, pp. 29–30) Myös opistoupseereiden työtä Puolustusvoimissa ja 

Rajavartiolaitoksessa voidaan luonnehtia yhä enemmän tietotyöksi tehtävien painottuessa 

ikärakenteen myötä esikuntien toimisto- ja osastoupseeritehtäviin (Pääesikunta, 2014b, pp. 7–

8).  

 

Verkottuvassa ja globaalissa taloudessa työ on usein pääosin virtuaalista. Myös työtilan käsite 

voidaan ymmärtää nykyisin siten, että fyysinen ja virtuaalinen työskentelypaikka sulautuvat 

toisiinsa hyvin paljon. (Vartiainen et al., 2005, pp. 12–13, 58, 168) Virtuaalityö ja 

virtuaalijohtaminen määritellään tutkimuksissa useilla tavoilla. Pullanin (2016, p. 3) mukaan 

virtuaalityö on työtä, jossa maantieteellisesti eri puolilla olevat ihmiset työskentelevät yhdessä 

huolimatta siitä, että vähintään yksi työntekijöistä ei ole samassa paikassa muiden kanssa. 

Tieto- ja viestintäteknologia tukee virtuaalityötä auttamalla ihmisiä muodostamaan yhteyden 

toisiinsa vaikka he työskentelevät kaukana toisistaan. Humala (2007, p. 8) määrittelee 

virtuaalityön tarkoittavan ”sähköisten viestintä- ja yhteistyövälineiden tukemaa työtä, johon 

voidaan sisällyttää liikkuva työ, hajautettu työ, etätyö ja itsetyöllistetty työ”. Virtuaalityötä 

tehdään parhaassa mahdollisessa paikassa. Huolimatta, siitä, että virtuaalisuuden määritelmä 

on hyvin moniulotteinen, virtuaalityön tutkimuksissa yleisesti kaksi käytetyintä ulottuvuutta 

ovat maantieteellinen hajaantuminen ja teknologian hyödyntäminen. (Gilson et al., 2015) 

 

Tässä tutkimuksessa virtuaalityöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään virtuaalisessa työtilassa 

muualla kuin varsinaisella virkapaikalla työnantajan tarjoamaa tieto- ja viestintäteknologiaa 

käyttäen. (Hyrkkänen & Vartiainen, 2005, pp. 21–22; Matilainen, 2019, p. 16; Ojala & 

Pyöriä, 2018) Tässä tutkimuksessa virtuaalityö sisältää hajautetun työn (hajatyön), etätyön 

sekä mobiilin työn (mobiilityö) muodot. 
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Myös hajautetun työn, etätyön ja mobiilin työn käsitteet määritellään vaihtelevasti riippuen 

tutkimuksesta tai asiayhteydestä (Ojala, 2009). Tässä tutkimuksessa hajautetulla työllä 

tarkoitetaan työtä, joka tehdään suunnitellusti muualla työnantajan tiloissa kuin omalla 

virkapaikalla, työstä on sovittu esimiehen kanssa ja työnteossa käytetään ja hyödynnetään 

työnantajan tarjoamaa tieto- ja viestintäteknologiaa. Etätyöllä tarkoitetaan työtä, joka tehdään 

suunnitellusti muualla kuin työnantajan tiloissa, työstä on sovittu esimiehen kanssa ja 

työnteossa käytetään ja hyödynnetään työnantajan tarjoamaa tieto- ja viestintäteknologiaa. 

(Bailey & Kurland, 2002; Matilainen, 2019, p. 16; Pääesikunta, 2017; Rajavartiolaitos, 2016b, 

2016a) 

 

Mobiiliksi työksi voidaan kutsua työtä, jossa työntekijä tai useampi työntekijä liikkuu 

fyysisesti paikasta toiseen työskennellen liikkumisen aikana ja paikan päällä hyödyntäen 

kommunikointiin ja yhteistyöhön tieto- ja viestintäteknologiaa virtuaalisessa työtilassa. 

(Hyrkkänen & Vartiainen, 2005) Mobiilius liittyy juuri eri paikoissa ja niiden välillä 

liikkuvaan toimijaan sekä eri paikoissa työskentelyn mahdollistavaan langattomaan tieto- ja 

viestintäteknologiaan. Mobiilin työn toiminnallinen perusyksikkö muodostuu kolmen tekijän 

kokonaisuudesta – työntekijästä, työvälineestä ja työn kohteen ominaisuudesta.  (Vartiainen et 

al., 2005, p. 3) Tässä tutkimuksessa mobiilityöllä tarkoitetaan työtä, joka on liikkuvaa ja 

tehdään matkalla kodista työhön tai työstä kotiin. Mobiilityössä työntekijä käyttää 

työvälineenä ja yhteydenpitoon työnantajan tarjoamaa tieto- ja viestintäteknologiaa. Työhön 

käytetty aika luetaan osaksi päivän työaikaa. (Matilainen, 2019, p. 17; Pääesikunta, 2017) 

 

Useilla paikkakunnilla ja monesti eri maissa toimivia organisaatioita kutsutaan virtuaalisiksi 

organisaatioiksi tai hajautetuiksi organisaatioiksi. Hajautetut organisaatiot voivat olla 

hajautuneet maantieteellisesti, ajallisesti tai organisaation rajojen yli. Yhteisten 

toimeksiantojen ja tavoitteiden saavuttamiseksi työssä hyödynnetään tieto ja 

viestintäteknologiaa. Hajautettuihin organisaatioihin liittyvät keskeisesti myös virtuaalitiimit. 

Virtuaalitiimit muodostuvat ihmisistä, jotka työskentelevät toisistaan erillään yhteisen 

tavoitteen saavuttamiseksi hyödyntäen kommunikoinnissa ja keskinäisessä 

vuorovaikutuksessa tieto- ja viestintäteknologiaa. Virtuaalitiimejä on monenlaisia, osassa 

tiimin jäsenet työskentelevät samassa paikassa, toisissa työntekijät voivat olla eri paikoissa 

kaukana toisistaan ja siirtyä paikkojen välillä. (Anderson et al., 2007; Humala, 2007, pp. 9–
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10; Peters & Manz, 2007; Powell et al., 2004; Striukova & Rayna, 2008) Keskeinen piirre 

virtuaalitiimeille kuitenkin on, että ne hyödyntävät suurimmassa osassa vuorovaikutustaan 

elektronisia viestintäkanavia (Zaccaro & Bader, 2003, p. 377). 

 

Virtuaaliorganisaatio-termiä käytetään tehtävässä, projekteissa tai pysyvässä organisaatiossa. 

Virtuaaliorganisaatiolle on ominaista, että se on hajautettu ja tilasta riippumaton. 

Hajaantuneisuuden lisäksi virtuaaliorganisaation piirteitä ovat voimaantuminen, myönteinen 

suhtautuminen muutoksiin ja keskinäinen riippuvuus. Näistä keskinäinen riippuvuus on 

tärkein, koska vain yhteistyöllä saadaan synergiaetuja. Yksinkertaisin virtuaaliorganisaatio on 

virtuaalitiimi. (Aris, 1999, p. 48; Okkonen, 2004, pp. 155–156) 

 

Virtuaalitiimejä voidaan luokitella hajaantumisen mukaan. Alueellisesti ja ajallisesti 

hajaantuneissa tiimeissä jäsenet työskentelevät pääosin ilman kasvokkain tapahtuvaa 

vuorovaikutusta eri paikoissa. Kulttuurillinen hajaantuminen kuvaa tiimin koostumista eri 

kulttuuritaustoista. Organisatorisesti hajaantuneisuus tarkoittaa sitä, missä määrin tiimiin 

kuuluvat jäsenet työskentelevät organisaation rajojen yli. Tiimistä tulee sitä virtuaalisempi, 

mitä useampi ominaisuus sillä näistä on. (Shin, 2005, pp. 331–332)  

 

Tietotekniikan avulla voidaan tukea uusien organisaatiomuotojen kehittämistä. Virtuaalitiimit 

ovat yksi organisaatiomuoto, joka tuo työpaikalle ja organisaatioille enemmän joustavuutta ja 

reagointikykyä. (Powell et al., 2004) Virtuaalisen työn eri muotoja voidaan jaotella myös 

henkilöiden määrästä ja vuorovaikutusasteesta riippuen. Etätyötä tehdään osittain tai 

kokonaan pois varsinaiselta työpaikalta tieto- ja viestintäteknologian avulla. (Bailey & 

Kurland, 2002) Virtuaaliryhmissä useita etätyöntekijöitä yhdistetään ja työntekijät raportoivat 

samalle johtajalle. Virtuaalitiimeissä virtuaalisen ryhmän jäsenet ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään saavuttaakseen yhteiset tavoitteet. (Hertel et al., 2005) 

 

Virtuaalitiimit toimivat ajan ja tilan rajojen yli hyödyntämällä nykyaikaisia tietokonepohjaisia 

tekniikoita. Käsitettä “virtuaalitiimi” käytetään kattamaan laaja valikoima toimia ja tekniikan 

tukemaa työskentelymuotoa. (Anderson et al., 2007) Virtuaalitiimit koostuvat jäsenistä, jotka 

sijaitsevat useammassa kuin yhdessä fyysisessä paikassa. Tämä ryhmäpiirre on edistänyt 

monenlaisten tietokonevälitteisen viestinnän muotojen laajaa käyttöä, joiden avulla 
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maantieteellisesti hajaantuneet jäsenet voivat koordinoida yksilöllisiä ponnistelujaan ja 

panostaan. (Peters & Manz, 2007) 

 

2.2 Virtuaalityön hyödyt ja haitat 

 

Virtuaalityötä voidaan pitää vaihtoehtona työn organisoimiselle ja se tarjoaa mahdollisuuden 

työskennellä missä ja milloin tahansa. Virtuaalityön on todettu tuovan paljon hyötyä niin 

työntekijälle kuin työnantajalle. Virtuaalityö mahdollistaa erilaisten kyvykkyyksien 

tehokkaamman hyödyntämisen, vähentää kiinteistökustannuksia, motivoi työntekijöitä ja 

ylläpitää työntekijöiden työn ja perheen tasapainoa. (Nakrošienė et al., 2019) 

  

Virtuaalityöstä voivat hyötyä niin työntekijät kuin työnantaja. Virtuaalityön hyödyntämistä 

edesauttaa teknologian kehittyminen. Varsinaisia virtuaalityöstä aiheutuvia hyötyjä ovat muun 

muassa työn ja toimintojen tehostuminen, jolloin myös taloudelliset hyödyt ja kilpailuetu 

kasvavat ja ovat todellisia. Varsinkin yrityksissä virtuaalityön hyödyntämisen taustalla ovat 

usein juuri taloudelliset syyt, esimerkiksi toimisto- ja työtilojen säästöinä, tuottavuuden 

lisääntymisenä, laadun paranemisena, rekrytoinnin paranemisena, henkilöstön vaihtuvuuden 

ja kustannusten vähenemisenä, liiketoiminnan jatkuvuutena erilaisissa häiriötilanteissa, 

yleiskustannusten vähentymisenä sekä henkilöstön työmoraalin parantumisena. Myös 

globalisaatio, verkostoituminen ja resurssien mahdollisimman täysimääräinen hyödyntäminen 

ovat usein virtuaalityön taustalla.  (Humala, 2007, p. 10; Lindeblad et al., 2016, p. 122; 

Vartiainen et al., 2005, pp. 12–13, 58, 168) 

 

Tuottavuuden lisääntyminen on yksi keskeisiä perusteita organisaatioille. Tuottavuuden on 

todettu paranevan työntekijöillä, koska he voivat työskennellä tuottavimpana aikanaan. Myös 

työtovereiden huomioimisen tarve on vähäisempää. (Golden & Veiga, 2008) Muita 

työnantajalle muodostuvia hyötyjä ovat muun muassa työn organisoinnin, toimenkuvien ja 

johtamistapojen kehittyminen, työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyminen sekä 

ympäristöasioihin liittyvän imagoarvon paraneminen. (Helle, 2004, p. 22) Organisaatiotasolla 

myös virtuaalisilla ryhmillä on erityisesti strategisia etuja. Tiimit voivat esimerkiksi perustua 

jäsenten asiantuntemukseen paikallisen saatavuuden sijasta. Tiimit voivat myös työskennellä 

ympäri vuorokauden, kun ryhmän jäsenet ovat eri aikavyöhykkeillä, markkinoiden 
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vaatimuksiin voidaan vastata lisäämällä nopeutta ja joustavuutta, toimittajiin ja/tai 

asiakkaisiin voi olla tiiviimpi yhteys sekä matka- ja toimistotilakustannuksia voidaan 

vähentää. (Hertel et al., 2005, p. 72) Uuden tiedon hankkiminen ja tuottaminen on 

nopeampaa, kun virtuaalitiimien jäsenet voivat kerätä näkemyksiä useilta liiketoiminta-

alueilta tai markkinoilta. Tärkeä hyöty on myös se, että organisaatiot voivat reagoida nopeasti 

muuttuviin toiminnan vaatimuksiin ja sovittaa virtuaalitiimien toimintaa vaatimusten 

mukaiseksi. (Krumm et al., 2016; Siebdrat et al., 2009) 

 

Yksilön näkökulmasta virtuaalityön keskeisiä hyötyjä ovat muun muassa työaikaan ja 

työjärjestelyihin liittyvät joustot (Harpaz, 2002, p. 75; Helle, 2004, p. 17; Hertel et al., 2005, 

p. 71; Humala, 2007, p. 10; Johnson et al., 2001, pp. 25–26; Khaifa & Davidson, 2000, pp. 

29–30; Morgan, 2004, pp. 350–351), ajankäytön kontrollointi ja vapaus oman ajankäytön 

suunnitteluun (Harpaz, 2002, p. 75; Hertel et al., 2005, p. 71; Humala, 2007, p. 10; Johnson et 

al., 2001, pp. 25–26; Morgan, 2004, pp. 350–351) sekä mahdollisuus yhdistää paremmin työ 

ja vapaa-aika (Helle, 2004, p. 17; Johnson et al., 2001, pp. 25–26), työrauha, jolloin työhön tai 

tiettyyn työn vaiheeseen voi keskittyä paremmin (Fonner & Roloff, 2010, p. 353; Helle, 2004, 

p. 17; Morgan, 2004, pp. 350–351), itsenäisempi työ ja mahdollisuus toimenkuvan 

kehittymiseen (Harpaz, 2002, p. 75; Helle, 2004, p. 17), työhyvinvoinnin lisääntyminen 

(Helle, 2004, p. 17; Morgan, 2004, pp. 350–351), vapaa-ajan lisääntyminen (Helle, 2004, p. 

17; Johnson et al., 2001, pp. 25–26) sekä työmotivaation paraneminen (Hertel et al., 2005, p. 

71; Morgan, 2004, pp. 350–351).  

 

Lisäksi virtuaalityöstä voi tulla kustannussäästöjä esimerkiksi poistuvista tai lyhentyvistä 

työmatkoista ja alemmista matka- ja muista kustannuksista (Harpaz, 2002, p. 75; Helle, 2004, 

p. 17; Johnson et al., 2001, pp. 25–26; Khaifa & Davidson, 2000, pp. 29–30; Morgan, 2004, 

pp. 350–351) sekä työ- ja perhe-elämän koordinoinnin joustavuuden lisääntyminen (Harpaz, 

2002, p. 75; Johnson et al., 2001, pp. 25–26; Khaifa & Davidson, 2000, pp. 29–30; Morgan, 

2004, pp. 350–351). Myös liikenneruuhkat ja ilmaston saastuminen vähenevät (Johnson et al., 

2001, pp. 25–26). Virtuaalityö myös lisää potentiaalisten etujen myötä työntekijän vastuuta 

(Hertel et al., 2005, p. 72). Työntekijän autonomisuus lisääntyy (Bailey & Kurland, 2002, p. 

389; Fonner & Roloff, 2010, p. 353; Harpaz, 2002, p. 75), epävirallinen viestintä voi vähetä 

(Fonner & Roloff, 2010, p. 353), stressi voi vähentyä (Fonner & Roloff, 2010, p. 353) sekä 
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tuottavuus parantua (Bailey & Kurland, 2002, p. 389; Khaifa & Davidson, 2000, pp. 29–30). 

Virtuaalityön avulla myös nuorten, opiskelijoiden ja vammaisten 

työllistymismahdollisuuksien on todettu paranevan (Harpaz, 2002, p. 78). 

 

Okkosen (2004) mukaan virtuaalisuus tuo haasteita niin johtamiseen kuin myös työntekijöille. 

Se vaikuttaa olevan kuitenkin sopiva keino organisoida tietotyötä, koska se ei ole 

riippuvainen tilan rajoitteista. Organisaation oppimisen kannalta on silti tärkeää, että 

esimiehillä on työntekijöihin jonkinlaisia kontakteja. (Okkonen, 2004, p. 159) Tutkimusten 

mukaan toimittaessa hajautettuna yhteistyö on vaikeampaa kuin yhdessä paikassa 

toimittaessa. Mahdollisia ongelmia voivat olla esimerkiksi viestintä ja koordinaation 

vaikeudet, vähentynyt luottamus ja lisääntynyt kyvyttömyys luoda yhteistä perustaa työlle. 

Fyysinen etäisyys vähentää työntekijöiden läheisyyttä ja kiintymystä, mikä voi johtaa 

konflikteihin. (Siebdrat et al., 2009) 

 

Uuden sukupolven työntekijät ovat yhä enemmän myös huolissaan työn ja muun elämän 

tasapainosta kuin suuret ikäluokat. Lisäksi on paljon pareja, joissa molemmat ovat 

ansiotyössä, sekä yksinhuoltajia, joiden haasteena on löytää asianmukainen lastenhoito. 

Virtuaalityö voi auttaa vastaamaan uuden sukupolven mieltymyksiin ja tarpeisiin tarjoamalla 

ajan ja sijainnin joustavuutta ja helpottamalla perhe-elämän ja työn tasapainottamista. (Kwon 

& Jeon, 2020, p. 37)  

 

Henkilökohtaisella tasolla haasteita ovat eristyneisyyden tunteet ja vähentyvät 

ihmissuhdekontaktit, lisääntyvät väärinkäsitykset ja konfliktien eskaloitumisen 

mahdollisuudet sekä lisääntyvät mahdollisuudet ristiriitoihin. (Hertel et al., 2005, p. 72) 

Autonomisuus työajoissa voi johtaa pahimmillaan työn ja vapaa-ajan sekoittumiseen sekä 

liialliseen työmäärän. Tutkimusten mukaan työntekijät myös pelkäävät, että he jäävät sivuun 

ura- ja palkkakehityksissä (Khaifa & Davidson, 2000). Myös tekniset ongelmat voivat 

vaikeuttaa ja haitata virtuaalityön tekemistä.  Lisäksi esiin voivat nousta työsuojelupuutteet, 

kuten ergonomiaan liittyvät seikat. (Helle, 2004, pp. 20–21; Khaifa & Davidson, 2000) 

 

Myös työn useat keskeytykset esimerkiksi etätyössä kotona, työskentely myöhään tai liian 

useana päivänä viikossa voivat vaikuttaa negatiivisesti työn ja muun elämän tasapainoon. 
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Työn ja perheen velvoitteiden yhdistämisellä voi olla myös kielteisiä vaikutuksia työntekijän 

tyytyväisyyteen virtuaalityöhön ja työntekijän tuottavuuteen. (Bailey & Kurland, 2002) 

Tutkimuksissa on myös todettu, että virtuaalityötä tekevillä voi olla vaikeuksia pysyä 

tietoisena organisaation arvoista ja tavoitteista, koska virtuaalityötä tekevät ovat vähemmän 

näkyviä ja kokevat usein saavansa heikompaa tukea johdolta. (Nakrošienė et al., 2019) 

 

Virtuaalitiimeissä syntyvät konfliktit ja tavat, joilla konflikteja hoidetaan vaikuttavat 

kriittisesti tiimien menestykseen ja tehokkuuteen. Erilaisia konflikteja voi syntyä tehtävistä, 

rooleista, vastuiden epäselvyyksistä, epäluottamuksesta, kulttuurisista eroista, heikoista 

identiteeteistä ja heikosta yhteenkuuluvuuden tunteesta. (Shin, 2005, p. 331). Nakrošienė et. 

al. (2019) havaitsivat, että vanhemmat ja naiset kokivat saavansa virtuaalityöstä vähemmän 

etua. Nuorten todettiin arvostavan virtuaalityötä ja antavan sen vapautta suunnitella 

ajankäyttöä ja työn autonomiaa. Nakrošienė et. al. (2019) havaitsivat myös kasvavan määrän 

lapsia vaikeuttavan työ- ja perheasioiden hoitamista kotona, mikä voi johtaa virtuaalityön 

suosion laskuun. (Nakrošienė et al., 2019). 

 

Organisaatiolle mahdollisia haasteita voivat olla työntekijöiden valvominen ja johtaminen, 

virtuaalityöhön siirtymisestä aiheutuvat koulutus- ja teknologiakustannukset (Harpaz, 2002, p. 

75; Hertel et al., 2005, p. 72), tuottamattoman kehityksen estämisessä ajoissa sekä  

tietoturvallisuuteen liittyvät kysymykset (Hertel et al., 2005, p. 72). Myös työntekijöitten 

sitouttaminen organisaation, muutokset työtavoissa ja mahdolliset lakiasiat voivat aiheuttaa 

haasteita (Harpaz, 2002, p. 75).  Yhteiskunnallisella tasolla virtuaalisten ryhmien 

toteuttaminen voi auttaa kehittämään alueita, joilla on heikko infrastruktuuri ja työllisyysaste, 

integroimaan vammaisten tai perhehoidon vuoksi heikosti liikkuvia henkilöitä ja vähentämään 

ympäristörasituksia vähentämällä työmatkaliikennettä ja ilman saasteita. (Hertel et al., 2005, 

p. 72) 

 

Organisaation kannalta työn järjestelyt ja organisointi ovat myös tärkeitä, mutta haasteellisia. 

Töiden organisointi, johtaminen ja valvonta tuleekin suunnitella hyvin ja se vaatii paljon 

esimiehiltä. Tiedon hallinta ja välittäminen voivat muodostaa haasteita, ja etenkin hiljaisen 

tiedon välittyminen voi olla vaikeampaa kuin työskenneltäessä samanaikaisesti yksissä 

tiloissa. (Helle, 2004, pp. 25–26) 
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2.3 Virtuaalityön johtaminen 

 

Virtuaalijohtaminen on käsitteenä vielä suhteellisen uusi. Yksinkertaisesti sanottuna 

virtuaalijohtaminen on ihmisten johtamista verkossa. Virtuaalijohtaminen yhtenä johtamisen 

muotona on yleistynyt nopeasti myös suomalaisessa työelämässä ja johtamisessa.  (Humala, 

2007, pp. 14, 18; Virolainen, 2010, p. 65). Virtuaalitiimien ja -organisaatioiden johtaminen on 

osoittautunut olevan vaativampaa ja monimutkaisempaa kuin perinteisen tiimin tai 

organisaation johtaminen. Tämän on todettu johtuvan muun muassa kasvokkaisen johtamisen 

vähyydestä tai puuttumisesta, johtajan läsnäolon ja saavutettavuuden vaikeudesta, 

luottamuksen vähyydestä johtajan ja tiimin jäsenten välillä ja tiimin ja johtajan viestinnän 

monimutkaisuudesta. (Virolainen, 2010, pp. 65–66).  

 

Sähköisen vuorovaikutuksen lisääntyessä myös johtamista on uudistettava. 

Virtuaalijohtamisessa tarvitaan uudenlaisia taitoja ja uudenlaisia ajattelumalleja, mutta 

virtuaalitiimien johtamisessa on edelleen kysymys ihmisten johtamisesta, ja esimerkiksi 

palautteen antaminen ja tavoitteiden selkeys ovat pysyviä johtamisen teemoja. (Humala, 2007, 

p. 14; Virolainen, 2010, p. 66) 

 

Virtuaalijohtamisen haasteena voi olla esimerkiksi, miten motivoida erillään toimivia ihmisiä, 

joita mahdollisesti nähdään harvoin fyysisesti tai miten viestiä visioita sekä miten luoda 

yhteistä kulttuuria tai uusia tapoja ajatella. (Virolainen, 2010, p. 66) Hajautettujen 

organisaatioiden ja virtuaalityön johtaminen sekä ihmisten sitouttaminen ja osaamisen 

ylläpito ovat haasteita, jotka organisaatioissa joudutaan huomioimaan. Johtamisen tulisi 

onnistua tehokkaasti monimutkaisessa verkostossa ja usein jopa yli aikarajojen, kansallisten 

rajojen sekä kulttuurien. (Humala, 2007, pp. 7, 15) 

 

Verkkojohtamista voidaan pitää ainoana keinona johtaa virtuaaliorganisaatioita ja verkko on 

johtamisessa parempi ympäri maan hajaantuneiden tai liikkeessä olevien työntekijöiden 

johtamiseen kuin johtamisen aiemmat muodot. (Humala, 2007, p. 17) Vanhat 

johtamiskulttuurit ja asenteet voivat hankaloittaa virtuaalijohtamista ja 

virtuaaliorganisaatioiden toimintaa. Tällaisia asenteita voivat olla esimerkiksi se, että 
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työpaikalla arvostetaan kontrolloitua ja työaikaan sidottua työtä. Myös sivutoimipisteiden 

johtaminen voidaan kokea haasteelliseksi ilman konkreettista läsnäoloa. (Lahtinen, 2002; 

Virolainen, 2010, p. 67) 

 

Cascion ja Shurygailon (2003) mukaan virtuaalijohtajien kohtaamia merkittävimpiä haasteita 

ovat: vaikeudet ohjata ihmisiä samanaikaisesti tiukasti ja löysästi kohti tavoitteita, edistää 

tiivistä yhteistyötä tiimien ja tiimin jäsenten kesken, havaita ja rohkaista virtuaalitiimien 

sisältä nousevia johtajia, luoda selkeitä prosesseja tärkeiden kirjallisten dokumenttien 

arkistoimiseksi, luoda pelisääntöjä ja toimintatapoja sekä ylläpitää niitä tiimien muodostamis- 

ja kehittämisvaiheessa sekä luoda selkeitä rajoja työ- ja vapaa-ajalle. (Cascio & Shurygailo, 

2003) 

 

Virtuaalitiimien johtamiseen liittyviä tekijöitä on tutkittu paljon. Malhotra et al. (2007, p. 61) 

mukaan kaikkien innovatiivisten ongelmanratkaisuun osallistuvien tiimien johtajilla on useita 

vastuita hoidettavanaan. Niihin kuuluu omien näkemysten esittäminen, vision kuvaaminen 

tiimille, toteuttamissuunnitelmien laatiminen visioiden toteuttamiseksi, oikeanlaisten 

liittoumien muodostaminen, muiden saaminen visioiden taakse sekä tiimin kulttuurin 

muodostaminen haluttuja arvoja kuvaamalla. 

 

Virtuaalitiimien työn laatuun ja tulokseen on todettu vaikuttavan keskeisesti muun muassa 

tavoitteiden ja päämäärien, tehtävien vaatimusten ja riippuvuussuhteiden sekä roolien ja 

vastuiden määrittäminen yhteisesti. Tehokkaalle virtuaalijohtamiselle ominaista on hyvä 

kommunikointi, jolloin johtaja antaa jatkuvaa palautetta ja selventää tehtäviä tarpeen mukaan. 

Alaisten ymmärtäminen on tärkeää ja johtajan tulee olla herkkänä alaisten aikatauluille, 

ymmärtää mielipiteitä ja ehdotuksia, ja välittää ongelmista. Johtajan tulisi myös pyrkiä 

tuntemaan tiimin jäsenet ja ilmaisemaan henkilökohtaista kiinnostusta alaisistaan. 

Tehokkuutta lisää myös roolien selkeys. Johtajan tulee omata auktoriteettia ja mentoroida 

virtuaalitiimin jäseniä. Johtajan asenteen ja johtajuuden on oltava vakuuttavia, mutta ei liian 

kontrolloivia. Johtajan tulee myös kunnioittaa kaikkia tiimin jäseniä ja ylläpitää 

johdonmukaista linjaa johtamisessaan. (Ebrahim et al., 2009, p. 2660) Virtuaalitiimin jäsenten 

mentorointi, normien noudattaminen, tunnustuksen antaminen ja tiimin jäsenten 

palkitseminen ovat tärkeitä menestyksekkäässä johtamisessa. (Malhotra et al., 2007, p. 61) 
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Monien organisaatioiden kilpailukyky perustuu yhä enemmän kykyyn hankkia, muuttaa ja 

hyödyntää tietoa. Tiedon hyödyntämisen näkökulmasta virtuaalijohtamisessa on 

varmistettava, että jokaisen virtuaalitiimin jäsenen jakama ainutlaatuinen tieto tulee myös 

hyödynnetyksi täysimääräisesti.  Tiedon jakaminen kaikille on varmistettava yhteisillä 

menettelyillä ja tavoilla toimia. Ellei viestinnälle ole olemassa normeja, turvautuvat tiimin 

jäsenet aiemmin oppimiinsa käytäntöihin, mikä voi johtaa siihen, että jokainen tiimin jäsen 

kommunikoi omalla tavallaan. Tällöin tietoa ei jaeta riittävästi tiimiläisten kesken ja tiimiltä 

puuttuu ryhmäkoheesio, mikä johtaa vaikeuksiin yhtenäistää tiimin jäsenten työtä. (Malhotra 

et al., 2007, pp. 61–62) 

 

Virtuaalijohtajan tulisi kyetä edistämään tehokkuutta tiimin toiminnassa kehittämällä 

yhteistoimintaa, näyttämällä suuntaa ja koordinoimalla toimintaa (Humala, 2007; Zaccaro & 

Bader, 2003). Tavoitteena tulisi olla huipputason verkostotiimi yhteisellä visiolla tehtävästä 

työstä. Tiimin tulisi kyetä kunnioittamaan jäsentensä näkemyseroja, kykyjä ja 

asiantuntemusta sekä tekemään työtä yhdessä ja voittamaan tielle tulevat esteet 

saavuttaakseen päämääränsä. Virtuaalitiimien johtaminen on mitä suuremmissa määrin 

ihmisten johtamista, jossa johtajuus on ansaittava. Hierarkiat ovat virtuaalijohtamisessa 

vähäisessä roolissa, koska verkosto elää jatkuvasti. Vastuita tulisi jakaa tiimin sisällä myös 

johtamisessa mahdollisimman paljon. (Humala, 2007, pp. 33, 35) 

 

Virtuaalijohtamista voidaan kuvailla osallistuvana johtamisena, jossa valta ja vastuut 

jakaantuvat virtuaalitiimin sisällä. Osallistuvassa johtamisessa lähtökohtana on jokaisen 

tiimin jäsenen osaamisen hyödyntäminen suunnittelun aikana sekä päätöksiä tehtäessä. 

Osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien on todettu myös lisäävän motivaatiota. (Humala, 

2007, pp. 23–25) Virtuaalityöskentelyn menestymisen kulmakiviä ovat virtuaaliset 

yhteistyötaidot, virtuaaliset sosiaaliset taidot sekä virtuaaliset kommunikaatiotaidot (Cascio & 

Shurygailo, 2003). 

 

Virtuaalijohtamisen haasteisiin lukeutuvat myös luottamuksen rakentaminen ja uskottavuus. 

Johtajan on voitava luottaa itsenäisesti hajallaan työskenteleviin työntekijöihin ja alaisten on 

voitava luottaa johtajaan. Virtuaalijohtamisella tulisi pystyä rakentamaan suhteita tiimissä 
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luottamuksen, motivaation ja suorituskyvyn parantamiseksi. (Humala, 2007, p. 22) 

Luottamusta voidaan rakentaa avoimella kommunikaatiolla esimiesten ja työntekijöiden 

välillä. On myös tärkeää, että esimies osoittaa luottamusta tiimin jäsenille. (Virolainen, 2010, 

p. 67) 

 

Virtuaalitiimeissä luottamus perustuu toistuvasti asetettaviin odotuksiin ja niihin vastaamiseen 

siten, että odotukset täyttyvät. Tiimit, jotka toimivat sovitusti esimerkiksi projektin aikana 

saavuttavat sidosryhmien luottamuksen. Korkeimmalla luottamustasolla olevilla 

virtuaalitiimeillä on voitu havaita luottamuksen osoittamisessa kolme ominaisuutta: 1) tiimit 

aloittavat vuorovaikutuksen esittelemällä itsensä ja oman taustansa ennen kuin keskittyvät 

työhön, 2) tiimit asettavat jokaiselle jäsenelle selkeän roolin, jolla jokainen sitoutetaan ja 

kaikki voivat tunnistaa toisensa helposti ja 3) kaikki virtuaalitiimin jäsenet osoittavat jatkuvaa 

positiivista asennetta, innokkuutta, innostusta ja toiminnan ohjausta viestinnässään. (Cascio & 

Shurygailo, 2003) 

 

Striukovan ja Raynan (2008, p. 115) mukaan luottamus voi olla joko kognitiivista tai 

tunnepitoista. Kognitiivinen luottamus muodostuu esimerkiksi pätevyydestä, vastuusta ja 

luotettavuudesta. Tunnepitoinen luottamus perustuu sosiaalisiin suhteisiin. Molemmat 

luottamuksen tyypit ovat tärkeitä virtuaalitiimeissä. Määräaikojen ja tehtävien täyttyessä 

syntyy kognitiivista luottamusta. Tunnepitoista luottamusta voi olla vaikeampaa luoda, koska 

henkilökohtaisia tapaamisia on vähän tai ei lainkaan. Tunnepitoista luottamusta syntyy 

kuitenkin kognitiivisen luottamuksen rinnalla vuorovaikutuksen ja laadun lisääntyessä sekä 

tavoitteita saavutettaessa.  

 

Työhyvinvointi ja työn hallinta ovat tärkeitä virtuaalijohtamisessa. Johtamisella tulisi saada 

luotua virtuaalitiimeille työn imua ja iloa tekemiseen erilaisissa verkostoissa, mutta samalla 

ihmisistä on pidettävä huolta. Myös virtuaalityössä on tarvittaessa käskettävä välillä pois työn 

äärestä joko virkistäytymään, lepäämään, rauhoittumaa tai prosessoimaan asioita. Työn 

vaatimuksista voi aiheutua hallitsemattomina ja ilman tukitoimia stressiä ja uupumista. Tämä 

taas saa ihmiset vastustamaan normaalista poikkeavia työtapoja. Virtuaalityössä johtajan on 

oltava herkkänä erilaisille työntekijöiden heikoille signaaleille ja osoitettava myös 
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empaattisuutta, koska muuten työntekoon ja työhyvinvointiin liittyvät asiat voivat muodostua 

työn tekoa haittaaviksi asioiksi. (Humala, 2007, pp. 69, 93) 

 

2.4 Viestinnän merkitys virtuaalityössä 

 

Viestintää voidaan pitää virtuaalityön keskeisimpänä johtamisvälineenä. Yhteydenpito ja 

viestintä korostuvat, kun organisaatiossa työskennellään hajautetusti. Asioiden hoitamisessa 

vaaditaan monipuolista osaamista ja paljon vuorovaikutusta työntekijöiden välillä, jotta asiat 

saadaan hoidettua mahdollisimman tehokkaasti. Viestinnän kaksi keskeistä tehtävää ovatkin 

tiedottaminen ja vuorovaikutus. Toimivalla tiedottamisella huolehditaan siitä, että tarvittava 

tieto liikkuu kaikkien välillä oikea-aikaisesti. Vuorovaikutuksella mahdollistetaan ihmisten 

keskustelu, osallistuminen, yhdessä suunnittelu ja kehittäminen, päätöksenteko, ongelmien 

ratkominen, kannustaminen sekä ihmissuhteiden luominen ja hoitaminen onnistuneesti. 

(Humala, 2007, p. 93) 

 

Virtuaalisissa työympäristöissä viestintä tyypillisesti heikkenee ja on vähäisempää kuin 

perinteisissä samassa paikassa työskentelevissä tiimeissä. Henkilöstön on todettu kaipaavan 

virtuaalitiimeissä kahvipöytäkeskusteluja ja virallisten osuuksien jälkeisiä 

käytäväkeskusteluja. Virtuaalitiimeissä henkilöstön on havaittu kaipaavan myös enemmän 

kasvokkaisia tapaamisia sekä perinteistä toimistoilmapiiriä ja spontaaneja keskusteluja. Yksi 

viestinnän haasteista virtuaalitiimeissä onkin spontaanin viestinnän vähäisyys. (Putnam, 2001; 

Virolainen, 2010, p. 85) 

 

Säännöllisin väliajoin palautetta jakavan vertaispalautejärjestelmän merkitys on suuri 

virtuaalitiimien suorituskyvyn optimoinnissa. Säännöllinen palautteen antaminen ja 

vastaanottaminen on avain viestinnän taajuuden, prosessien koordinoinnin ja suorituskyvyn 

välisten yhteyksien parantamiseksi ja optimoimiseksi. (McLarnon et al., 2019) Tehokkaat 

virtuaalijohtajat kommunikoivat säännöllisesti, vastaavat ryhmän jäsenten kysymyksiin, 

antavat palautetta ja ohjeita sekä lähestyvät tiimin jäseniä ystävällisesti, mutta kuitenkin 

vakuuttavasti. (Kayworth & Leidner, 2001, p. 22) 
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Viestintä on yksi virtuaalijohtamisen keskeisistä välineistä, jonka avulla voidaan välittää 

monimutkaisia asioita joko rikkaan median kautta tai useiden medioiden yhdistelmillä 

(Humala, 2007, p. 94). Virtuaalitiimeissä onkin tarvetta luoda tehokkaita viestintä- ja 

vuorovaikutustapoja. Virtuaalisessa ympäristössä eleiden, ilmeiden ja äänenpainon 

välittäminen ja havaitseminen on vaikeaa. Tämä aiheuttaa väärinymmärtämisen riskiä 

kommunikoinnissa.  (Virolainen, 2010, p. 86). 

 

Daricsin (2020, pp. 21–24) mukaan virtuaalisessa ympäristössä ja virtuaalijohtamisessa ei-

sanallinen viestintä ja kyky välittää hienovaraisia vihjeitä ovat yhtä tärkeitä, elleivät jopa 

tärkeämpiä kuin perinteisessä ympäristössä. Kommunikaation puute voi vaikuttaa 

negatiivisesti virtuaalityön tehokkuuteen.  

 

Viestinnän puutteet ilmenevät heikentyneenä yhteistyönä ja puutteellisena tiedon jakamisena. 

Luottamus on tärkein tekijä, minkä lisääntyminen vaikuttaa suoraan avoimuuteen ja 

viestintäkanavien monipuoliseen käyttöön. Henkilökohtaisilla kontakteilla, kuten 

kasvokkaisilla tapaamisilla ja erilaisilla sosiaalisilla vuorovaikutustilanteilla voidaan lisätä 

avointa ilmapiiriä. Viestintään vaikuttaa oleellisesti fyysinen etäisyys, jonka vuoksi 

henkilökohtainen kanssakäyminen voi jäädä virtuaalitiimeissä vähäiseksi. (Virolainen, 2010, 

pp. 84–85) 

 

Suuri osa nykypäivän viestinnästä on tekstipohjaista, mikä aiheuttaa liikaa tulkintaa, harhoja, 

olettamuksia ja väärinkäsityksiä. Ihmiset ovat vähemmän varovaisia ja enemmän negatiivisia 

kirjoittaessaan asioita, mikä voi ilmetä valituksena tai jopa vihana ja toisten loukkaamisena. 

Negatiivisuus myös tulkitaan usein negatiivisemmaksi, kuin se on tarkoitettu, koska tunteita 

ilmaistaan ja vastaanotetaan enimmäkseen ei-sanallisten vihjeiden kautta. Positiiviset asiat 

taas koetaan emotionaalisesti neutraalisti. Ihmiset lukevat asioita eri tavoin ja tarkoitettu 

tärkeä asia voi hukkua tekstiin. (Hill & Bartol, 2018) 

 

Virtuaalityössä on nykyisin käytössä useita erilaisia viestintäkanavia. Nyrkkisääntönä 

sähköiset ja kirjalliset kanavat ovat hyviä tiedottamiseen ja suulliset viestintäkanavat 

parhaiten vuorovaikutukseen soveltuvia. Viestintäkanavien valinnalla on suuri merkitys. 

Erilaisia työvälineitä ja niiden yhdistelmiä tarvitaan työn tueksi. Rikkaimpia viestintäkanavia 
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ovat kahdenväliset keskustelut ja pienryhmäpalaverit sekä käytävä- ja kahvipöytäkeskustelut. 

(Humala, 2007, pp. 94–95) Myös verkkokokoukset ja videoneuvottelut ovat rikkaita ja 

vuorovaikutteisia kanavia, joita tulisi hyödyntää monimutkaisissa tehtävissä, kuten 

ongelmanratkaisuissa ja ideointia ja erilaisia näkökulmia vaativissa neuvotteluissa (Hill & 

Bartol, 2018). Teletekniikan keinoin toteutettava viestintä, kuten esimerkiksi verkko- ja 

videoneuvottelut sekä puhelinkeskustelut ja myös paperiposti ovat seuraavaksi rikkaimpia 

viestinnän keinoja. Sähköposti tulee vasta näiden jälkeen viestinnän rikkauteen perustuen. 

(Humala, 2007, p. 95)  

 

Kevyitä tekstipohjaisia medioita, kuten sähköpostia, chattia ja ilmoitustauluja tulisi käyttää 

esimerkiksi rutiininomaisen tiedon, suunnitelmien, jaettavien ideoiden ja yksinkertainen datan 

keräämiseen ja välittämiseen yhteen suuntaan (Hill & Bartol, 2018). Virtuaalitiimin 

keskinäiseen yhteydenpitoon soveltuvat esimerkiksi sähköposti, pikaviestiohjelmat, puhelin-, 

video- ja verkkokokoukset ja dokumenttien arkistoiti (Humala, 2007, p. 104) Köyhiksi 

viestintäkanaviksi voidaan luokitella kirjalliset massakanavat, esimerkiksi esitteet ja lehdet, 

raportit ja muistiot. Parhaiten vuorovaikutukseen soveltuvat rikkaat kanavat. Niitä kannattaa 

hyödyntää varsinkin tapauksissa, jolloin käsiteltävä asia on työntekijöille uusi, vaikea, 

monimutkainen tai henkilökohtainen. Köyhät viestintäkanavat soveltuvat aiemmin tuttujen, 

yksiselitteisten ja yleisten asioiden käsittelyyn. (Humala, 2007, p. 95) Mitä monimutkaisempi 

tehtävä on, sitä henkilökohtaisempaa viestintää tulisi hyödyntää. (Hill & Bartol, 2018) 

 

Virtuaalitiimien suorituskykyyn vaikuttaa oleellisesti se, miten ihmiset käyttävät yhteistyön 

mahdollistavia teknologioita, ei varsinaisesti itse tekniikka. On määritettävä työskentelyssä 

käytettävät ja ei-käytettävät tekniikat, kirjallisen viestinnän vakioidut muodot ja etiketti, 

suunnitelmat kaikkien pitämiseksi samassa tahdissa, odotetut vastausajat pyyntöihin sekä 

viestinnän tyypit, jotka tulisi aina jakaa kaikkien kanssa. (Hill & Bartol, 2018) Työntekijöitä 

on myös tarvittaessa motivoitava ja ohjattava kasvokkaisella viestinnällä. (Krumm et al., 

2016) 

 

Virtuaalijohtamisessa tulee kuitenkin tiedostaa, että pelkästään sähköisillä työvälineillä ei 

virtuaalityötä johdeta eikä tulosta synny (Humala, 2007, p. 99). On myös erittäin tärkeää 

muistaa, että verkossa ei ole olemassa yksityisyyttä. Tietoturvaan tulee kiinnittää huomiota 
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jatkuvasti.  Virtuaalijohtajan tulee huolehtia, että tietoturvaan liittyvät asiat ovat kunnossa 

myös tiimin jäsenillä. Tietoisuutta tietoturvasta on pidettävä tiimissä yllä ja muistutettava 

erilaisista tietoturvauhkista ja keinoista suojautua uhkilta. Myös organisaation 

toimintamalleissa on huomioitava tietoturvaan liittyvät seikat, jotta tietoa ei menetettäisi. 

Organisaatioilla ja niiden välisillä yhteistyöryhmillä tulee olla määriteltyinä 

tietoturvallisuuteen liittyvät toimintaohjeet. Lisäksi on huolehdittava henkilöstön, 

tietoaineiston, tietotekniikan ja fyysisten toimitilojen turvallisuudesta. Tietoturvallisuus 

tuleekin nähdä jatkuvana ja koko ajan kehitettävänä prosessina kaiken muun toiminnan 

rinnalla. (Humala, 2007, pp. 123–124) 

 

2.5 Joustavan työn järjestelyt Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa 

 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa joustaviin työaikajärjestelyihin ja työn tekemisen 

tapoihin kuuluvat muun muassa etätyö, hajautettu työ sekä liukuva työaika. Näitä joustavia 

työaikamuotoja voidaan käyttää, mikäli ne edistävät tuloksellista toimintaa ja soveltuvat 

muutoin hallintoyksikön toimintaan ja työtehtäviin. Hajautettua ja etätyötä ei ole tarkoitettu 

ainoastaan niin sanottujen reppureiden eli perheestään siirron vuoksi erillään asuvien 

työntekomuodoksi. Puolustusvoimissa etä- ja hajautettua työtä on ollut mahdollista tehdä 

vuoden 2016 alusta. (Pääesikunta, 2018, p. 7) Etätyön ja hajautetun työn sekä niihin liittyvän 

teknologian hyödyntämisen tavoitteena on lisätä yleisesti työn tekemisen joustavuutta, edistää 

henkilöstön työhyvinvointia, työssä jaksamista, työn ja perhe-elämän yhteensovittamista sekä 

houkuttelevuutta työnantajana. (Pääesikunta, 2017; Rajavartiolaitos, 2016a, 2016b) 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa työmatkan aikana esimerkiksi junassa tehtyä työtä 

ei lueta virkapaikalla tehtävään säännölliseen työaikaan. (Pääesikunta, 2017; Rajavartiolaitos, 

2016a, 2016b) 

 

Etätyön ja hajautetun työn järjestelyistä laaditaan aina kirjalliset sopimukset, jotka tehdään 

kummassakin organisaatiossa enintään vuodeksi kerrallaan. Etä- ja hajautetusta työstä 

sovittaessa määritetään myös työn tekemisen suorittamispaikat. Yleensä etätyön paikkana on 

työntekijän koti. Hajautetun työn osalta työntekijä sopii työtilajärjestelyt sen hallintoyksikön 

kanssa, jossa hajautettua työtä on tarkoitus tehdä ja esittää tästä kirjallisen hyväksynnän 

hajautetun työn sopimusta varten. Yksityiskohtainen sopiminen etä- ja hajatyöstä tehdään 
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esimiehen kanssa työvuorosuunnitteluun liittyen. Esimiehellä on keskeinen rooli etä- ja 

hajatyössä ja hän päättää hallintoyksikön linjausten mukaisesti etä- ja hajatyön tekemisestä. 

Esimies voi myös määrittää vakioidut päivät, jolloin virkapaikalla on oltava. Etä- ja 

hajautettua työtä voidaan Puolustusvoimissa tehdä yhteensä enintään kymmenen päivää 

kuukaudessa ja Rajavartiolaitoksessa yhteensä enintään kahtena päivänä viikossa. 

(Pääesikunta, 2017; Rajavartiolaitos, 2016a, 2016b) 

 

Hajautettu ja etätyö perustuvat Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa selkeisiin 

työtehtäviin ja työtulosten saavuttamiseen. Työntekijän tulee olla tavoitettavissa haja- ja 

etätyöpäivän aikana puhelimitse, tieto- ja viestintäteknologisten välineiden kautta tai 

esimiehen kanssa erikseen sovitulla muulla tavalla. Työntekijän on pidettävä esimies 

tietoisena tavoitettavuudestaan ja vastattava saamistaan työtehtävistä. Hallintoyksiköillä on 

myös velvoite seurata haja- ja etätyöstä aiheutuvia vaikutuksia työn kuormittavuuteen ja 

työtehtävien sujuvuuteen sekä ryhdyttävä tarvittaessa korjaaviin toimenpiteisiin. Työntekijän 

siirtyessä toiseen tehtävään, tarve ja mahdollisuus hajautetun ja etätyön tekemiseen 

tarkastellaan uudestaan. (Pääesikunta, 2017; Rajavartiolaitos, 2016a, 2016b) 

 

Hajautetussa ja etätyössä korostuvat tietoturvallisuuteen liittyvät velvoitteet ja määräykset 

sekä asiakirjojen turvaluokittelusta ja salassa pidettävien asiakirjojen käsittelystä annetut 

ohjeet. (Pääesikunta, 2017; Rajavartiolaitos, 2016a, 2016b) Käytännössä turvaluokiteltuja 

asiakirjoja voi käsitellä etätyössä ainoastaan turvallisuusverkkoon tarkoitetulla TUVE-

työasemalla tai puhumalla tietoturvallisuusmääräykset huomioiden (Rajavartiolaitos, 2016a). 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen turvallisuusverkko-ympäristössä
1
 (TUVE) käytössä 

olevia vuorovaikutuksen mahdollistavia virtuaalijohtamisen viestivälineitä ja kanavia on 

esitetty liitteessä 2. 

  

                                                 

1
 Puolustusvoimat ja Rajavartiolaitos käyttävät toiminnassaan viranomaisten korkean varautumisen ja 

turvallisuuden vaatimusten mukaisesti toteutettua turvallisuusverkkoa (TUVE). Julkisen hallinnon 

turvallisuusverkkotoiminnasta on säädetty lailla (10/2015, TUVE-laki). (Turvallisuusverkkotoiminta - 

Valtiovarainministeriö) 



30 

 

 

 

3 TYÖN IMU JA TYÖMÄÄRÄ OSANA TYÖHYVINVOINTIA 

 

Tässä luvussa käsitellään työn imua ja työmäärän kokemista osana työhyvinvointia. Työn imu 

on noussut viime vuosina keskeiseksi käsitteeksi ja osaksi työhyvinvointia. Aiemmin 

työhyvinvoinnin tutkimuksessa on keskitytty lähinnä riskien ja epäkohtien tutkimiseen hyvän 

työn ja sen voimavarojen sijaan (Hakanen, 2009b, p. 4). Myös työmäärän kokeminen on 

tärkeä osa työhyvinvointia. Korkean työmäärän ja sen kokemisen on havaittu olevan 

yhteydessä työuupumukseen tai jopa loppuun palamiseen (Hakanen, Schaufeli, et al., 2008). 

 

3.1 Työn imu 

 

Positiivinen psykologia on noussut viimeisten vuosikymmenten aikana merkittävästi esille 

kansainvälisissä tutkimuksissa. Sovellettuna hyvään työelämään positiivisen työn psykologia 

ei tarkastele pelkästään esimerkiksi työn riskitekijöitä ja altistumista, oireita, uupumista, ja 

poissaoloja vaan myös työn mielekkyyttä ja työssä selviytymisessä auttavia tekijöitä sekä 

seikkoja, jotka tekevät työstä nautittavaa jopa silloin, kun työ on vaativaa, raskasta tai 

muutoksen alla. (Hakanen, 2009a, p. 9). Työn imu on yksi positiivisen työn psykologiassa 

käytetyistä keskeisistä käsitteistä, jota voidaan myös arvioida luotettavasti. Positiivisen työn 

psykologia ja työn imu tasapainottavat ja monipuolistavat työhyvinvointia. Niiden avulla 

voidaan edistää työntekijöiden ja organisaatioiden hyvinvointia ja menestystä kehittämällä 

työn energisoivia ja motivoivia piirteitä sekä hyödyntämällä monipuolisesti työntekijöiden 

vahvuuksia. (Hakanen, 2009a, p. 11, 2011, p. 5).  

 

Työn imuun liittyvät keskeisesti englanninkieliset termit ”engagement” (imu) ja ”work 

engagement” (työn imu). ”Engagement” -termiä käytettiin ja tarkasteltiin ensimmäisen kerran 

Kahnin (1990) tutkimuksessa, missä kuvattiin organisaatioiden jäsenten valjastamista 

työtehtäviin. Kahn (1990) havaitsi sitoutuneiden henkilöiden panostavan työhön runsaasti ja 

sitoutuminen tuotti positiivisia tuloksia sekä yksilö (henkilökohtainen kasvu) että 

organisaatiotasolla (suorituskyvyn kasvu). (Schaufeli, 2012) 

 

Työ- ja organisaatiopsykologian tutkijat Wilmar Schaufeli ja Arnold Bakker käynnistivät 

varsinaisen työn imun tutkimuksen ja kehittivät työhyvinvoinnin käsitteeksi ”work 
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engagementin” (Hakanen, 2004, p. 28, 2011, p. 38; Schaufeli et al., 2002). Schaufelin et al. 

(2002) mukaan työn imu voidaan määritellä myönteiseksi ja tyydyttäväksi työhön liittyväksi 

tunnetilaksi, jonka tunnusomaisia piirteitä ovat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen 

(Schaufeli et al., 2002). 

 

Suomessa tutkimusprofessori Jari Hakanen on kääntänyt ”work engagement” -käsitteen ”työn 

imuksi”, millä kuvataan työhyvinvointia positiivisena tilana. Hakasen (2009) mukaan ”työn 

imu kuvaa myönteistä, mielihyvän täyteistä virittäytymistä ja aktivaatiota työssä eli 

innostuneisuutta”. (Hakanen, 2009b, p. 8) Työn imun käännös ja työn imun käsite on 

nykyisin vakiintunut suomalaisessa tutkimuskentässä viittaamaan erityisesti ”work 

engagementiin”, kuten Schaufeli ja Bakker sen määrittelivät ja operationalisoivat 

kehittämässään työn imu -menetelmässä (UWES
2
). Myös Työterveyslaitos määrittelee työn 

imun Schaufelin ja Bakkerin. mukaisesti tarkoittavan myönteistä tunne- ja motivaatiotilaa 

työssä. (Hakanen, 2009b, pp. 7, 9; Työn imu - Työterveyslaitos) 

 

Schaufeli et.al. mukaan (2002) työn imu koostuu kolmesta myönteisestä tunnekokemuksesta 

eli ulottuvuudesta. Näitä ovat tarmokkuus (vigor), omistautuminen (dedication) ja 

uppoutuminen (absorption). Tarmokkuudelle on ominaista korkea energisyys ja henkinen 

kestävyys työskennellessä, halu panostaa työhön ja peräänantamattomuus vaikeuksiakin 

kohdattaessa. Omistautumisella tarkoitetaan vahvaa osallistumista työssä ja työn 

merkityksellisyyden, innostumisen, inspiraation, ylpeyden ja haasteiden vahvaa positiivista 

kokemista. Uppoutuminen on täydellistä keskittymistä työhön, tyytyväisyyttä ja työhön 

sitoutumista. Uppoutumisessa aika kuluu työssä nopeasti ja työstä voi olla jopa vaikea 

irtautua. Työn imua ei voida kuitenkaan pitää ”flown” kaltaisena hetkellisenä tunnetilana vaan 

ennemminkin pysyvämpänä ja kaikkialle levittyvänä tilana. Työn imu ei kohdistu mihinkään 

yhteen tapahtumaan, yksilöön tai käyttäytymiseen. (Hakanen, 2009a, p. 33; Schaufeli, 2012; 

Schaufeli et al., 2002) 

 

Työhyvinvointia voidaan pitää yksinkertaisena jatkumona, jossa voidaan samanaikaisesti 

kokea sekä positiivista työhyvinvointia että kuormittuneisuutta. (Hakanen, 2004, pp. 28–29). 

                                                 

2
 UWES (Utrecht Work Engagement Scale), työn imu -menetelmä esitetään myöhemmin. 
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Samalla työhyvinvointi on hyvin moniulotteinen ilmiö ja työn imu on sen yksi keskeinen osa. 

Käytännönläheisesti työn imua kokevalle työntekijälle työ on tärkeää ja tuottaa sisäistä 

tyydytystä, työntekijä on innostunut työstä ja haluaa tehdä parhaansa, on aloitteellinen ja 

tukee myös muuta työyhteisöä tavoitteiden saavuttamisessa (Hakanen, 2009a, pp. 34–35, 

2011, p. 24). Kukoistaakseen työssä aidosti tulisi työntekijän kokea työn imua useita kertoja 

viikossa (Hakanen, 2011, p. 39).  

 

Pitkällä aikavälillä työhyvinvoinnin tila on pysyvä, minkä vuoksi hyvinvoinnin kehittymisen 

suunnan tunnistaminen on tärkeää. Työhyvinvointi myös yksilöityy ja samassa työyhteisössä 

eri yksilöt voivat kokea työhyvinvoinnin eri tavoin. Tämän vuoksi työhyvinvointia 

kehitettäessä onkin tärkeää määritellä, millaista työhyvinvointia pyritään edistämään. 

Työpaikoilla tulisi kyetä sekä yhteisölliseen että yksilölliseen työhyvinvoinnin johtamiseen. 

(Hakanen, 2011, pp. 22–23, 39) Nykyaikana niin julkisten kuin yksityisten organisaatioiden 

tulisi pitää huoli, että niissä on työn imua kokevaa henkilöstöä, koska työn imun on osoitettu 

lisäävän korkean tason luovuutta, tehtävien suorittamista ja asiakastyytyväisyyttä (Bakker, 

2014).  Työhyvinvointiin liittyvien eri tilojen ja työn imun suhdetta voidaan havainnollistaa 

kuvassa 2 esitetyllä tavalla. 

 

 

Kuva 2. Työhyvinvoinnin moniulotteisuus ja eri tilat. (Hakanen, 2009a, p. 35, 2011, p. 24) 

 

Työn imun vastakohta on työhön leipääntyminen eli ”boreout”, jossa työntekijä ei koe 

työssään tarmokkuutta, eikä omistaudu työlleen. Työntekijä ei myöskään koe työtään tai omaa 

työpanostaan merkitykselliseksi. Työuupumus ja työn imu ovat erillisiä ilmiöitä, mutta 

käänteisesti yhteydessä toisiinsa. (Hakanen, 2009a, p. 34; Schaufeli, 2012) Toisin kuin 
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työuupumuksesta kärsivät, työn imua kokevat henkilöt ovat energisiä ja sitoutuneita työhönsä 

sekä kokevat vahvaa yhteyttä työhön. Työtä pidetään ennemminkin haastavana kuin 

stressaavana ja vaativana. Työhön sitoutumisessa ominaista on energisyys, osallistuminen ja 

tehokkuus. Nämä ovat täysin vastakkaisia loppuun palamisen ulottuvuuksille eli uupumiselle, 

kyynisyydelle ja suorituskyvyn laskulle. Työn imu eroaa työholismista monella tapaa. Työn 

imua kokevat henkilöt työskentelevät kovasti, koska he pitävät työtä haastavana ja hauskana. 

Työholisit sen sijaan työskentelevät pakonomaisesti jatkuvasti suorittaen. Heille esimerkiksi 

työstä irrottautuminen vapaa-ajalla voi olla vaikeaa. (Schaufeli, 2012) 

 

Tutkimuksissa on havaittu yksilöllisten ja työn voimavarojen sekä työn imun muodostavan 

myönteisiä kehiä (Xanthopoulou et al., 2009). Työn imun on havaittu myös tarttuvan ja 

siirtyvän henkilöiden välillä sekä ryhmissä ja tiimeissä. Työn imua ei näin voida pitää 

ainoastaan yksilöllisenä ilmiönä vaan myös kollektiivisesti esiintyvänä. Työn imu voi välittyä 

henkilöiltä toisille myönteisen asenteen, energisyyden ja innostuneisuuden heijastumisena 

ryhmän kollektiiviseen ilmapiiriin. Työn imun on havaittu myös tarttuvan puolisoiden välillä. 

(Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2005; Hakanen, 2009a, p. 38) Työn imua esiintyy vahvasti 

kollektiivisesti myös esimerkiksi erilaisissa tiimeissä, jotka voivat olla energisiä, 

omistautuneita ja innostuneita työtehtävistä. Yhtälailla tiimi voi olla uppoutunut työtehtävään 

ja työn imu olla tiimin suuri sosiaalinen resurssi. Tiimeissä työn imun on havaittu leviävän 

yksilöiden välillä ja työn imua kokevien ryhmien on tutkittu toimivan paremmin kuin 

sellaisten tiimien, jotka eivät koe työn imua. (Bakker et al., 2006; Schaufeli, 2012; Torrente et 

al., 2012) 

 

Työn voimavarojen synnyttämän työn imun seurauksena työn imua kokevat työntekijät eivät 

vain reagoi työoloihin vaan myös muokkaavat eli tuunaavat aktiivisesti omaa työtään, sitä 

miten työtään tekevät, kenen kanssa ja millä tavoin vuorovaikutuksessa työn teon aikana. 

(Wrzesniewski & Dutton, 2001) Työn tekijät luovat omalle työlleen edellytyksiä 

muokkaamalla ja määrittelemällä omaa työtään ja tehtäviään siten, kun se on mahdollista. 

Näin he parantavat työn ja sen vaatimusten sekä omien kykyjen ja tarpeiden vastaavuutta. 

(Bakker et al., 2011) Hakasen (2009a, p. 51) mukaan työn muokkaaminen edistää 

organisaation tavoitteiden saavuttamista niiden osalta, jotka kokevat työn imua. Toisaalta työn 
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muokkaaminen voi toimia myös organisaation vastaisesti esimerkiksi tilanteissa, joissa työn 

voimavarat ovat riittämättömiä. 

 

Työn imun kannalta oleellista on myös riittävä palautuminen työn aiheuttamasta rasituksesta 

ja kuormituksesta (Sonnentag, 2003). Tutkimuksissa on havaittu, että työstä etääntyminen ja 

irtaantuminen työpäivän jälkeen ylläpitävät positiivisuutta ja korkeaa työn imun tasoa. 

Korkean työn imun on todettu edellyttävän riittävää irtaantumista työstä ja työasioista. 

(Sonnentag et al., 2008) Samoin perheen ja puolison tuen on osoitettu vaikuttavan 

positiivisesti työn imuun (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2005). 

 

Työn imu vaikuttaa myönteisesti niin yksilöllisesti kuin organisatorisesti työhön ja työpaikkaa 

koskeviin asenteisiin ja aikomuksiin, kuten työhön ja työpaikkaan sitoutumiseen sekä 

aikeisiin vaihtaa työpaikkaa (Hakanen et al., 2006; Hakanen & Lindbohm, 2008; Schaufeli & 

Bakker, 2004). Työn imulla on myönteinen vaikutus myös aloitteellisuuteen ja muuhun 

vapaaehtoiseen suoriutumiseen työssä, yleisesti päivittäiseen työssä suoriutumiseen ja työn 

tuloksellisuuteen sekä työyhteisön innovatiivisuuteen (Hakanen, Perhoniemi, et al., 2008; 

Xanthopoulou et al., 2008). Lisäksi työn imun on todettu vaikuttavan positiivisesti myös 

oppimismotivaatioon ja jatkokouluttautumiseen, yleisesti tyytyväisyyteen elämään ja muuhun 

elämiseen liittyvään hyvinvointiin sekä ihmisten terveyteen (Hakanen, 2009a, p. 40; 

Sonnentag, 2003). Työntekijöiden sitoutuneisuuden on tutkittu olevan suurimmillaan 

haastavissa kahden tunnin työjaksoissa, jos työntekijä on palautunut hyvin edellisenä iltana, ja 

päivinä, jolloin työntekijä voi hyödyntää voimavaroja monipuolisesti. (Bakker, 2014; Bakker 

& Albrecht, 2018) 

 

Tutkimusten mukaan kokiessaan työn imua – tarmokkuutta, omistautumista ja uppoutumista – 

työntekijä on aloitteellinen ja uudistushakuinen sekä suoriutuu hyvin työn muodollisista 

vaatimuksista. Lisäksi työntekijä osaa toimia hyvänä alaisena, toimii vapaaehtoisesti 

työyhteisön ja työpaikan tavoitteiden hyväksi ja on sitoutunut työhön ja organisaatioon. 

(Hakanen, 2009a, p. 15) 
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3.2 Työmäärän kokeminen 

 

Työelämässä odotetaan nykyisin työntekijöiltä yhä enemmän sujuvaa yhteistyötä, 

kitkattomuutta, aloitteellisuutta ja innovatiivisuutta sekä jatkuvaa osaamisen kehittämistä ja 

vastuuta omasta työssä suoriutumisesta. Enää ei riitä, että työntekijät vain ovat perinteisessä 

mielessä terveitä ja läsnä työpaikalla. Samanaikaisesti työn määrälliset vaatimukset ovat 

nousseet korkeiksi ja moni kokee kiirettä ja aikapaineita. Myös työn henkinen rasittavuus ja 

kuormittavuus ovat kasvaneet. (Hakanen, 2009a, p. 13) 

 

Työmäärä liittyy keskeisesti työn vaatimuksiin ja sitä voidaan mitata työhön käytetyllä ajalla 

eli työtunneilla, tuotantotasolla tai jopa suoritettavan työn henkisillä vaatimuksilla 

Tutkimuksissa työn määrän on todettu olevan yksi yleisimmistä stressin lähteistä. (Baka & 

Bazińska, 2016; Spector & Jex, 1998) Työmäärää voidaan tarkastella subjektiivisena 

arvioinnilla (esimerkiksi ”Minulla on liikaa työtä tehtävänä”) tai objektiivisena 

kvantitatiivisella mittarilla (esimerkiksi tehtyjen tuntien määrä) (Smit & Barber, 2016; 

Spector & Jex, 1998). 

 

Työn aiheuttamista vaatimuksista toipumisessa taukojen on havaittu olevan kriittisiä (Fritz et 

al., 2013). Myös useissa tutkimuksissa on todettu sekä subjektiivisen että kvantitatiivisen 

liiallisen työmäärän suoraan alentavan työntekijöiden kykyä irtaantua työstä (Sonnentag et al., 

2010; Sonnentag & Bayer, 2005; Sonnentag & Fritz, 2007; Taris et al., 2008). Työmäärän on 

havaittu olevan yhteydessä työhön ja jaksamiseen sekä työhyvinvointiin ja pahoinvointiin. 

Työssä uupumisen näkökulmasta liian korkeat työn vaatimukset ja työmäärä voivat olla 

riskitekijöitä (Hakanen et al., 2017).  

 

Nykyisin perinteisten työhön ja työturvallisuuteen liittyvien riskien lisäksi haasteeksi on 

noussut työajan ja työmäärän aiheuttama kuormitus. Tämä korostuu varsinkin 

asiantuntijatehtävissä ja -ammateissa, joissa työ seuraa mukana vähintään ajatuksissa kotiin, 

kulkuvälineisiin ja vapaa-aikaan. Esimerkiksi tietotyötä tekevillä tämä voi vaikuttaa ja 

hämärtää työntekijän jaksamista. Monesti myös työntekijän työn imu on kova ja 

vastustamaton ja mukana voi olla esimerkiksi kunnianhimoa. Esimiesten tulisikin huolehtia 



36 

 

 

 

niin yksilöiden kuin koko työyhteisön hyvinvoinnista ja jaksamisesta. Pitkällä aikavälillä se 

myös maksaa itsensä takaisin. (Kantolahti & Tikander, 2010, pp. 46–52) 

 

Xanthopoulou et al. (2007) havaitsivat, että työmäärällä ei ollut yhteyttä työn imun 

kokemiseen. Sen sijaan työmäärällä ja työuupumisella havaittiin olevan selkeä yhteys. Bakker 

et al. (2006) mukaan työhön liittyvät painevaatimukset taas olivat positiivisesti yhteydessä 

työn imuun, vaikka fyysiset työn vaatimukset liittyivät negatiivisesti työn imuun. 

 

Manuaba ja Hidayat (2019) havaitsivat kvantitatiivisella työmäärällä olevan merkittävän 

yhteyden työn imuun sekä positiivisen ja merkittävän yhteyden työn hallinnan ja työn imun 

suhteeseen. Heidän mukaansa suuret työmäärät lisäävät työn imua, mikäli työntekijöillä on 

mahdollisuus itsenäiseen työn hallintaan. 

 

Työn kuormittavuuden kokonaisuuteen kuuluvat sekä yksilön terveyteen että työ- ja 

toimintakykyyn liittyvät tekijät. Pelkistetysti voidaan todeta, että huonokuntoinen työntekijä 

kuormittuu vastaavanlaisissa työtilanteissa enemmän kuin terve ja hyväkuntoinen työntekijä. 

Työn kuormittavuutta arvioitaessa tulisi kuitenkin työntekijää tarkastella yksilöllisten 

ominaisuuksien ja resurssien, kuten ammattitaidon kautta. (Kantolahti & Tikander, 2010, pp. 

23–24) Resurssien puuttuminen ja korkea työmäärä voivat vaikuttaa negatiivisesti työntekijän 

motivaatioon ja lopulta jopa terveyteen (Hakanen, 2011, pp. 5, 17) 

 

Vuoden 2018 työolobarometrin mukaan 37 % palkansaajista koki, että työn määrä ei jakaudu 

omalla työpaikalla tasapuolisesti työntekijöiden kesken. Työmäärän epätasaisen jakautumisen 

todetaan olevan ongelma etenkin suuremmilla työpaikoilla ja valtiolla työskentelevien olevan 

kaikkein tyytymättömimpiä työmäärän jakautumiseen. Kaikkiaan palkansaajista 17 % koki, 

että töitä oli työpaikalla liikaa työntekijöiden määrään verrattuna. Useimmin työmäärä 

koettiin liian suureksi julkisella sektorilla ja valtion ja kuntien palkansaajista neljännes oli 

täysin samaa mieltä väittämästä. Vuoden 2018 työolobarometrin mukaan työskentely 

tiukkojen aikataulujen mukaan tai hyvin nopealla tahdilla on myös yleistä ja 36 % vastaajista 

työskenteli näin päivittäin ja kolmannes viikoittain. Työn kuormittavuuden osalta jopa 62 % 

palkansaajista koki työn henkisesti raskaaksi. Vuoden 2018 työolobarometri toteaa myös työ- 

ja yksityiselämän liittyvän tiiviisti toisiinsa työkyvyssä. Toimintakykyyn vaikuttavat myös 
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työympäristö, työn määrä ja organisointi, johtaminen, terveys, liikunta- ja 

ruokailutottumukset, unen laatu ja määrä sekä sosiaaliset suhteet töissä ja kotona. (Lyly-

Yrjänäinen, 2019, pp. 90–93, 99, 103) 

 

Työmäärää ja työn kuormittavuutta voidaan hallita muun muassa yksilön ja työyhteisön 

toiminnalla sekä johtamistavoilla ja työpaikan kulttuurisella yhteisymmärryksellä. Keinoja 

ovat esimerkiksi työn ja työtilanteiden hallintakeinot, joissa työntekijät saavat mahdollisuuden 

vaikuttaa omaan työhön ja saada tarvittaessa työhön tukea. Myös johtamisen käytäntöjä 

voidaan kehittää ja pyrkiä yhteisölliseen toimintaan. Työn kuormittavuudessa ja työmäärän 

kokemisessa on suuri merkitys esimiehillä ja johtamistavoilla, mutta myös työntekijällä 

itsellään. Johtamisen tulisi tukea kuormittavuuden hallintaa, minkä seurauksena työntekijä voi 

kehittää omaa työssä suoriutumistaan, ammattitaitoaan ja näin myös työn laatua sekä 

tuottavuutta. (Kantolahti & Tikander, 2010, pp. 3, 15–20, 30–34) Smitin ja Barberin (2016) 

mukaan psykologisesti irtaantuminen työstä on hyödyllistä työntekijöiden hyvinvoinnille ja 

tuottavuudelle. Raskaat työkuormat kuitenkin voivat häiritä irtaantumista. (Smit & Barber, 

2016) 

 

3.3 JD-R -malli työn imun ja työmäärän näkökulmista 

 

Työn imua selittävistä teorioista yksi tunnetuin ja yleisesti käytetyin on JD-R (Job Demands-

Resources) -malli (Bakker & Albrecht, 2018; Bakker & Demerouti, 2014, 2017). Teoria 

keskittyy erityisesti työn luonteenpiirteisiin ja näkökohtiin sekä työntekijöiden 

käyttäytymiseen ja henkilökohtaisiin voimavaroihin. Teorian mukaan työhön liittyvät 

voimavaratekijät ja työntekijöiden henkilökohtaiset valmiudet ja voimavarat ovat keskeisesti 

yhteydessä työn imuun. (Bakker & Albrecht, 2018) Kuvassa 3 on esitetty työn imun 

asettuminen JD-R -malliin työn vaatimusten, työn voimavarojen ja henkilökohtaisten 

voimavarojen kanssa. 
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Kuva 3. Työn imu JD-R -mallissa. (Bakker, 2011; Bakker & Demerouti, 2017) 

 

JD-R -mallin mukaan työn voimavarat ja henkilökohtaiset voimavarat ovat keskeisiä ja ne 

ovat parhaimmillaan, kun työntekijät kohtaavat sopivasti haasteita ja vaatimuksia työssä. 

Työn voimavarat, kuten vaihtelevuus sekä kollegojen arvostus ennustavat parhaiten työn imua 

korkeiden työvaatimusten keskellä. (Bakker, 2011; Schaufeli, 2012) Työn imua vahvistavia 

tekijöitä ovat muun muassa työtä ja työoloja koskevat työn voimavarat, työasemassa 

tapahtuvat muutokset, ”tarttumiset” ihmisten välillä, ihmisten yksilölliset voimavarat, 

palautuminen työpäivän rasituksista, työn ja kodin rikastava vuorovaikutus sekä kodin 

voimavarat ja positiiviset interventiot. (Hakanen, 2009a, p. 12) 

 

Työn imun on todettu olevan vahvimmin yhteydessä työn voimavaroihin (Demerouti et al., 

2001). Työn voimavarat voidaan jaotella tehtävää, työn järjestelyjä, vuorovaikutusta ja 

organisatorista tasoa koskeviksi. Myös työntekijän yksilölliset voimavarat ovat 

merkityksellisiä työn imulle ja vaikuttavat työolojen ja työn voimavarojen kokemiseen ja 

niiden hyödyntämiseen. (Hakanen, 2011, pp. 51, 71–73). Työn voimavarat ovat tekijöitä, 

jotka auttavat saavuttamaan tavoitteita, vähentävät työn vaatimuksia ja usein tukevat 

henkilökohtaista kasvua ja kehitystä. (Demerouti et al., 2001) 

 

Tärkeitä työn voimavaroja on eri tutkimuksissa todettu olevan muun muassa 

kehitysmahdollisuudet, palautteen saaminen työstä, autonomia, taitojen monimuotoisuus, 

muutosjohtaminen, oikeudenmukaisuus sekä kollegoiden ja esimiesten sosiaalinen tuki. 

Henkilökohtaisista voimavaroista esimerkiksi tehokkuus, toivo, optimismi, ammatillinen 

itsetunto sekä kyky havaita ja säädellä omia tunteita vaikuttavat työn imuun. Työn imun on 
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havaittu myös olevan positiivisessa yhteydessä työn vaatimuksiin, jotka voivat olla myös 

stressaavia. Ne voivat kuitenkin vedota työntekijöiden uteliaisuuteen, kompetenssiin ja 

perusteellisuuteen. Työn vaatimukset voivat ilmetä työn haasteina, kuten vastuullisuutena, 

työkuormana, kognitiivisina vaatimuksina ja kiireenä. (Crawford et al., 2010) Myös uskolla 

omaan pystyvyyteen, organisaatiolähtöisellä itsearvostuksella, ekstroverttisuudella ja 

mukautuvalla, myönteisellä perfektionismilla on eri tutkimuksissa havaittu olevan yhteys työn 

imuun. (Hakanen, 2009a; Xanthopoulou et al., 2008; Zhang et al., 2007)  

 

Hakanen (2011) määrittelee työn tehtävää koskevia voimavaroja olevan muun muassa työn 

monipuolisuus ja kehittävyys, itsenäisyys, välitön palaute työsuorituksesta, tehtävän 

merkityksellisyys ja asiakastyön palkitsevuus. Työn järjestelyjä koskevia työn voimavaroja 

ovat työroolien ja tavoitteiden selkeys, osallistuminen työtä koskevaan päätöksentekoon ja 

joustavuus työajoissa. Työn sosiaalisia voimavaroja taas ovat esimiehen ja työyhteisön tuki, 

oikeudenmukaisuus ja johtamisen selkeät käytännöt, luottamus, palaute ja arvostus, arkinen 

huomaavaisuus ja ystävällisyys, muiden kokema työn imu ja tiimin yhteisölliset voimavarat. 

Organisatorisia työn voimavaroja on havaittu olevan muun muassa organisaation tuki, 

psykologinen sopimus, työpaikan myönteinen ilmapiiri, työpaikan rekrytointi- ja 

perehdyttämiskäytännöt, kehityskeskustelut, palkka, palkitseminen ja uranäkymät, 

perhemyönteinen työkulttuuri, työn varmuus ja psykologinen turvallisuus, teknologia ja 

yhteistyö organisaation eri toimijoiden välillä. (Hakanen, 2011; Työn imu - Työterveyslaitos) 

 

Työn voimavarat ovat sisäisesti motivoivia, koska ne täyttävät ihmisen perustarpeita, kuten  

yhteenkuuluvuuden tarvetta sekä pätevyyden ja autonomian tarvetta (Van Den Broeck et al., 

2008). Työn voimavarat ovat myös ulkoisesti motivoivia, koska ne auttavat saavuttamaan 

työtavoitteita (Bakker & Demerouti, 2014). 

 

Myös työntekijän yksilölliset voimavarat ovat merkityksellisiä työn imulle ja vaikuttavat 

työolojen ja työn voimavarojen kokemiseen ja niiden hyödyntämiseen. Työntekijän 

yksilöllisiä voimavaroja ovat esimerkiksi optimismi, myönteinen käsitys omasta 

ammatillisesta pystyvyydestä, kimmoisuus eli sinnikkyys ja kimmoisa palautuminen 

vastoinkäymisten jälkeen, itsetunto, ja systeemiäly eli kyky toimia järkevästi, luovasti ja 
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saaden aikaan myönteisiä vaikutuksia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (Hakanen, 2011, 

pp. 71, 73) 

 

Työn imua ylläpitäviin voimavaroihin, kuten vahvuuksiin, ja uinuviin työn voimavaroihin, 

kuten koko työyhteisöä hyödyttäviin yksilöiden taitoihin, tulisi panostaa. Lisäksi puuttuvien 

työn voimavarojen, kuten osaamisen tai jonkin välineen puuttuminen ja näiden kehittäminen 

ja hankkiminen, sekä kielteisten voimavarojen, kuten esimerkiksi syrjimisen tai mitätöinnin 

kitkeminen, tulisi huomioida työn imua ylläpitävinä tekijöinä osana työhyvinvointia. 

(Hakanen, 2011, pp. 71, 73) Tutkimusten mukaan riittävät voimavarat työssä yhdistettynä 

työntekijän yksilöllisiin voimavaroihin ja työn imuun ovat yhteydessä myönteisiin seurauksiin 

niin yksilö kuin organisaatiotasolla. (Hakanen, 2009a, p. 51) 

 

JD-R -mallia on sovellettu paljon työn imun tutkimuksissa. Suomeksi JD-R -malli on 

käännetty työn vaatimukset – työn voimavarat -malliksi (TV–TV-malli) (Hakanen, 2004).  

Mallilla voidaan jäsentää samanaikaisesti työhyvinvoinnin myönteisiä ja kielteisiä 

kehityskulkuja (Hakanen, 2009a, p. 47). JD-R -mallin perusolettamuksia on, että kaiken 

tyyppisten töiden piirteistä voidaan erottaa kaksi työn piirteiden luokkaa, työn vaatimukset ja 

työn voimavarat. Työn vaatimukset ja voimavarat panevat alulle kaksi erilaista prosessia, 

jotka ovat terveyden heikentymisen prosessi ja motivaatioprosessi. (Demerouti et al., 2001) 

Työn vaatimusten – työn voimavarojen malli on esitetty kuvassa 4. 

 

 

Kuva 4. Työn vaatimusten - työn voimavarojen malli. (Hakanen, 2009a, p. 46) 
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Työn liialliset vaatimukset voivat aiheuttaa kuormittumista ja lisätä työuupumuksen riskiä 

sekä vaikuttavat ennen pitkää terveyteen ja työkykyyn (Hakanen, 2009a, p. 47). Työn 

voimavaratekijät taas motivoivat vahvasti ja lisäävät työn palkitsevuutta. Tämä ilmenee 

kasvavana työn imun kokemisena, mikä vaikuttaa edelleen yksilöihin ja koko organisaatioon. 

Motivaatiolla on myös positiivinen vaikutus työn tehokkuuteen, kun taas työn vaatimuksilla 

voi olla siihen negatiivisia vaikutuksia. (Bakker & Demerouti, 2017) Työn voimavarat voivat 

myös puskuroida työn vaatimusten vaikutuksia työssä uupumiseen (Xanthopoulou, Bakker, 

Dollard, et al., 2007). Henkilökohtaisilla voimavaroilla, kuten optimismilla ja 

henkilökohtaisilla kyvyillä voi olla vastaava rooli kuin työn voimavaroilla. (Bakker & 

Demerouti, 2017; Hakanen, 2009a, p. 47) 

 

JD-R -mallissa oletetaan jokaisella työllä ja ammatilla olevan omat erityiset motivaatioon ja 

työstressiin liittyvät riskitekijänsä. Nämä tekijät voidaan luokitella kahteen yleiseen luokkaan 

– työn vaatimuksiin ja työn voimavaroihin. Ne muodostavat kattavan mallin, jota voidaan 

soveltaa eri ammattiympäristöihin. (Bakker, Demerouti, & Schaufeli, 2005; Bakker & 

Demerouti, 2007; Demerouti et al., 2001) Työn vaatimuksista käynnistyvään terveyden 

heikentymisprosessiin liittyvät korkeat ja jatkuvaa työtä edellyttävät työn vaatimukset voivat 

kuluttaa työntekijän henkilökohtaisia voimavaroja johtaen lopulta terveysongelmiin 

(Xanthopoulou, Bakker, Demerouti, et al., 2007).  

 

Työn vaatimuksilla tarkoitetaan niitä työn fyysisiä, sosiaalisia tai organisatorisia näkökohtia, 

jotka vaativat jatkuvia fyysisiä tai henkisiä voimavaroja. Työn vaatimuksiin liittyy myös 

tiettyjä psykologisia rasitteita, kuten uupumus. Ne taas pitävät sisällään näkökohtia, kuten 

työmäärä, aikapaine ja vaikeat fyysiset ympäristöt. (Crawford et al., 2010) Työn 

vaatimuksista esimerkiksi työmäärän on toistuvasti havaittu ennustavan uupumista eri 

ammattiryhmissä (Bakker et al., 2003; Bakker, Demerouti, & Euwema, 2005). Terveyden 

heikkenemisprosessissa huonosti suunnitellut työt tai työn vaatimukset, kuten työn 

ylikuormitus eli liiallinen työmäärä kuluttavat työntekijöiden henkisiä ja fyysisiä resursseja ja 

voivat siten johtaa uupumiseen ja terveysongelmiin (Demerouti et al., 2001; Demerouti et al., 

2001). 
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Tutkimusten mukaan työn vaatimukset, kuten työn määrällinen ja laadullinen kuormittavuus 

ovat kielteisessä yhteydessä työn imuun. Kiire ja kuormitus voivat niellä työn imun ja jatkuva 

kiire ja paine sekä palautumisen ja uudistavan ajattelun ja dialogin puuttuminen laskevat intoa 

työhön. (Hakanen, 2009a, p. 36) Työn vaatimusten yhteyden työn imuun on kuitenkin todettu 

olevan vähäisempi kuin työn voimavarojen (Mauno et al., 2007). Tutkimusten mukaan työn 

kuormitustekijöillä on myös todettu olevan keskeinen osuus työuupumuksen kanssa, muttei 

niinkään työn imun hiipumisen. Työn vaatimusten, kiireen ja aikapaineen on todettu myös 

lisäävän työn imun kokemusta, mikä syntyy työntekijän ponnistelujen, onnistumisten ja 

pärjäämisestä johtuvan tyydytyksen tunteen myötä. (Hakanen, Schaufeli, et al., 2008).  

 

Spectorin ja Jexin (1998) kehittämällä kvantitatiivisella työmäärän mittarilla (Quantitative 

Workload Inventory, QWI) mitataan tehdyn työn nopeutta ja määrää. Spectorin ja Jexin 

(1998) tutkimuksen tuloksena todettiin, että suuret työmäärät aiheuttavat työntekijöille 

epävarmuutta kyvykkyydessä suorittaa työnsä. Tämä taas aiheuttaa ahdistusta ja taipumusta 

jättää tietyt työnäkökohdat huomiotta (Spector & Jex, 1998). Myös Hakanen, Schaufeli ja 

Ahola (2008) ovat havainneet, että työmäärä on työn vaatimus, jolla voidaan ennustaa 

uupumista kolmen vuoden ajanjaksolla.  

 

Crawford et al. (2010) mukaan uupumuksesta kärsivät työntekijät kokevat usein, että heillä on 

suuremmat työn vaatimukset ja voivat pitää vaatimuksia esteinä. He myös kokevat usein, että 

heillä on liian vähän resursseja työn tekemiseen. Crawford et al. (2010) suosittavatkin 

työuupumisen vähentämiseksi ja välttämiseksi työn vaatimusten rajoittamista tai resurssien 

lisäämistä. Usein työmäärän ollessa suuri, vaatimusten vähentäminen ei ole mahdollista ja 

näin ollen resurssien kasvattaminen voi vähentää ylimääräistä rasitusta.  

 

Kuijpers et al. (2020) ovat tutkineet työn muokkaamisen, työn imun sekä työmäärän suhdetta 

ja roolia. He havaitsivat työn muokkaamisen olevan korkeaa työmäärää tekevien 

mielenkiinnon kohde ja tulivat johtopäätökseen, jonka mukaan työn muokkaaminen voi olla 

tehokas työkalu parantamaan työntekijöiden työn imua niillä, joilla työmäärä on suuri.  
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4 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen toteutus ja käytetyt tutkimusmenetelmät, joilla 

selvitettiin opistoupseereiden virtuaalityöhön, työmäärään ja työn imuun liittyviä ilmiöitä. 

 

Tutkimus on tieteenfilosofiselta luonteeltaan ihmisten toimintaa, käsityksiä ja kokemuksia 

yksilönä, ryhmänä tai laajempana sosiaalisena konstruktiona tarkasteleva. Opistoupseereiden 

käsityksiä ja kokemuksia virtuaalityöstä, työmäärästä ja työn imusta selvitetään kyselyllä. 

(Sirén & Pekkarinen, 2017, pp. 1, 3–4) 

 

Tieteellisen tiedon yhtenä luonteenpiirteenä on, että uusi tieto rakentuu sen perustalle, mitä 

asiasta jo tiedetään ennestään. Toinen luonteenpiirre on, että oikea tieto saa vahvistusta 

uusista tutkimustuloksista. Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan verrata Matilaisen (2019) 

tekemän tutkimuksen tuloksiin virtuaalityöstä ja työn imusta Puolustusvoimissa ja 

Rajavartiolaitoksessa palvelevien upseereiden osalta ja saada kattavampi kokonaiskuva 

virtuaalityön ja työn imun tilanteesta sotilashenkilöstöllä. Tässä tutkimuksessa tehdyt 

johtopäätökset perustuvat tilastollisiin menetelmiin ja tutkittava tieto on hankittu kyselyllä. 

(Metsämuuronen, 2009, pp. 32–36) 

 

4.1 Tutkimuksen toteutus 

 

4.1.1 Tutkimusasetelma ja tutkimuskysymykset 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena poikkileikkaustutkimuksena.  (Hirsjärvi et al., 2000, 

pp. 129, 164–165) Tutkimusasetelman lähtökohtana oli Matilaisen (2019) tekemä tutkimus 

virtuaalityön osatekijöiden yhteydestä työn imuun ja työhyvinvointiin Puolustusvoimien ja 

Rajavartiolaitoksen upseereilla. Työhyvinvoinnin kokonaisuuteen liittyvät kysymykset 

korvattiin tässä tutkimuksessa työmäärän kokemista mittaavilla kysymyksillä. Tutkimus 

toteutettiin vastaavalla tutkimusmenetelmällä ja hyödyntämällä Matilaisen (2019) kyselyä. 

Tarkoituksena oli saada opistoupseereiden osalta tuloksia, jotka olisivat vertailukelpoisia 

upseereiden tulosten kanssa. Tutkimusten vertailtavuus antaa perusteita myös 

kehittämisajatuksille, joita tutkimuksissa esitetään. 
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Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää virtuaalityön osatekijöiden yhteyttä opistoupseereiden 

työn imuun ja työmäärän kokemiseen. Lisäksi selvitettiin yleisesti virtuaalityön toteutumista 

ja sen kokemista sekä virtuaalityön osatekijöiden keskinäistä yhteyttä. Tutkimuksen 

aineistonkeruu toteutettiin Matilaisen (2019) kehittämää kyselylomaketta hyödyntämällä.  

 

Tutkimuksen viitekehys rakennettiin hyödyntämällä JD-R-mallia. Mallissa virtuaalityön 

määrä, muoto ja virtuaalityöhön käytössä olevat resurssit ovat työn resursseja ja voimavaroja. 

Henkilökohtaisia resursseja ja voimavaroja ovat virtuaalityön oma osaaminen, virtuaalityön 

hallinta, oma suhtautuminen virtuaalityöhön, lähityöyhteisön huomiointi, yhteistoiminta 

esimiehen kanssa ja lähityöyhteisön kanssa sekä virtuaalityön ja muun elämän 

yhteensovittaminen. Virtuaalityön haitat ovat työntekijän voimavaroja kuluttavia fyysisiä, 

sosiaalisia ja organisatorisia tekijöitä. (Bakker & Demerouti, 2006; Matilainen, 2019, pp. 85–

86) Työn resurssit ja henkilökohtaiset resurssit vaikuttavat työn imuun. Positiivinen vaikutus 

lisää työnimua ja työntekijä ajautuu kierteeseen, jossa muokkaa työtään sekä henkilökohtaisia 

resursseja ja voimavaroja suoriutuakseen työstä entistä paremmin (Matilainen, 2019, pp. 85–

86; Schaufeli, 2012). Työn resurssit ja henkilökohtaiset resurssit sekä työn vaatimukset 

vaikuttavat myös työmäärän kokemiseen. Niiden tulee olla tasapainossa tai työn vaatimukset 

voidaan kokea liian suurina esimerkiksi työmäärän osalta. (Hakanen, 2009a, p. 47, 2011, pp. 

5, 17; Keskinen, 2005, pp. 9, 16, 24; Spector & Jex, 1998) Tässä tutkimuksessa oletetaan, että 

suuren työmäärän kokeminen vähentää työn imua, mutta sopiva työmäärä lisää työn imua 

(Bakker & Demerouti, 2006). Teoreettinen viitekehys ja malli virtuaalityön osatekijöiden 

yhteyksistä työn imuun JD-R-mallia soveltaen on esitetty kuvassa 5.  
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Kuva 5. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. (mukaillen Bakker & Demerouti, 2014, 2017; Matilainen, 2019, 

p. 86) 

 

Päätutkimuskysymys on: Mitkä virtuaalityön osatekijät yhdessä selittävät opistoupseereiden 

yleisesti työssä koettua työn imua? 

 

Päätutkimuskysymykseen vastataan selvittämällä vastaukset alatutkimuskysymyksiin: 

1. Millä tavalla opistoupseerit kokevat virtuaalityön toteutuvan? 

2. Millä tavalla opistoupseerit kokevat virtuaalityön osatekijät? 

3. Millä tavalla virtuaalityön osatekijät ovat yhteydessä toisiinsa? 

4. Kuinka paljon opistoupseerit kokevat työn imua ja miten he kokevat työmäärän työssään? 

5. Mitkä virtuaalityön osatekijät ovat yhteydessä työn imun ja työmäärän kokemiseen? 

6. Mitkä virtuaalityön osatekijät selittävät voimakkaimmin työn imua ja työmäärän 

kokemista? 

 

Tutkimuksen perusjoukkona ovat Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevat 

opistoupseerit, jotka olivat tutkimuksen ajankohtana Päällystöliiton jäseniä ja samalla liiton 

jäsenrekisterissä.  Opistoupseereille tehdyllä kyselyllä saatiin perusjoukosta riittävä määrä 

vastaajia, jotta tutkimuskysymyksiin saatuja vastauksia voidaan pitää objektiivisina. 
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4.1.2 Kyselymittarit 

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin Matilaisen (2019) kehittämää kyselyä. Matilainen (2019) pilotoi 

oman kyselynsä ennen omaa varsinaista tutkimuskyselyään kolme kertaa ja kehitti kyselyä 

jokaisen pilotoinnin perusteella. (Matilainen, 2019, pp. 88–89) Matilaisen (2019) kehittämää 

kyselyä muokattiin siten, että taustamuuttujiin lisättiin kysymys ”Kuinka kauan olet palvellut 

nykyisessä tehtävässäsi?”. Virtuaalityötä estäviä ja virtuaalityön hyötyjä mittaaviin 

kysymyksiin lisättiin vastausvaihtoehtoja Matilaisen (2019) vastaavien kysymysten avointen 

vastausten perusteella. Lisäksi päivitettiin vastaajien ikää selvittävän kysymyksen asteikkoa ja 

vastaajien sotilasarvoja selvittävä kysymys. Työhyvinvointia koskevat kysymykset korvattiin 

työmäärän kokemista mittaavilla kysymyksillä ja joitakin sanamuotoja sekä muotoseikkoja 

täsmennettiin. Päivitetty kysely pilotoitiin kertaalleen ennen varsinaista tutkimuskyselyä siten, 

että pilottikyselyyn vastasi Päällystöliiton toimistosta ja Päällystöliiton 

pääluottamusmiesryhmästä yhteensä 6 opistoupseeria. Tutkimuksessa käytetty kysely on 

liitteenä 3. 

 

Tausta-/luokittelumuuttujina tässä tutkimuksessa mitattiin nominaali- ja ordinaaliasteikoilla 

vastaajien ikää, sotilasarvoa, puolustushaaraa tai vastaavaa, ns. reppuruutta, esimiesasemaa, 

palvelusaikaa nykyisessä tehtävässä, perhetilannetta, joukko-osastoa, asuinosoitteen ja 

virkapaikkakunnan työpisteen etäisyyttä, vakituisen asuinosoitteen ja lähimmän 

hajatyöpisteen etäisyyttä, työmatkaan hyödynnettäviä joukkoliikennevälineitä, etätyön 

määrää, hajatyön määrää, mobiilityön määrää, mahdollisen mobiilityön hyödyntämistä 

tulevaisuudessa, haja-, etä ja mobiilityön estäviä asioita, haja-, etä- ja mobiilityön hyötyjä, 

virtuaalityön kanavien käyttömäärää sekä virtuaalityöhön ja -työskentelyyn liittyvää 

koulutusta. (Metsämuuronen, 2009, pp. 68–69) Tutkimuksessa käytetyt luokittelumuuttujat ja 

-kysymykset on esitetty liitteessä 3 (kysymykset 1-19). 

 

Työn imun mittarina käytettiin professori Wilmar Schaufelin ja Arnold Bakkerin Utrechtin 

yliopistossa kehittämää, laajaan kansainväliseen aineistoon perustuvaa työn imun 

mittaamiseen tarkoitettua lyhennettyä yhdeksän väittämän UWES 9-mittaria (UWES, Utrecht 

Work Engagement Scale). Mittari on validoitu Euroopassa (Suomi ml.), Pohjois-Amerikassa, 
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Afrikassa, Aasiassa ja Australiassa (Hakanen, 2009b; Schaufeli, 2012). Tässä tutkimuksessa 

työn imua mitattiin Hakasen (2009) suomeksi kääntämällä työn imu 9 -mittarilla, joka sisältää 

kolme ulottuvuutta, tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen. (Hakanen, 2009b, pp. 

7–9) Väittämien vastausvaihtoehtoina käytettiin 7-portaista Likert-asteikkoa, jossa 1 = En 

koskaan, 2 = Muutaman kerran vuodessa, 3 = Kerran kuussa, 4 = Muutaman kerran kuussa, 

5 = Kerran viikossa, 6 = Muutaman kerran viikossa ja 7 = Päivittäin. Alkuperäisessä UWES 

9 -mittarissa vastausvaihtoehdot ovat 0 = En koskaan – 6 = Päivittäin, mutta kyselyn 

toteuttamisessa käytetystä Surveypal -ohjelmistosta johtuen asteikkona käytettiin 1-7. 

Tutkimuksessa käytetyt työn imua mittaavat muuttujat ja väittämät, faktorilataukset ja 

Cronbachin alfat (α) on esitetty liitteessä 4. 

 

Työmäärän kokemisen mittaamiseen käytettiin Spectorin ja Jexin (1998) kehittämää QWI-

mittaria (Quantitative Workload Inventory), joka mittaa työntekijöiden kokemaa työn määrää 

ja työtahtia. Lyhyttä QWI-mittaria voidaan käyttää samanaikaisesti muiden työkalujen kanssa 

(Baka & Bazińska, 2016). Mittarissa on viisi määrällistä työkuormaa koskevaa kysymystä. 

Jokainen kysymys ilmaisee työn määrää ja vastaajat ilmoittavat kuinka usein he kokevat 

kysytyn ilmiön 5-portaisella Likert-asteikolla, jossa 1 = Vähemmän kuin kerran kuukaudessa 

tai ei koskaan, 2 = Kerran tai pari kertaa kuukaudessa, 3 = Kerran tai pari kertaa viikossa, 4 

= Kerran tai pari kertaa päivässä tai 5 = Useita kertoja päivässä. Korkeat tulokset edustavat 

korkeaa työmäärää. (Spector & Jex, 1998) Työmäärän kokemista mitattiin Baldschunin 

(2010) suomeksi kääntämillä QWI-mittarin kysymyksillä (Baldschun, 2010). Tutkimuksessa 

käytetyt työmäärää mittaavat muuttujat ja kysymykset, faktorilataukset ja Cronbachin alfat (α) 

on esitetty liitteessä 4. 

 

Virtuaalityön osa-alueiden ja -tekijöiden mittaamisessa käytettiin Matilaisen (2019) 

kehittämiä väittämiä. Matilaisen (2019) mittarin väittämät perustuvat Tampereen yliopiston 

kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus Synergoksen työhyvinvointivalmentajien 

kehittämishankkeessa kehittämiin kysymyksiin ja jatkokehitykseen (Matilainen, 2019, p. 90). 

Kaikissa virtuaalityötä mittaavissa väittämissä käytettiin 7-portaista Likert-asteikkoa (1 = 

Täysin eri mieltä… 7 = Täysin samaa mieltä). Asteikko ei sisältänyt vastausvaihtoehtoa ”En 

osaa sanoa”. Vastaajia pyydettiin vastaamaan väittämiin, vaikka ei olisi koskaan tehnyt 

virtuaalityötä, sen mielikuvan ja käsityksen sekä virtuaalityöstä organisaatiossa 
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muodostuneen mielipiteen perusteella. Tutkimuksessa käytetyt virtuaalityötä mittaavat 

muuttujat ja väittämät, faktorilataukset ja Cronbachin alfat (α) on esitetty liitteessä 4. 

 

Työmäärän kokemisen mittarin kysymykset sekä virtuaalityön haittoihin liittyvät väittämät 

muutettiin käännetyiksi arvoiksi analyysi ja raportointivaiheessa, jotta mittareiden skaalat 

olisivat kaikkien osalta samanlaiset. (Metsämuuronen, 2009, pp. 112–113) Työmäärän 

kokemisen mittarin osalta analyysi ja raportointivaiheessa käytettiin myös kääntämättömiä 

arvoja tulkinnan helpottamiseksi. 

 

4.2 Aineistonkeruu 

 

Kyselylomake muokattiin lopulliseen muotoonsa helmikuussa 2020. Lopullinen kysely sisälsi 

yhteensä 19 tausta-/luokittelevaa muuttujaa, yhdeksän työn imua mittaavaa muuttujaa, viisi 

työmäärän kokemista mittaavaa muuttujaa sekä 51 virtuaalityötä ja -työskentelyä mittaavaa 

muuttujaa sekä vapaa sana -osion. Taustamuuttujiin lisättiin kysymys ”Kuinka kauan olet 

palvellut nykyisessä tehtävässäsi?”. 

 

Tutkimuksen aineisto kerättiin yhteistyössä Päällystöliiton kanssa 16.3.-17.4.2020 välisenä 

aikana. Kyselyn kohderyhmä oli Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa kyselyn hetkellä 

palveluksessa olleet opistoupseerit, jotka olivat myös kyselyn ajankohtana Päällystöliiton 

jäseniä ja sen jäsenrekisterissä. Päällystöliiton kanssa sovittiin, että tutkimusaineiston omistaa 

sekä säilyttää Päällystöliitto ja sillä on oikeus hyödyntää vastausaineistoa ja tutkimusta 

edunvalvonnassaan sekä jatkotutkimuksissa. Aineiston keräämiseen käytettiin internetissä 

toimivaa Surveypal-ohjelmaa, jonka käyttöön tutkija sai Päällystöliitolta oikeuden. Tutkija 

vastasi kyselyyn liittyvän ohjauskirjeen laatimisesta, kyselyn laatimisesta ja sisällöstä sekä 

kyselyn viemisestä Surveypal-ohjelmaan. Lisäksi tutkija vastasi tilastollisista analyyseistä, 

tulosten tulkinnasta ja raportoinnista. Päällystöliitto vastasi kyselyn lähettämisestä vastaajille 

Surveypal-ohjelman kautta hyödyntämällä jäsenrekisterin osoitteistoa. Kyselystä lähetettiin 

vastaajille sähköpostilinkki ja kyselyn alussa kerrottiin tutkimuksen tavoitteet, kyselyn 

aukioloaika, aineiston luottamuksellinen käsittely ja anonymiteetti. Anonymiteetti 

varmistettiin myös Surveypal-ohjelmassa ottamalla käyttöön asetus, jolla vastaajien 
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sähköpostiosoitteet eivät näkyneet edes kyselyn omistajalle. Kaikkiaan kysely lähetettiin 

Päällystöliiton jäsenrekisterissä olleille 1273 opistoupseerille. 

 

Päällystöliitto vastasi myös vastaamiseen liittyvien muistutusviestien lähettämisestä 

viikoittain. Kyselystä julkaistiin myös lyhyt tiedote Päällystöliiton jäsenlehdessä. Kyselyyn 

vastaamiseen arvioitiin kuluvan aikaa noin 20 minuuttia. Vastaajista kaikkiaan 21 ei vastannut 

käytetyn ajan perusteella kyselyyn oletettavasti saman vuorokauden aikana. Kyselyyn 

käytetyn ajan todellista keskimääräistä kestoa on vaikea arvioida, koska monet vastaajista 

eivät vastanneet kyselyyn kerralla, vaan saattoivat jatkaa vastaamista esimerkiksi seuraavana 

päivänä. Alun perin kyselyn piti päättyä 10.4.2020, mutta vastausaikaa jatkettiin viikolla. 

Vastausaikaa lisättiin viikko, koska havaittiin, että moni vastaaja oli nähnyt kyselyn, muttei 

siihen kuitenkaan vielä vastannut. Viikon jatkoajan ansiosta vastauksia saatiin lisää. 

 

Tutkimukseen vastasi kaikkiaan 649 opistoupseeria, jota voidaan pitää varsin edustavana 

kuvaamaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevia opistoupseereita. 

Vastaajien määrän todettiin oleva riittävä, jotta tilastollisia menetelmiä voitiin käyttää. 

Varovaisesti arvioiden tutkimuksen 95 %:n luottamusvälillä virhemarginaalina voidaan pitää 

2,7 % suuntaansa, kun tuloksia verrataan kaikkiin opistoupseereihin. Vastauksista jouduttiin 

hylkäämään yksi, koska vastaukset olivat puutteellisia, eikä vastaajaa voitu luokitella 

vastausten perusteella. Näin ollen lopulliseen aineistoon kuului 648 vastausta.  Taulukossa 1 

on esitetty vastaajien keskeisimmät taustatiedot. 
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Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot. 

 

 

Tutkimukseen vastasi eniten opistoupseereita Maavoimista (n = 280), toiseksi eniten 

Pääesikunnasta ja sen alaisista laitoksista (n = 139) sekä kolmanneksi eniten Ilmavoimista (n 

= 116). Vastaajista suurin osa oli sotilasarvoltaan kapteeneja/kapteeniluutnantteja (n = 381). 

Yliluutnantteja vastaajista oli kaikkiaan 243 ja luutnantteja 24.  Vastaajien keski-ikä asettui 

45-49 vuoteen. Eniten vastaajia oli ikäluokasta 50-54 vuotta (37,8 %), toiseksi eniten 

ikäluokasta 45-49 vuotta (33,6 %) ja kolmanneksi eniten ikäluokasta 40-44 vuotta (27,2 %). 

Vastaajista 11,3 % (n = 73) työskenteli reppurina ja kaikkiaan kokemusta reppuruudesta oli 

noin kolmasosalla vastaajista (29,1 %). Pääosa vastaajista oli perheellisiä tai heillä oli 

huollettavia (87,9 %, n = 569).  Nykyisessä tehtävässään vastaajista oli palvellut alle vuoden 

ajan noin 15 prosenttia (n = 99). Yli kolme vuotta nykyisessä tehtävässään palvelleita oli reilu 

Kaikki Pääesikunta ja Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat Rajavartiolaitos

alaiset laitokset

n n n n n n

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Vastaajien lkm 648 139 280 72 116 41

(100,0) (21,5) (43,2) (11,1) (17,9) (6,3)

Sotilasarvo

    Kapteeni / Kapteeniluutnantti 381 103 131 46 82 19

(58,8) (15,9) (20,2) (7,1) (12,7) (2,9)

    Yliluutnantti 243 35 146 23 33 6

(37,5) (5,4) (22,5) (3,5) (5,1) (0,9)

    Luutnantti 24 1 3 3 1 16

(3,7) (0,2) (0,5) (0,5) (0,2) (2,5)

Reppuruus

     Tällä hetkellä 73 18 11 8 27 12

(11,3) (2,8) (1,7) (0,8) (4,2) (1,9)

     Ei tällä hetkellä, mutta aiemmin 116 29 47 10 21 9

(17,9) (4,5) (7,3) (1,5) (3,2) (1,4)

     Ei kokemusta lainkaan 459 92 222 57 68 20

(70,8) (14,2) (34,3) (8,8) (10,5) (3,1)

Tehtäväluonne

      Esimies 293 60 113 38 49 33

(45,2) (9,3) (17,4) (5,9) (7,6) (5,1)

      Asiantuntija 355 79 167 34 67 8

(54,8) (12,2) (25,8) (5,2) (10,3) (1,2)

Palvellut nykyisessä tehtävässä

      Alle 6 kuukautta 55 10 20 10 12 3

(8,5) (7,2) (7,1) (13,9) (10,3) (7,3)

      6 kuukautta - 1 vuotta 44 15 16 2 7 4

(6,8) (10,8) (5,7) (2,8) (6,0) (9,8)

      1 - 2 vuotta 89 22 42 7 15 3

(13,7) (15,8) (15,0) (9,7) (12,9) (7,3)

      2 - 3 vuotta 96 19 43 11 17 6

(14,8) (13,7) (15,4) (15,3) (14,7) (14,6)

      3 - 4 vuotta 61 14 24 7 10 6

(9,4) (10,1) (8,6) (9,7) (8,6) (14,6)

      5 vuotta tai yli 303 59 135 35 55 19

(46,8) (42,4) (48,2) (48,6) (47,4) (46,3)

Perhetilanne

     Perheellinen / huolettavia 569 123 255 59 95 37

(87,8) (19,0) (39,4) (9,1) (14,7) (5,7)

     Perheetön 79 16 25 13 21 4

(12,2) (2,5) (3,9) (2,0) (3,2) (0,6)

Prosentit on esitetty suluissa sarakkeittain

N = 648
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puolet vastaajista (56,2 %, n = 364). Viisi vuotta tai kauemmin nykyisessä tehtävässään 

palvelleita oli kaikkiaan lähes puolet vastaajista (46,8 %, n = 303).  

 

Pääesikunnasta ja alaisista laitoksista eniten vastauksia oli Puolustusvoimien 

logistiikkalaitoksen esikunnasta (n = 29) ja toiseksi eniten Puolustusvoimien 

tiedustelulaitoksesta (n = 26). Maavoimista eniten vastauksia oli Maasotakoulusta (n = 47) ja 

Panssariprikaatista (n = 47) sekä toiseksi eniten Porin prikaatista (n = 40). Merivoimista 

eniten vastauksia oli Rannikkolaivastosta (n = 25) ja toiseksi eniten Rannikkoprikaatista (n = 

15). Ilmavoimista eniten vastauksia oli Karjalan lennostosta (n = 30) ja toiseksi eniten 

Ilmavoimien esikunnasta (n = 25) ja Ilmasotakoulusta (n = 25). Rajavartiolaitoksesta eniten 

vastauksia tuli Lapin rajavartiostosta (n = 6) ja Pohjois-Karjalan rajavartiostosta (n = 6). 

Aineistoa järjesteltäessä koodattiin Pääesikunnan alle yksi kriisinhallintatehtävässä ulkomailla 

palveleva ja yksi Päällystöliitossa palveleva vastaaja. 

 

4.3 Tilastolliset analyysit 

 

Tutkimuksen aineiston analysoimisessa käytettiin SPSS Statistics-ohjelmaa (Statistical 

Package for the Social Sciences, versio 25, 64-bit). Parametristen testien käyttämiseksi 

tarkasteltiin aluksi kerätyn aineiston normaalijakautuneisuutta SPSS:n Kolmogorov-Smirnov-

testillä sekä laskemalla summamuuttujien huipukkuus- ja vinouskertoimet. Yleisenä kriteerinä 

jakaumaa voidaan pitää normaalina, jos sekä huipukkuus että vinous ovat itseisarvoltaan 

pienempiä kuin yksi. (Nummenmaa, 2009, p. 155) Kolmogorov-Smirnov testin 

merkitsevyystason tulisi olla suurempi kuin 0,05 (p > 0,05), jotta muuttuja olisi normaalisti 

jakautunut (Häyhä et al., 2015, pp. 24–26). Kolmogorov-Smirnov-testien sekä huipukkuus- ja 

vinouskertoimien perusteella todettiin, että muuttujat eivät olleet normaalijakautuneita ja ne 

olivat vasemmalle vinoja sekä kahta lukuun ottamatta terävähuippuisia. Kolmogorov-

Smirnov-testin tulokset ja huipukkuus- ja vinouskertoimet on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Faktoreiden vinous ja huipukkuus. 

 

 

Keskeisen raja-arvolauseen mukaan otoskoon kasvaessa riittävän suureksi, alkaa minkä 

tahansa jakauman otoskeskiarvojen jakauma noudattaa normaalijakaumaa (Metsämuuronen, 

2009, p. 1121; Nummenmaa, 2009, pp. 142, 153). Näin ollen keskiarvoja koskevassa 

analyysissä voidaan hyödyntää normaalijakaumaa, mikäli otoskoko on tarpeeksi suuri. 

Keskeiseen raja-arvolausekkeeseen perustuen tutkimuksen vastaajien (N = 648) todettiin 

edustavan normaalijakaumaa ja näin ollen tulosten analysoinnissa sovellettiin 

normaalijakaumaan perustuvaa päättelyä. Keskeiseen raja-arvolauseeseen ja 

jakaumaoletuksiin perustuen aineisto analysoitiin hyödyntämällä parametrisiä testejä, koska 

ne ovat voimakkaampia kuin ei-parametriset testit ja näin myös herkempiä havaitsemaan 

aineistosta tutkittavia ilmiöitä. (Nummenmaa, 2009, pp. 142, 153) 

 

Tutkimuksessa käytettiin eksploratiivistä faktorianalyysiä selvittämään millainen aineistossa 

ilmenevä rakenne selittää vaihtelua parhaiten. Muuttujien määrästä haluttiin etsiä ne 

muuttujat, jotka korreloivat keskenään muita enemmän ja muodostavat näin kokonaisuuden. 

(Guadagnoli & Velicer, 1988; Metsämuuronen, 2009, p. 649) Eksploratiivisella 

faktorianalyysillä varmistettiin, että aineistosta muodostuivat odotetut faktorit. Oletuksena 

faktorianalyysissä odotettiin vastaavia faktoreita työn imun ja virtuaalityön osatekijöiden 

osalta kuin Matilaisen (2019) tutkimuksessa. Lisäksi työmäärän kokemiselle odotettiin 

muodostuvan oma faktori. Faktorianalyysissä noudatettiin Häyhä et. al. (2015), 

Metsämuurosen (2009) sekä Samuelsin (2016) faktorianalyysikäytänteiden suosituksia. 

 

Faktori Summa-

muuttuja

Kysymysten 

lkm

Vinous

g1

Huipukkuus

g2

Kolmogorov-

Smirnov (p)
a

Työn imu S_IMU 9 -1,059 0,823 0,000

Työmäärän kokeminen työssä S_K_TKO 5 -0,501 -0,158 0,000

Virtuaalityön hallinta S_HAL 6 -0,996 1,109 0,000

Lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä S_LHU 6 -0,443 -0,418 0,000

Oma osaaminen virtuaalityössä S_OMO 4 -0,889 0,514 0,000

Yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä S_YTE 7 -0,889 0,190 0,000

Oma suhtautuminen virtuaalityöhön S_OSU 3 -1,012 0,646 0,000

Yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa virtuaalityöskentelyssä S_YLÄ 7 -0,818 0,633 0,000

Virtuaalityön mahdollistavat resurssit S_VRE 5 -0,911 0,451 0,000

Virtuaalityön haitat S_K_VHA 4 -0,431 -0,551 0,000

Virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen S_MEL 5 -0,926 0,659 0,000

a. Lilliefors Significance Correction

N = 648
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Faktorianalyysi tehtiin suurelle aineistolle soveltuvalla maximum likelihood -

estimointimenetelmällä ja Varimax rotatointia käyttäen. Kommunaliteetin osalta tässä 

tutkimuksessa pidettiin hyväksyttävän tason alarajana 0,3:a, mutta pyrittiin tasoon 0,4 

(Metsämuuronen, 2009, p. 669; Nummenmaa, 2009, p. 403; Samuels, 2017) Rotatoidussa 

faktorimatriisissa muuttujien saamien latausten hyväksyttävänä rajana pidettiin 0,4:ää. 

Faktoreiden latautumista useammalle faktorille pyrittiin välttämään. Ristiin latautumisessa 

hyväksyttävänä pidettiin rajaa, jossa ristiin latautuneiden faktoreiden latausten suhde ei 

noussut yli 75 %:n. (Samuels, 2017) 

 

Faktoreiden ekstraktointi tehtiin ensimmäisestä faktorianalyysistä lähtien siten, että faktorien 

määrä asetettiin ennakko-oletuksen mukaisesti yhteentoista. Ensimmäisen faktorianalyysin 

jälkeen havaittiin väittämän ”Virtuaalityöskentely vaikeuttaa osallistumista epävirallisiin 

keskusteluihin lähityöyhteisössäni.” kommunaliteetin olevan alhainen 0,285. Muuttuja myös 

latautui kahteen faktoriin arvoilla 0,344 ja 0,352. Näiden perusteella muuttuja poistettiin. 

Toisen faktorianalyysin perusteella poistettiin väittämä ”Kerron mielelläni mielipiteeni toisille 

virtuaalityöstä.”, koska se latautui kolmelle faktorille arvoilla 0,301; 0,309 ja 0,315. Ristiin 

latautuneiden faktoreiden suhde nousi yli 75 %:n, eikä yksikään lataus ylittänyt hyväksyttävää 

rajaa 0,4. Kolmannessa faktorianalyysissä havaittiin, että väittämän ”Käytössäni olevat tilat 

ovat sopivat ja tarkoituksenmukaiset virtuaalityöskentelyyn.” latautuvan kahdelle faktorille 

arvoilla 0,374 ja 0,433 ja latausten suhteen olevan 86 %. Väittämä hylättiin, jonka jälkeen 

tehtiin neljäs faktorianalyysi. Tämän jälkeen todettiin, että väittämä ”Teen mielelläni työtä 

virtuaalityöskentelyä hyödyntäen.” latautui kahdelle faktorille arvoilla 0,448 ja 0,533 

latausten suhteen ollen näin 84 %. Väittämä hylättiin ja tehtiin viides faktorianalyysi. Tässä 

faktorianalyysissä havaittiin, että väittämä ”Virtuaalityöskennellessä minulla on riittävästi 

tukea työn suorittamiseen.” latautui kahdelle faktorille arvoilla 0,334 ja 0,443. Latausten 

suhteeksi laskettiin 75 % ja väittämä päätettiin pitää mukana, koska latausten suhde ei noussut 

yli 75 %:n (Samuels, 2017) ja lopullisen mallin sopivuus on tutkijan oman tulkinnan 

mukainen (Häyhä et al., 2015, p. 101). 

 

Lopulliseksi ratkaisuksi valittiin tutkimuksen tavoitteiden kannalta parhaana pidetty ratkaisu. 

Muuttujien kommunaliteetit vaihtelivat lopullisessa ratkaisussa 0,410-0,861 lukuun ottamatta 

väittämää ”Virtuaalityöskentely haittaa ammatillista kehittymistä ja uralla etenemistä 
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lähityöyhteisössäni.”, jonka kommunaliteetti 0,340 oli alle tavoitellun 0,4 arvon. 

Kommunaliteetin arvo oli kuitenkin yli raja-arvon 0,3 ja väittämä päätettiin pitää mukana. 

Mukaan jääneiden muuttujien todettiin soveltuvan faktorianalyysiin hyvin Kaiser-Meyer-

Olkinin testin tuloksen oltua 0,951 ja näin yli 0,60. Myös Bartlettin sväärisyystestin ehdot 

täyttyivät ja tulos oli tilastollisesti erittäin merkitsevä p = 0,000 eli p < 0,001. Kymmenen 

faktoria latautui yli yhden ominaisarvolla (1,095-21,003) ja yhdestoista faktori jäi hieman alle 

yhden (0,868). Tavallisesti nyrkkisääntönä on, että faktorin ominaisarvon olisi hyvä olla 

vähintään yksi (Metsämuuronen, 2009, p. 669). Myös yhdestoista faktori päätettiin kuitenkin 

hyväksyä, koska faktorin todettiin olevan tulkittava jäljelle jääneiden väittämien kautta. 

Kaikki yksitoista faktoria selittivät aineiston kokonaisvaihtelusta yhteensä 68,895 %, minkä 

voidaan katsoa olevan ihmistieteissä hyvällä tasolla (Häyhä et al., 2015, p. 97). 

Faktorianalyysin jälkeen kaikki summamuuttujat rakennettiin tutkimuksessa MEAN-

operaatiota käyttäen (Metsämuuronen, 2009, pp. 561–562). Tutkimuksen summamuuttujat ja 

faktorilataukset on esitetty liitteissä 4 ja 5. Taulukossa 3 on esitetty eksploratiivisen 

faktorianalyysin tuottamat faktorit, faktorilataukset, kommunaliteetit, ominaisarvot sekä 

muodostetut summamuuttujat. 

 

Taulukko 3. Eksploratiivisen faktorianalyysin tuottamat faktorit. 

 

 

Mittarin ja summamuuttujien reliabiliteettia eli luotettavuutta ja konsistenssia testattiin ja 

arvioitiin sisäisen kiinteyden eli Cronbach:n Alfa-testillä. Testillä mitataan sitä, mittaavaatko 

alkuperäiset muuttujat samaa haluttua piilevää ominaisuutta. Mitä suurempi alfa on arvoltaan, 

sitä konsistentimpi eli yhtenäisempi mittari on (Häyhä et al., 2015, pp. 30, 82). Yleisesti 

Faktori Väittämien

lkm

Lataus Kommunaliteetti Ominaisarvo Summa-

muuttuja

Työn imu 9 0,685 - 0,901 0,534 - 0,839 21,003 S_IMU

Työmäärän kokeminen työssä 5 0,690 - 0,846 0,516 - 0,749 2,047 S_K_TKO

Virtuaalityön hallinta 6 0,443 - 0,685 0,457 - 0,786 1,566 S_HAL

Lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä 6 0,698 - 0,843 0,613 - 0,834 3,902 S_LHU

Oma osaaminen virtuaalityössä 4 0,474 - 0,802 0,562 - 0,848 1,211 S_OMO

Yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä 7 0,611 - 0,833 0,650 - 0,834 6,208 S_YTE

Oma suhtautuminen virtuaalityöhön 3 0,562 - 0,630 0,795 - 0,861 0,868 S_OSU

Yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa vt:ssä 7 0,553 - 0,749 0,649 - 0,838 3,142 S_YLÄ

Virtuaalityön mahdollistavat resurssit 5 0,472 - 0,740 0,418 - 0,828 1,622 S_VRE

Virtuaalityön haitat 4 0,461 - 0,922 0,340 - 0,891 1,095 S_K_VH

Virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen 5 0,609 - 0,739 0,535 - 0,711 2,678 S_MEL

Työmäärän kokeminen työssä (S_K_TKO) ja virtuaalityön haitat (S_K_VHA) summamuuttujien arvot ovat käännettyjä arvoja.

Extraction Method: Maximum Likelihood

Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization

N = 648
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reliabiliteettikertoimen alle 0,7 arvoja pidetään pieninä ja tutkimuksessa käytettyjen 

mittareiden reliabiliteettiarvot eivät saisi alittaa 0,8:aa (Nummenmaa, 2009, p. 378). 

Taulukossa 4 on esitetty faktoreiden ja summamuuttujien perusteet, Cronbachin alfa-arvot, 

keskiarvot, keskihajonnat ja moodit. Taulukossa 5 on esitetty työn imu -summamuuttujan 

perusteet, Cronbachin alfa-arvot, keskiarvot, keskihajonnat ja moodit. 

  

Taulukko 4. Faktoreiden Cronbach:n Alfat ja perustiedot. 

 

 

Taulukko 5. Työn imu -faktorin muuttujien Cronbach:n Alfat ja perustiedot. 

 

 

Taulukoiden 4 ja 5 mukaan kyselylomakkeen mittarin reliabiliteetin ja sisäisen 

yhdenmukaisuuden todettiin olevan varsin hyvä (α = 0,869) yhdellätoista faktorilla. Työn imu 

-asteikkojen sisäinen yhtenäisyys on myös hyvä Cronbachin Alfa-arvojen perusteella, mitkä 

vahvistavat myös aikaisempien tutkimusten luotettavuutta työn imun -mittarista (J. Hakanen, 

2009b, p. 21; Matilainen, 2019, p. 99). Muodostettujen summamuuttujien todettiin mittaavan 

sitä, mitä niiden oli tarkoitus mitata (Häyhä et al., 2015, p. 30). 

 

Faktori Summa-

muuttuja

Väittämien

lkm

α Ka Sd Mo

Työn imu S_IMU 9 0,946 5,503 1,141 6,0

Työmäärän kokeminen työssä S_K_TKO 5 0,881 3,324 0,880 3,6

Virtuaalityön hallinta S_HAL 6 0,886 5,552 1,059 6,0

Lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä S_LHU 6 0,932 4,847 1,358 4,0

Oma osaaminen virtuaalityössä S_OMO 4 0,898 5,395 1,271 7,0

Yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä S_YTE 7 0,952 5,406 1,343 7,0

Oma suhtautuminen virtuaalityöhön S_OSU 3 0,926 5,498 1,398 7,0

Yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa vt:ssä S_YLÄ 7 0,945 5,204 1,242 4,0

Virtuaalityön mahdollistavat resurssit S_VRE 5 0,891 5,175 1,322 6,0

Virtuaalityön haitat S_K_VHA 4 0,818 5,149 1,351 7,0

Virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen S_MEL 5 0,894 5,455 1,273 7,0

N = 648

Faktori Summa-

muuttuja

Väittämien

lkm

α Ka Sd Mo

Tarmokkuus S_TAR 3 0,920 5,524 1,239 6,0

Omistautuminen S_OMI 3 0,912 5,647 1,273 7,0

Uppoutuminen S_UPO 3 0,899 5,339 1,256 6,0

N = 648
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Tutkimuksessa tarkasteltiin ja analysoitiin muuttujien välisiä keskiarvoja sekä tehtiin 

jakaumien keskiarvoja koskevia päätelmiä hyödyntäen parametristä riippumattomien otosten 

t-testiä (Häyhä et al., 2015, pp. 54–58; Nummenmaa, 2009, pp. 171–177). Testien tilastollista 

merkittävyyttä tarkasteltiin testaamalla testien efektikokoa etan neliön (η²) avulla (Häyhä et 

al., 2015, pp. 57–58). Efektikoko mahdollistaa tulosten vertailun muiden tutkimusten kanssa. 

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin efektikokoa yleisen nyrkkisäännön mukaisesti, jossa 

efektikoko 0,20 on pieni, 0,50 on keskisuuri ja 0,80 on suuri. (Metsämuuronen, 2009, p. 469) 

Tässä tutkimuksessa ei käytetty Mann-Whitneyn U-testiä, joka on t-testin epäparametrinen 

vastine ja jolla voidaan tarkistaa epäselvät tulokset, mikäli t-testin oletukset eivät täyty 

(Häyhä et al., 2015, pp. 59–62; Nummenmaa, 2009, p. 261). 

 

Muuttujien välisiä yhteyksiä eli riippuvuuksia sekä yhteisvaihtelun voimakkuutta tarkasteltiin 

käyttämällä Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertointa, joka on parametrinen 

korrelaatiokerroin ja olettaa aineiston normaalijakautuneeksi. Se on myös epäparametrisia 

testejä herkempi testi. (Häyhä et al., 2015, pp. 70–71) Korrelaatiokertoimen suuruuden 

tulkitsemisessa noudatettiin yleisesti käytettyjä sääntöjä. Korrelaatiokertoimen saadessa 

arvoja -1 ja 1 välille, muuttujien yhteys on täysin lineaarinen. Jos korrelaatiokerroin r = 0, 

korrelaatiota ei esiinny eli muuttujien välillä ei ole lainkaan lineaarista yhteyttä. Jos r = ±0,3 

muuttujien välinen lineaarinen yhteys on heikko, jos r = ±0,5 muuttujien välinen lineaarinen 

yhteys on keskinkertainen ja, jos r = ±0,7 muuttujien välinen lineaarinen yhteys on voimakas. 

(Häyhä et al., 2015, pp. 70–79; Nummenmaa, 2009, pp. 279, 289–290) Nummenmaan (2009) 

mukaan käytännön tutkimuksissa 0,5 suuruisia korrelaatiokertoimia voidaan pitää osoituksena 

voimakkaasta muuttujien välisestä yhteydestä (Nummenmaa, 2009, p. 290). Tähtisen ja 

Isoahon (2001) mukaan 0,3 < r < 0,7 riippuvuuden voi tulkita kohtalaiseksi tai merkittäväksi 

ja suurissa otoksissa jonkin verran alle 0,3 riippuvuuden kohtalaiseksi (Tähtinen & Isoaho, 

2001, p. 108). Metsämuurosen (2009) mukaan ihmistieteissä ei yleensä päästä yli 0,80 

korrelaatioihin ja korrelaatiokertoimen arvoja välillä 0,80-1,0 voidaan pitää erittäin korkeina, 

välillä 0,60-0,80 korkeina ja välillä 0,40-0,60 melko korkeina tai kohtuullisena 

(Metsämuuronen, 2009, p. 371). Korrelaatiokerrointen tilastollista merkitsevyyttä arvioitiin 

tarkastelemalla korrelaatiokerrointen p-arvoja eli todennäköisyyslukuja (Häyhä et al., 2015, p. 

75; Nummenmaa, 2009, p. 290). 
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Korrelaatioiden jatkeena tutkimuksessa käytettiin regressioanalyysiä. Regressioanalyyseillä 

tutkittiin useamman muuttujan vaikutusta selitettävään muuttujaan. SPSS:ssä 

regressioanalyyseissä käytettiin kahta metodia, Enter ja Stepwise.  Enter-metodissa tutkija 

lisää malliin itse muuttujat, jotka ovat mukana yhdessä samassa mallissa. Stepwise-metodissa 

SPSS-ohjelmisto lisää ja poistaa muuttujia vaiheittain siten, että tuloksena on aineistoon 

tilastollisesti kaikkein merkitsevin malli. (Häyhä et al., 2015, pp. 201–218; Metsämuuronen, 

2009, pp. 711–742; Nummenmaa, 2009, pp. 309, 317–319; Tähtinen & Isoaho, 2001, pp. 

115–125) 

 

Tutkimuksessa käytettiin tilastollisen merkitsevyyden ja hypoteesien testaamisessa p-arvoja 

eli todennäköisyyslukuja (Nummenmaa, 2009, pp. 148–149; Tähtinen & Isoaho, 2001, p. 41). 

P-arvon perusteella voidaan arvioida kuinka suurella todennäköisyydellä vaihtoehtoinen 

hypoteesi on väärä (Nummenmaa, 2009, p. 148). P-arvojen rajoina tutkimuksessa käytettiin 

käyttäytymistieteissä yleisesti käytettyjä kriittisiä arvoja: 

- p ≤ 0,05: Vaihtoehtoinen hypoteesi on 5 % tai pienemmällä todennäköisyydellä väärä 

ja tulos on tilastollisesti melkein merkitsevä. 

- p ≤ 0,01: Vaihtoehtoinen hypoteesi on 1 % tai pienemmällä todennäköisyydellä väärä 

ja tulos on tilastollisesti merkitsevä. 

- p ≤ 0,001: Vaihtoehtoinen hypoteesi on 0,1 % tai pienemmällä todennäköisyydellä 

väärä ja tilastollisesti erittäin merkitsevä. (Nummenmaa, 2009, p. 149; Tähtinen & 

Isoaho, 2001, p. 17) 

- p ≤ 0,1: Vaihtoehtoinen hypoteesi on 10 % tai pienemmällä todennäköisyydellä väärä 

ja viittaa tilastolliseen merkitsevyyteen
3
 (Tähtinen & Isoaho, 2001, p. 41). 

 

Tutkimusaineistosta saadut avointen kysymysten ja vapaa sana -osion vastaukset tulkittiin 

karkealla sisällönanalyysillä ja vastauksia hyödynnettiin johtopäätöksiä tehtäessä. 

 

  

                                                 

3
 Tähtisen et al. (2015) mukaan tilastollisen merkitsevyyden raja-arvona pidetään joskus myös p ≤ 0,1. Sitä 

käytetään ja ilmastaan usein siten, että se viittaa tilastolliseen merkitsevyyteen. Toisin sanoen p ≤ 0,1 on 90 % 

riskitasolla tosi, mutta 10 % riskitasolla epätosi. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

Tässä luvussa esitetään tutkimuksen tulokset. Tulokset on saatu käyttämällä edellisessä 

luvussa esitettyjä menetelmiä. 

 

5.1 Virtuaalityön ja sen muotojen hyödyntäminen 

 

Tarkasteltaessa tutkimukseen vastanneiden taustatietoja, opistoupseereista (N = 648) 50,9 

%:lla asuinosoitteen ja virkapaikkakunnalla olevan työpisteen välinen etäisyys oli alle 20 km. 

Alle 100 kilometrin työmatka oli 86,1 %:lla (n = 558) vastaajista ja yli 100 km:n työmatka 

13,9 %:lla (n = 90). Vain 1,5 %:lla vastaajista (1,54 %, n = 10) työmatka oli yli 250 km. 

Kodin ja lähimmän käytettävissä olevan hajatyöpisteen välinen etäisyys oli alle 20 km 57,3 

%:lla (n = 371) vastaajista. Vastaavasti 85,3 %:lla (n = 553) vastaajista oli matkaa lähimmälle 

hajatyöpisteelle alle 100 kilometriä. Matkaa kotoa lähimmälle hajatyöpisteelle yli 100 km oli 

2,6 %:lla vastaajista (n = 17). Asuinosoitteen ja lähimmän hajatyöpisteen välistä etäisyyttä ei 

tiennyt 12,0 % vastaajista (n = 78). 

 

Tarkasteltaessa joukkoliikennevälineiden käytön mahdollisuutta niiden vastaajien osalta, 

joilla kodin ja varsinaisen virkapaikan välinen työmatka oli yli 50 km (n = 169). Mahdollisuus 

käyttää työmatkaan linja-autoa oli 27,2 %:lla (n = 46), junaa 30,8 %:lla (n = 52), lentokonetta 

3,6 %:lla (n = 6) ja lauttaa 0,6 %:lla (n = 1). 65,7 % vastaajista (n = 111) ilmoitti, ettei voi 

käyttää työmatkoihin joukkoliikenteen mahdollisuuksia. Muita hyödynnettäviä 

joukkoliikennemuotoja olivat erilaisten kulkuvälineiden yhdistelmät, kuten oman-auton 

käyttö, taksi, metro ja raitiovaunu. 

 

Tarkasteltaessa opistoupseereiden virtuaalityön ja sen eri muotojen hyödyntämistä, voidaan 

etätyön todeta olevan kaikkein suosituin virtuaalityön muoto. Hajatyötä opistoupseereista teki 

kyselyn aikana 8,5 % (n = 55). Hajatyötä ei tehnyt kyselyn hetkellä, mutta oli aiemmin 

jossakin vaiheessa työuraa tehnyt 13,3 % vastaajista (n = 86). Jonkinlaista kokemusta 

hajatyöstä oli siis kaikkiaan 21,8 %:lla vastaajista (n = 141). Hajatyöstä ei ollut kokemusta 

lainkaan 78,2 %:lla vastaajista (n = 507). Etätyötä opistoupseereista teki kyselyn aikana 48,1 

% (n = 312). Kyselyn hetkellä etätyötä ei tehnyt, mutta oli aiemmin uransa aikana tehnyt 7,7 
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% vastaajista (n = 50). Jonkinlaista kokemusta etätyöstä oli siis kaikkiaan 55,9 %:lla 

vastaajista (n = 362). Etätyöstä ei ollut kokemusta lainkaan 44,1 %:lla vastaajista (n = 286). 

Mobiilityötä opistoupseereista teki kyselyn aikana (n = 61) kaikkiaan 9,4 %. Kyselyn hetkellä 

mobiilityötä ei tehnyt, mutta oli tehnyt aiemmin urallaan 3,2 % vastaajista (n = 21). 

Jonkinlaista kokemusta mobiilityöstä oli siis kaikkiaan 12,7 %:lla vastaajista (n = 82). 

Mobiilityöstä ei ollut kokemusta lainkaan 87,3 %:lla vastaajista (n = 566). Opistoupseereiden 

haja-, etä- ja mobiilityökokemukset on esitetty taulukoissa 6 ja 7. 

 

Taulukko 6. Opistoupseereiden kokemus virtuaalityön eri muodoista (N = 648). 

 

 

Kaikki Pääesikunta ja Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat Rajavartiolaitos

alaiset laitokset

n n n n n n

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Vastaajien lkm 648 139 280 72 116 41

(100,0) (21,5) (43,2) (11,1) (17,9) (6,3)

Hajatyökokemus

    Kyllä 141 43 44 9 33 12

(21,8) (6,6) (6,8) (1,4) (1,5) (1,9)

    Ei 507 96 236 63 83 29

(78,2) (14,8) (36,4) (9,7) (12,8) (4,5)

Etätyökokemus

    Kyllä 362 85 140 40 81 16

(55,9) (13,1) (21,6) (6,2) (21,5) (2,5)

    Ei 286 54 140 32 35 25

(44,1) (8,3) (21,6) (4,9) (5,4) (3,9)

Mobiilityökokemus

    Kyllä 82 14 34 10 14 10

(12,7) (2,2) (5,2) (1,5) (2,2) (1,5)

    Ei 566 125 246 62 102 31

(87,3) (19,3) (38,0) (9,6) (15,7) (4,8)

Suluissa on esitetty prosentuaaliset osuudet sarakkeittain.
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Taulukko 7. Kokemus virtuaalityön muodoista (N = 648). 

 

 

Kaikkia virtuaalityön muotoja vastaajista teki 1,2 % (n = 8). Jonkin verran jotakin 

virtuaalityön muotoa teki 53,4 % (n = 346). Mitään virtuaalityön muotoa ei tehnyt kyselyn 

hetkellä 9,6 % vastaajista (n = 62), mutta heillä oli kuitenkin aikaisempaa kokemusta. 

Kaikkiaan 35,8 %:lla (n = 232) vastaajista ei ollut mitään kokemusta mistään virtuaalityön 

muodosta. Opistoupseereiden virtuaalityökokemus eri ryhmissä on esitetty taulukossa 8. 

 

Kaikki Pääesikunta ja Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat Rajavartiolaitos

alaiset laitokset

n n n n n n

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Vastaajien lkm 648 139 280 72 116 41

(100,0) (21,5) (43,2) (11,1) (17,9) (6,3)

Hajatyökokemus

    Tekee tällä hetkellä 55 11 17 4 15 8

(8,5) (7,9) (6,1) (5,6) (12,9) (19,6)

    Ei tee tällä hetkellä,  mutta tehnyt aiemmin 86 32 27 5 18 4

(13,3) (23,0) (9,6) (6,9) (15,5) (9,8)

    Ei ole tehnyt lainkaan 507 96 236 63 83 29

(78,2) (69,1) (84,3) (87,5) (71,6) (70,7)

Etätyökokemus

    Tekee tällä hetkellä 312 77 116 32 75 12

(48,1) (55,4) (41,4) (44,4) (64,7) (29,3)

    Ei tee tällä hetkellä, mutta tehnyt aiemmin 50 8 24 8 6 4

(7,7) (5,8) (8,6) (11,1) (5,2) (9,8)

    Ei ole tehnyt lainkaan 286 54 140 32 35 25

(44,1) (38,8) (50,0) (44,4) (30,2) (61,0)

Mobiilityökokemus

    Tekee tällä hetkellä 61 11 29 4 10 7

(9,4) (7,9) (10,4) (5,6) (8,6) (17,1)

    Ei tee tällä hetkellä, mutta tehnyt aiemmin 21 3 5 6 4 3

(3,2) (2,2) (1,8) (8,3) (3,4) (7,3)

    Ei ole tehnyt lainkaan 566 125 246 62 102 31

(87,3) (89,9) (87,9) (86,1) (87,9) (75,6)

Suluissa on esitetty prosentuaaliset osuudet sarakkeittain.
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Taulukko 8. Opistoupseereiden virtuaalityökokemus eri ryhmissä (N = 648). 

 

 

Kokemusta ainoastaan hajatyöstä oli 3,2 %:lla vastaajista (n = 21), ainoastaan etätyöstä 33,8 

%:lla vastaajista (n = 219) ja ainoastaan mobiilityöstä 4,6 %:lla vastaajista (n = 30). 

Useammasta virtuaalityön eri muodosta (vähintään kahdesta) kokemusta oli 22,5 %:lla 

vastaajista (n = 146). Taulukossa 9 on esitetty vastaajien kokemus yksittäisten virtuaalityön 

muotojen osalta. 

 

Taulukko 9. Kokemus yksittäisistä virtuaalityön muodoista (N = 648). 

 

 

Kaikki Pääesikunta ja Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat Rajavartiolaitos

alaiset laitokset

n n n n n n

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Vastaajien lkm 648 139 280 72 116 41

(100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0) (100,0)

Tekee kaikkia VT:n muotoja tällä hetkellä 8 2 3 1 2 0

(1,2) (1,4) (1,1) (1,4) (1,7) (0,0)

346 78 131 34 81 22

mutta ei välttämättä kokemusta kaikista (53,4) (56,1) (46,8) (47,2) (69,8) (53,7)

62 13 25 11 8 5

mutta on kokemusta (9,6) (9,4) (8,9) (15,3) (6,9) (12,2)

Ei ole tehnyt mitään VT:tä 232 46 121 26 25 14

(35,8) (33,1) (43,2) (36,1) (21,6) (34,1)

Suluissa on esitetty prosentuaaliset osuudet sarakkeittain.

Tekee jonkin verran jotain VT:n muotoa, 

Ei tee tällä hetkellä mitään VT:n muotoa, 

Kaikki Kokemus 

ainoastaan 

hajatyöstä

Kokemus 

ainoastaan 

etätyöstä

Kokemus 

ainoastaan 

mobiilityöstä

Kokemus 

useammasta VT:n 

muodosta

Ei mitään

kokemusta

n n n n n n

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

Kaikki 648 21 219 30 146 232

(100,0) (3,2) (33,8) (4,6) (22,5) (35,8)

Pääesikunta ja 139 6 43 1 43 46

alaiset laitokset (21,5) (0,9) (6,6) (0,2) (6,6) (7,1)

Maavoimat 280 5 90 13 51 121

(43,2) (0,8) (13,9) (2,0) (7,9) (18,7)

Merivoimat 72 0 29 6 11 26

(11,1) (0,0) (4,5) (0,9) (1,7) (4,0)

Ilmavoimat 116 6 49 4 32 25

(17,9) (0,9) (7,6) (0,6) (4,9) (3,9)

Rajavartiolaitos 41 4 8 6 9 14

(6,3) (0,6) (1,2) (0,9) (1,4) (2,2)

Suluissa on esitetty prosentuaaliset osuudet sarakkeittain.
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Opistoupseereista (N = 648) teki kuukaudessa 1-2 vuorokautta hajatyötä 5,4 % (n = 35), 3-6 

vuorokautta 2,3 % (n = 15) ja 7 vuorokautta tai enemmän 0,8 % (n = 5). Etätyötä tehtiin 

selkeästi eniten. Etätyötä opistoupseereista teki kuukaudessa 1-2 vuorokautta (N = 648) 22,8 

% (n = 148), 3-6 vuorokautta 19,6 % (n = 127), 7-8 vuorokautta 4,3 % (n = 28) ja 9 

vuorokautta tai enemmän 1,4 % (n = 9). Mobiilityötä opistoupseereista teki kuukaudessa 1-2 

vuorokautta 4,8 % (n = 31), 3-6 vuorokautta 3,1 % (n = 20) ja 7 vuorokautta tai enemmän 1,5 

% (n = 10). Opistoupseereiden eri virtuaalityön muotojen ja määrien hyödyntäminen on 

esitetty taulukossa 10.  

 

Taulukko 10. Virtuaalityön eri muotoja tekevien määrät ja vuorokausien osuudet. 

 

 

Kaikista vastaajista (N = 648) 15,4 % (n = 100) uskoi, että voisi hyödyntää nykyisessä 

tehtävässään mobiilityön tekemisen mahdollisuutta matkustaessaan joukkoliikenteellä kotoa 

työpaikalle ja takaisin. Virkamatkoilla nykyisessä tehtävässään mobiilityön tekemisen 

mahdollisuutta uskoi voivansa hyödyntää 42,4 % (n = 275) vastaajista. Mobiilityötä ei 

uskonut hyödyntävänsä nykyisessä työtehtävässään 36,1 % (n = 234) vastaajista. Kaikkiaan 

18,7 % (n = 121) vastaajista ei osannut sanoa, miten voisi hyödyntää mobiilityötä omassa 

työssään. 

 

Tarkasteltaessa virtuaalityön eri muotojen käyttöä estäviä asioita, virtuaalityön jotakin muotoa 

hyödyntävistä vastaajista (n = 354) 25,1 % (n = 89) ilmoitti, ettei mikään asia estä 

virtuaalityön eri muotojen käyttöä. Työtehtävien luonne, kuten operatiivinen työ tai 

asiakaspalvelu, koettiin virtuaalityön tekemisen estäväksi 42,9 %:n osalla vastaajista (n = 

152). Oman auton käyttöä työmatkoihin piti esteenä virtuaalityölle 30,2 % (n = 107). Työssä 

käsiteltävät turvaluokitellut asiat olivat esteenä 29,4 %:lle (n =104) ja läsnäolovelvollisuuden, 

1−2 vrk / kk 3−4 vrk / kk 5−6 vrk / kk 7−8 vrk / kk 9−10 vrk / kk 10+ vrk / kk

VT:n muoto n
n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

n

%

35 8 7 3 2 0

(63,6) (14,5) (12,7) (5,5) (3,6) (0,0)

148 75 52 28 7 2

(47,4) (24,0) (16,7) (9,0) (2,2) (0,6)

31 12 8 3 5 2

(50,8) (19,7) (13,1) (4,9) (8,2) (3,3)

Prosentit on esitetty suluissa riveittäin.

N = 648

Hajatyö

Etätyö 

Mobiilityö 61

312

55
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esimerkiksi työtehtävistä tai esimiesasemasta johtuen, koki esteeksi 29,1 % vastaajista (n = 

103). 

 

Muina virtuaalityön muotojen käytön estäviä asioina virtuaalityötä hyödyntävillä koettiin 

virkapaikalla olevat kasvokkaiset kokoukset 14,7 %:lla vastaajista (n = 52). Virtuaalityössä 

tarvittavien yhteyksien, kuten operatiivisessa suunnittelussa vaadittavien, puuttuminen oli 

esteenä 8,8 %:lle (n = 31). Työpisteen yleisen työkuorman koki esteeksi 8,2 % (n = 29). 

Esimiehen tai esimiesten epäsuotuisan asenteen, esimerkiksi luottamuksen puutteen liiallisen 

kontrolloivuuden, linjauksien, periaatteiden tai normeja tiukempien rajoitusten, koki estäväksi 

asiaksi 6,5 % (n = 23). Myös halun tehdä työt vain omalla työpaikalla koki estäväksi 6,2 % (n 

= 22). Virtuaalityön ei koettu mahdollistavan jatkuvaa kommunikointia ja vuorovaikutusta 5,4 

%:n (n = 19) mielestä. Vastaajista (n = 14) 4 % koki estäväksi asiaksi sen, ettei olemassa 

oleva ohjeistus ja normitus mahdollista virtuaalityön tekemistä vastaajan kohdalla. Liiallisen 

työmäärän, kuten myös sen, että virtuaalityö kuormittaa muita koki estäväksi 3,7 % (n = 13). 

Työkollegoiden odotusarvoa läsnäolosta pitivät esteenä 3,1 % vastaajista (n = 11). 

 

Vastaajista (n = 62), jotka eivät kysytyllä hetkellä tehneet mitään virtuaalityön muotoja, mutta 

joilla oli kuitenkin kokemusta kaikista virtuaalityön muodoista, 25,8 % (n = 16) koki, että 

mikään asia ei estä virtuaalityön eri muotojen tekemistä. Näiden vastaajien osalta 

merkittävimpinä virtuaalityön ja sen eri muotojen tekemisen estävinä asioina koettiin: 

Työtehtävien luonteen koki estäväksi asiaksi 43,5 % vastaajista (n = 27). 

Läsnäolovelvollisuus työpaikalla oli esteenä 37,1 %:lle (n = 23). Työssä käsiteltävien asioiden 

turvaluokittelu oli esteenä 27,4 %:lle (n = 17). Oman auton käyttöä työmatkoihin piti esteenä 

25,8 % vastaajista (n = 16). Vastaajista (n = 15) 24,2 % koki esteeksi halun tehdä työt vain 

omalla virkatyöpaikalla. 

 

Vastaajista (n = 232), jotka eivät olleet tehneet mitään virtuaalityön muotoja, eivätkä näin 

omanneet kokemusta virtuaalityöstä, 16,4 % (n = 38) koki, että mikään asia ei kuitenkaan 

estäisi virtuaalityön eri muotojen käyttöä. Näiden vastaajien osalta merkittävimpinä 

virtuaalityön ja sen eri muotojen tekemisen estävinä asioina koettiin: Työtehtävien luonteen 

koki estäväksi asiaksi 50,9 % vastaajista (n = 118). Oman auton käyttöä työmatkoihin piti 

esteenä 30,2 % vastaajista (n = 70). Läsnäolovelvollisuus työpaikalla oli esteenä 27,6 %:lle (n 
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= 64). Työssä käsiteltävien asioiden turvaluokittelu oli esteenä 26,7 %:lle (n = 62). Halua 

tehdä työt vain omalla virkatyöpaikalla piti esteenä 24,6 % (n = 57). Vastaajista 10,8 % (n = 

25) koki työpisteen yleisen työkuorman esteenä virtuaalityön hyödyntämiselle.  

 

Muiksi virtuaalityön eri muotojen käytön estäviksi asioiksi nähtiin lyhyt työmatka, työtä 

tukevien palveluiden tarve (esimerkiksi tulostus ja posti), lisäresurssien tarve kotiin 

(esimerkiksi lisänäyttö), verkkoyhteyden puuttuminen kotona sekä hajatyöpisteen 

suhtautuminen hajatyön tekijään. Näistä lyhyt työmatka nähtiin estäväksi tekijäksi 

virtuaalityötä tekevien, kokemusta omaavien ja niiden, jotka eivät olleet koskaan tehneet 

virtuaalityötä kesken. Virtuaalityön käytön pääsääntöisesti estävät asiat vastaajien 

kokemuksen mukaisesti on esitetty taulukossa 11. 

 

Taulukko 11. Virtuaalityön käytön pääsääntöisesti estävät asiat. 

 

 

Virtuaalityön (haja-, etä- tai mobiilityön) käytön pääsääntöisesti estävät asiat n % n % n %

Mikään asia ei estä kohdallani näiden työmuotojen käyttöä 89 25,1 % 16 25,8 % 38 16,4 %

Liian tiukat aikataulut työssä 10 2,8 % 1 1,6 % 1 0,4 %

Työtehtävien luonne (esim. operatiivinen työ, asiakaspalvelu tms.) 152 42,9 % 27 43,5 % 118 50,9 %

Suunnitelmallisuuden puute työmuotojen käytössä 4 1,1 % 2 3,2 % 10 4,3 %

Läsnäolovelvollisuus (esim. työtehtävistä tai esimiesasemasta johtuen) 103 29,1 % 23 37,1 % 64 27,6 %

Esimiehen / esimiesten epäsuotuisa asenne (esim. luottamuksen puute) 23 6,5 % 3 4,8 % 13 5,6 %

Kotiolosuhteet eivät mahdollista kotona työskentelemistä 5 1,4 % 2 3,2 % 9 3,9 %

Työssä käsiteltävät asiat ovat turvaluokiteltuja 104 29,4 % 17 27,4 % 62 26,7 %

Hajatyöpisteen olosuhteet eivät mahdollista työskentelemistä 4 1,1 % 2 3,2 % 1 0,4 %

Olemassa oleva ohjeistus ja normitus eivät mahdollista  työmuotojen tekemistä 14 4,0 % 1 1,6 % 21 9,1 %

Liiallinen työmäärä 13 3,7 % 4 6,5 % 9 3,9 %

Käytössä ei ole tarvittavia tai sopivia laitteita esim. kannettavaa tietokonetta 6 1,7 % 3 4,8 % 11 4,7 %

Virkapaikalla olevat kasvokkaiset kokoukset 52 14,7 % 6 9,7 % 18 7,8 %

Hajatyöpisteiden lukumäärä ja olosuhteet ml. käytössä olevat yhteydet 8 2,3 % 0 0,0 % 0 0,0 %

Työkollegoiden asenne vrt. virtuaalityötä ei arvosteta 6 1,7 % 1 1,6 % 3 1,3 %

Joukko-osaston linjaukset ja periaatteet sekä normeja tiukemmat rajoitukset 9 2,5 % 1 1,6 % 6 2,6 %

Halu tehdä työt vain omalla virkatyöpaikalla 22 6,2 % 15 24,2 % 57 24,6 %

Työkollegoiden odotusarvo, että olet läsnä 24/7/365 11 3,1 % 4 6,5 % 10 4,3 %

Käytän työmatkoihin omaa autoa 107 30,2 % 16 25,8 % 70 30,2 %

Oma suhtautuminen siten, että esimiestyötä ei voi tehdä virtuaalityötä hyödyntäen 3 0,8 % 1 1,6 % 8 3,4 %

Virtuaalityö ei mahdollista jatkuvaa kommunikointia ja vuorovaikutusta 19 5,4 % 3 4,8 % 16 6,9 %

Virtuaalityö kuormittaa muita, jos olen poissa 13 3,7 % 5 8,1 % 16 6,9 %

Virtuaalityössä ei ole käytössä tarvittavia yhteyksiä (vrt. operatiivinen suunnittelu) 31 8,8 % 3 4,8 % 15 6,5 %

Työpisteen yleinen työkuorma 29 8,2 % 5 8,1 % 25 10,8 %

Esimiehen tieto-taidon puute virtuaalityöhön liittyen 7 2,0 % 1 1,6 % 2 0,9 %

Jokin muu, mikä 7 2,0 % 2 3,2 % 8 3,4 %

N = 648

Tekee 

virtuaalityötä 

tällä hetkellä 

(n = 354)

Ei ole tehnyt 

mitään 

virtuaalityötä

(n  = 232)

Ei tee 

virtuaalityötä, 

mutta on 

kokemusta 

(n  = 62)
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Tarkasteltaessa virtuaalityön ja sen muotojen suurimpia hyötyjä, virtuaalityön jotakin muotoa 

tekevistä (n = 354) 41,5 % (n = 147) koki työn ja perheen yhteensovittamisen helpottuneen. 

Paremman keskittymisen työhön koki hyödyksi 34,7 % (n = 123). Oman jaksamisen koki 

parantuneen 34,5 % (n = 122) ja oman ajankäytön parantuneen 33,9 % vastaajista (n = 120). 

Työn tehokkuuden koki parantuneen 30,8 % vastaajista (n = 109). Virtuaalityön 

hyödyntämisestä koetut hyödyt on esitetty taulukossa 12. 

 

Opistoupseereista (n = 62), jotka eivät tehneet mitään virtuaalityön muotoja, mutta joilla oli 

kuitenkin kokemusta virtuaalityön muodoista, 46,8 % (n = 29) koki työn ja perheen 

yhteensovittamisen helpottuneen virtuaalityön ansiosta. Työmatkojen vähenemisen koki 

hyödyksi 41,9 % vastaajista (n = 26). Oman ajankäytön koki parantuneen 27,4 % (n = 17). 

Omaan työhön keskittymisen koki paremmaksi 22,6 % (n = 14) ja työn tehokkuuden 

paremmaksi 19,4 % (n = 12). Joustavuuden päivän töiden toteuttamiseen koki hyödyksi 17,7 

% vastaajista (n = 11). 

 

Niistä opistoupseereista, joilla ei ollut mitään kokemusta virtuaalityöstä (n = 232) piti työn ja 

perheen yhteensovittamisen helpottumista hyötynä kaikkiaan 39,7 % (n = 92). Työmatkojen 

minimoinnin näki hyödyksi 34,5 % (n = 80). Oman ajankäytön paranemista piti hyötynä 28 % 

(n = 65). Oman jaksamisen ja paremman keskittymisen työhön näki hyödyksi 18,1 % (n = 

42). Matkustamisesta syntyvät kustannussäästöt arvioi hyödyksi 16,4 % (n = 38). 
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Taulukko 12. Virtuaalityön käytön suurimmat hyödyt. 

 

 

Työssä vuorovaikutukseen käytettävien välineiden osalta kaikista vastaajista (N = 648) käytti 

päivittäin tai useita kertoja päivässä sähköpostia 92,3 % (n = 598), puhelinta 82,9 % (n = 

537), Skypen pikaviestintä 77,2 % (n = 500), kasvokkaisia tapaamisia virkapaikalla 75 % (n = 

486), Skypen liikennevaloja 68,1 % (n = 441), projektikansiota tai verkkolevyä 44,1 % (n = 

286), intranettiä 39 % (n = 253), Skypen kokoustyökalua 31,6 % (n = 205), puhelimen 

tekstiviestejä 13 %, Sharepoint-OneDrivea 7,6 % (n = 49), kasvokkaisia tapaamisia 

virkapaikan ulkopuolella 6 % (n = 39), OneNotea 3,9 % (n = 25), PVMoodlea 2 % (n = 13) ja 

hallinnollista VTC:tä 1,1 % (n = 7) vastaajista. Taulukossa 13 on esitetty opistoupseereiden 

työssään vuorovaikutuksessa käyttämät välineet ja kuvissa 6-8 on esitetty 

vuorovaikutukseltaan vahvasti, keskimääräisesti ja heikosti rikkaiden välineiden käyttö 

päivittäin. 

 

Virtuaalityön käytön suurimmat hyödyt n % n % n %

Oma jaksaminen 122 34,5 % 9 14,5 % 42 18,1 %

Ajankäytön optimaalisempi käyttö 120 33,9 % 17 27,4 % 65 28,0 %

Työn ja perheen yhteensovittamisen helpottuminen 147 41,5 % 29 46,8 % 92 39,7 %

Parempi keskittyminen työhön 123 34,7 % 14 22,6 % 42 18,1 %

Parempi työn tehokkuus 109 30,8 % 12 19,4 % 26 11,2 %

Työhön liittyvän suunnittelun ja ideoinnin helpottuminen 0 0,0 % 10 16,1 % 9 3,9 %

Työmotivaation lisääntyminen 42 11,9 % 5 8,1 % 22 9,5 %

Työmatkojen minimointi 87 24,6 % 26 41,9 % 80 34,5 %

Puolustusvoimien työnantajakuvan parantuminen 5 1,4 % 1 1,6 % 4 1,7 %

Kustannussäästöt matkustamisen vähentyessä 38 10,7 % 9 14,5 % 38 16,4 %

Joustavuus päivän töiden toteuttamisessa 27 7,6 % 11 17,7 % 36 15,5 %

Aikasäästö vs. ruuhkat/työmatkat 36 10,2 % 10 16,1 % 21 9,1 %

Työrauha yleisellä tasolla 54 15,3 % 8 12,9 % 37 15,9 %

Ekologisempi hiilijalanjälki 6 1,7 % 3 4,8 % 18 7,8 %

Työrauha vs. avotyötilat ja liian suuret henkilömäärät 30 8,5 % 3 4,8 % 19 8,2 %

Käytännön asioiden helpottuminen arjessa 34 9,6 % 3 4,8 % 19 8,2 %

N = 648

Tekee 

virtuaalityötä 

tällä hetkellä 

(n = 354)

Ei tee 

virtuaalityötä, 

mutta on 

kokemusta 

(n  = 62)

Ei ole tehnyt 

mitään 

virtuaalityötä

(n  = 232)
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Taulukko 13. Työssä vuorovaikutukseen käytettävät välineet. 

 

 

 

Kuva 6. Virtuaalityössä hyödynnettävien vuorovaikutukseltaan vahvasti rikkaiden viestivälineiden ja 

kanavien käyttö päivittäin. 

 

 

Kuva 7. Virtuaalityössä hyödynnettävien vuorovaikutukseltaan keskisuuresti rikkaiden viestivälineiden ja 

kanavien käyttö päivittäin. 

 

Työssä vuorovaikutukseen 

käytettävä väline

sähköposti 1 0,2 % 3 0,5 % 5 0,8 % 3 0,5 % 38 5,9 % 598 92,3 %

puhelin 1 0,2 % 2 0,3 % 7 1,1 % 20 3,1 % 81 12,5 % 537 82,9 %

puhelimen tekstiviestit 4 0,6 % 49 7,6 % 151 23,3 % 154 23,8 % 206 31,8 % 84 13,0 %

intranet 10 1,5 % 84 13,0 % 102 15,7 % 77 11,9 % 122 18,8 % 253 39,0 %

Skype-kokoustyökalu 9 1,4 % 29 4,5 % 78 12,0 % 116 17,9 % 211 32,6 % 205 31,6 %

Skype-pikaviestin 5 0,8 % 25 3,9 % 16 2,5 % 22 3,4 % 80 12,3 % 500 77,2 %

Skype-liikennevalot (tilailmaisin) 11 1,7 % 50 7,7 % 33 5,1 % 30 4,6 % 83 12,8 % 441 68,1 %

PVMOODLE 43 6,6 % 204 31,5 % 273 42,1 % 87 13,4 % 28 4,3 % 13 2,0 %

SharePoint-OneDrive 83 12,8 % 219 33,8 % 148 22,8 % 77 11,9 % 72 11,1 % 49 7,6 %

Hallinnollinen VTC 55 8,5 % 104 16,0 % 212 32,7 % 175 27,0 % 95 14,7 % 7 1,1 %

Kasvokkaiset tapaamiset  -  - 1 0,2 % 5 0,8 % 21 3,2 % 135 20,8 % 486 75,0 %

Kasvokkaiset tapaamiset vp:n 11 1,7 % 73 11,3 % 220 34,0 % 179 27,6 % 126 19,4 % 39 6,0 %

OneNote 139 21,5 % 296 45,7 % 109 16,8 % 39 6,0 % 40 6,2 % 25 3,9 %

Projekti-kansio (verkkolevy) 24 3,7 % 55 8,5 % 99 15,3 % 92 14,2 % 92 14,2 % 286 44,1 %

N = 648

Viikoittain

Päivittäin 

tai useita kertoja 

päivässä

Kanava ei ole 

käytössä Ei koskaan

Harvemmin kuin 

kerran kuussa Kuukausittain
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Kuva 8. Virtuaalityössä hyödynnettävien vuorovaikutukseltaan heikosti rikkaiden viestivälineiden ja 

kanavien käyttö päivittäin. 

 

Tarkasteltaessa virtuaalityöhön ja -työskentelyyn liittyvää koulutusta, opistoupseereista (N = 

648) 52,8 % (n = 342) ei ollut saanut työnantajalta mitään koulutusta virtuaalityöstä tai sen eri 

muodoista. Virtuaalityön liittyvien välineiden käyttöön koulutusta oli saanut 19,3 % (n = 125) 

vastaajista. Koulutusta virtuaalityöskentelyyn ja -johtamiseen oli työnantajalta saanut 4,3 % 

(n = 28). Virkaurakursseilla koulutusta oli saanut vain 1,5 % vastaajista (n = 10). 

Siviilipuolelta koulutusta oli hankkinut omaehtoisesti 4,9 % (n = 32) ja omaehtoisesti 

perehtynyt lukemalla kirjallisuutta 15,3 % (n = 99). Vastaajista 37,5 % (n = 243) oli 

keskustellut virtuaalityöhön liittyvistä asioista lähityöyhteisössään. Ainoastaan olemassa 

olevaa työnantajan ohjeistusta virtuaalityöstä ja sen muodoista oli hyödyntänyt 27,8 % (n = 

180). Yhteydenpitotarpeesta muihin viranomaisiin koki seuranneen oppimismahdollisuuksia 

virtuaalityöhön 8 % (n = 52).  Siviilityötehtävien koki tarjonneen, mahdollistaneen tai 

vaatineen virtuaalityön asioiden oppimista 4,3 % (n = 28). 

 

Työn imusta, työn määrän kokemisesta ja virtuaalityön osatekijöistä muodostettiin taulukossa 

14 esitetty korrelaatiomatriisi ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet. 

Korrelaatiomatriisissa ovat mukana ne tutkimukseen osallistuneet tilastoyksiköt, jotka tekivät 

tai olivat tehneet viime aikoina jotakin virtuaalityön muotoa. Työmäärän kokemisen ja 

virtuaalityön haittojen arvot on esitetty käännettyinä, jotta skaala on sama kaikissa väittämissä 

ja kysymyksissä. Korkeimmat keskiarvot ovat virtuaalityön ja muun elämän 

yhteensovittamisella (ka = 5,919, sd = 1,063) ja omalla suhtautumisella virtuaalityöhön (ka = 

5,916, sd = 1,138). Pienimmät hajonnat ovat työmäärän kokemisella työssä (ka = 3,286, sd = 

0,892) ja virtuaalityön hallinnalla (ka = 5,842, sd = 0,924). Virtuaalityön hallinta (r = 0,560, p 
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< 0,001), lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä (r = 0,481, p < 0,001), oma osaaminen 

virtuaalityössä (r = 0,509, p < 0,001), yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä (r = 

0,352, p < 0,001), oma suhtautuminen virtuaalityöhön (r = 0,580, p < 0,001), yhteistoiminta 

lähityöyhteisön kanssa virtuaalityössä (r = 0,466, p < 0,001) ja virtuaalityön mahdollistavat 

resurssit (r = 0,526, p < 0,001) -faktoreilla havaittiin olevan kohtalainen yhteys virtuaalityön 

ja muun elämän yhteensovittamisen kanssa. Oma suhtautuminen virtuaalityöhön -faktorin 

kanssa korreloivat kohtalaisesti virtuaalityön hallinta (r = 0,557, p < 0,001), lähityöyhteisön 

huomiointi (r = 0,463, p < 0,001), oma osaaminen virtuaalityössä (r = 0,603, p < 0,001) ja 

yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä (r = 0,313, p < 0,001). 

 

Taulukko 14. Faktoreiden Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet, keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

5.2 Kokemukset työn imusta ja työn määrästä 

 

Opistoupseerit kokivat työn imua Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa keskimäärin 

muutaman kerran viikossa (ka = 5,50; sd = 1,14; N = 648). Pääesikunnassa ja sen alaisissa 

laitoksissa (ka = 5,62; sd = 1,13; n = 139), Merivoimissa (ka = 5,61; sd = 0,89; n = 72) ja 

Rajavartiolaitoksessa (ka = 5,77; sd = 1,24; n = 41) työn imua koettiin keskimäärin muutaman 

kerran viikossa. Maavoimissa (ka = 5,38; sd = 1,21; n = 280) ja Ilmavoimissa (ka = 5,49; sd = 

1,06; n = 116) työn imua koettiin keskimäärin kerran viikossa. Työn imun ja sen 

ulottuvuuksien tasot on esitetty taulukossa 15. 

 

Faktori Summamuuttuja Ka Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 S_IMU 5,568 1,063

2 S_K_TKO 3,286 0,892 0,021

3 S_HAL 5,842 0,924 0,308*** 0,065

4 S_LHU 5,212 1,222 0,091 -0,045 0,534***

5 S_OMO 5,761 1,049 0,166** -0,009 0,634*** 0,433***

6 S_YTE 5,787 1,201 0,317*** 0,113* 0,517*** 0,287*** 0,439***

7 S_OSU 5,916 1,138 0,155** -0,100 0,557*** 0,463*** 0,603*** 0,313***

8 S_YLÄ 5,613 0,997 0,247*** 0,099 0,484*** 0,501*** 0,540*** 0,542*** 0,532***

9 S_VRE 5,587 1,050 0,213*** 0,078 0,589*** 0,461*** 0,599*** 0,421*** 0,495*** 0,566***

10 S_K_VHA 5,329 1,283 0,144** 0,150** 0,142** 0,216*** 0,176** 0,288*** 0,066 0,424*** 0,210

11 S_MEL 5,919 1,063 0,050 0,005 0,560*** 0,481*** 0,509*** 0,352*** 0,580*** 0,466*** 0,526*** 0,143**

Työmäärän kokemisen ja virtuaalityön haittojen arvot on esitetty käännettyinä.

*p<0,05; **p<0,01; *** p < 0,001, kuvatut arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 

n = 354
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Taulukko 15. Työn imun taso UWES9:n ja sen ulottuvuuksien mukaisesti (N = 648). 

 

 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen kapteenit/kapteeniluutnantit (ka = 5,64; sd = 1,04; n 

= 381) kokivat työn imua keskimääräistä korkeammin eli muutaman kerran viikossa ja 

yliluutnantit (ka = 5,34; sd = 1,20; n = 243) sekä luutnantit (ka = 5,06; sd = 1,64; n = 24) 

kohtuullisesti eli keskimäärin kerran viikossa. 

 

N / n

Kaikki 648 5,50 (1,14) 5,52 (1,24) 5,65 (1,27) 5,34 (1,26)

Pääesikunta ja alaiset laitokset 139 5,62 (1,13) 5,68 (1,19) 5,69 (1,24) 5,48 (1,25)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 103 5,66 (1,10) 5,72 (1,17) 5,72 (1,19) 5,54 (1,24)

Yliluutnantti 35 5,63 (1,02) 5,69 (1,06) 5,73 (1,21) 5,46 (1,10)

Luutnantti 1

Maavoimat 280 5,38 (1,21) 5,37 (1,34) 5,57 (1,33) 5,22 (1,33)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 131 5,49 (1,13) 5,50 (1,30) 5,67 (1,23) 5,31 (1,25)

Yliluutnantti 146 5,28 (1,28) 5,25 (1,38) 5,47 (1,42) 5,13 (1,41)

Luutnantti 3 5,70 (1,05) 5,44 (1,84) 5,89 (0,96) 5,78 (1,35)

Merivoimat 72 5,61 (0,89) 5,65 (1,07) 5,80 (1,03) 5,38 (1,11)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 46 5,76 (0,87) 5,75 (1,10) 5,99 (0,95) 5,54 (1,17)

Yliluutnantti 23 5,29 (0,91) 5,36 (1,00) 5,46 (1,05) 5,04 (0,96)

Luutnantti 3 5,78 (0,69) 6,33 (0,58) 5,33 (1,73) 5,67 (1,00)

Ilmavoimat 116 5,49 (1,06) 5,51 (1,07) 5,62 (1,25) 5,35 (1,13)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 82 5,65 (0,96) 5,61 (0,98) 5,77 (1,14) 5,57 (1,02)

Yliluutnantti 33 5,14 (1,21) 5,29 (1,22) 5,28 (1,43) 4,85 (1,23)

Luutnantti 1

Rajavartiolaitos 41 5,77 (1,24) 5,88 (1,25) 5,88 (1,43) 5,54 (1,27)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 19 6,12 (0,68) 6,18 (0,72) 6,19 (1,00) 6,00 (0,61)

Yliluutnantti 6 6,37 (0,55) 6,61 (0,39) 6,56 (0,34) 5,94 (1,31)

Luutnantti 16 5,12 (1,64) 5,25 (1,66) 5,25 (1,87) 4,85 (1,57)

PV:n ja RVL:n upseerit

(Matilainen 2019) 934 5,59 (1,11) 5,54 (1,21) 5,78 (1,22) 5,47 (1,18)

Työterveyslaitos (Hakanen 2009) 16 335 5,26 (1,36) 5,38 (1,37) 5,37 (1,49) 5,03 (1,58)

Pääesikunnasta ja alaisista laitoksista sekä Ilmavoimista vastasi ainoastaan yksi luutnantti, jolloin arvoja ei ole 

laskettu.

Tarmokkuus

ka (sd)

Omistautuminen

ka (sd)

Uppoutuminen

ka (sd)

ka, keskiarvo; N, perusjoukon koko; n, havaintoyksiköiden lkm; sd, keskihajonta.

Työn imu

ka (sd)

Keskiarvojen vaihteluvälit: 1,00-1,49 = ei koskaan; 1,50-2,49 = muutaman kerran vuodessa; 2,50-3,49 = kerran 

kuussa; 3,50-4,49 = muutaman kerran kuussa; 4,50-5,49 = kerran viikossa; 5,50-6,49 = muutaman kerran viikossa; 

6,50-7,00 = päivittäin.

Työn imun taso: "hyvin matala" < 2,44; "matala" = 2,44-4,43; "kohtuullinen" = 4,44-5,53; "keskimääräistä 

korkeampi" = 5,54-6,30; "korkea" = 6,31-7,00  (vrt. Hakanen 2009 , 28−34 ja Matilainen 2019, 112).

Mukaillen Hakanen, 2009 , 28−34 (vrt. asteikko) ja Matilainen, 2019, 112.
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Prosentuaalisesti työn imua kokee opistoupseereista (N = 648) päivittäin enemmän kuin joka 

kuudes (18,7 %, LV
4
 95 % = ±3,0 % -yksikköä) ja vähintään kerran viikossa tai muutaman 

kerran viikossa yli puolet (63,1%, LV 95 % = ±3,7 %-yksikköä) vastanneista. 

Puolustusvoimissa palvelevista opistoupseereista (n = 108) työn imua kokee päivittäin 17,8 % 

(LV 95 % = ±2,9 %) ja vähintään kerran viikossa 63,6 % (LV 95 % ±3,7 %). 

Rajavartiolaitoksessa palvelevista opistoupseereista (n = 41) työn imua kokee päivittäin 31,7 

% (LV 95 % ±3,6 %) ja vähintään kerran viikossa 56,1 % (LV 95 % ±3,8 %). Taulukossa 16 

on esitetty työn imun prosentuaalinen kokeminen organisaatioittain. 

 

Taulukko 16. Opistoupseereiden jakautuminen prosenttiosuuksittain työn imu 9:n ja sen ulottuvuuksien 

pistemäärille (N = 648). 

 

 

Organisaatioiden välistä eroa työn imussa tutkittiin tarkemmin kahden riippumattoman 

otoksen t-testillä parivertailuna. Taulukossa 17 esitettyjen T-testien tulosten perusteella 

voidaan todeta, että Rajavartiolaitoksessa, Pääesikunnassa ja Merivoimissa palvelevat 

opistoupseerit kokivat tilastolliseen merkitsevyyteen viittaavasti korkeampaa työn imua kuin 

Maavoimissa.  Tulosten efektikoot ovat kuitenkin pieniä, jolloin tilastollinen merkitsevyys on 

hyvin pieni. 

 

                                                 

4
 LV, luottamusväli. Yleisesti käytetty luottamusväli on 95 %:n luottamusväli. Tällöin voidaan olla 95 

prosenttisesti varmoja saadun tuloksen paikkansa pitävyydestä eli perusjoukon keskiarvo on 95 %:n 

todennäköisyydellä saadulla luottamusvälillä. (Häyhä, Kailaheimo, Pulkka, Tuominen (2015), 19-20). Tässä 

tapauksessa 95 %:n todennäköisyydelle laskettu virhemarginaali on ±3,0 %-yksikköä. 

Ei

koskaan

Muutaman

kerran

vuodessa

Kerran

kuussa

Muutaman

kerran

kuussa

Kerran

 viikossa

Muutaman

kerran

viikossa

Päivittäin

N/n 1,00-1,49 1,50-2,49 2,50-3,49 3,50-4,49 4,50-5,49 5,50-6,49 6,50-7,00

Kaikki 648  0.2 % 1,9 % 4,9 % 11,3 % 21,5 % 41,7 % 18,7 %

Pääesikunta ja

alaiset laitokset 139 0,7 % 0,0 % 7,2 % 7,2 % 19,4 % 43,9 % 21,6 %

Maavoimat 280 0,0 % 2,9 % 5,0 % 15,0 % 22,1 % 35,7 % 19,3 %

Merivoimat 72 0,0 % 0,0 % 1,4 % 11,1 % 26,4 % 47,2 % 13,9 %

Ilmavoimat 116 0,0 % 2,6 % 3,4 % 10,3 % 20,7 % 50,9 % 12,1 %

Rajavartiolaitos 41 0,0 % 2,4 % 7,3 % 2,4 % 17,1 % 39,0 % 31,7 %

Päivittäin työn imua kokevien virhemarginaali on ± 3,0 %-yksikköä 95 % luottamusvälillä, kun N = 648.

Mukaillen Hakanen, 2009, 40-41 ja Matilainen, 2019, 111-112.



72 

 

 

 

Taulukko 17. Organisaatioiden työn imun vertailu T-testillä. 

 

 

Työn määrä koettiin opistoupseereiden keskuudessa korkeaksi useammin kuin kerran tai pari 

kertaa kuukaudessa, mutta harvemmin kuin kerran tai pari kertaa viikossa (ka = 2,68, Sd = 

0,88, N = 648). Pääesikunnassa (ka = 2,81, Sd = 0,98, n = 139) ja Merivoimissa (ka = 2,81, Sd 

= 0,79, n = 72) työn määrä koettiin selkeästi useammin korkeammaksi kuin muissa 

organisaatioissa. Työn määrä koettiin korkeaksi useammin kuin kerran tai pari kertaa 

kuukaudessa, mutta harvemmin kuin kerran tai pari kertaa viikossa. Opistoupseereiden 

työmäärän kokemisen keskiarvot on esitetty taulukossa 18. 

 

 

1 2 3 4 5

Organisaatio
Pääesikunta ja 

alaiset laitokset
Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat Rajavartiolaitos

Työn imu

ka 5,62 5,38 5,61 5,49 5,77

n 139 280 72 116 41

sd 1,13 1,21 0,89 1,06 1,24

Parivertailut Parit t-testi Vapausaste (df) p-arvo Efektikoko (η²)

1 vs 2* 1,898 417 0,058 0,009

1 vs 3 0,054 209 0,957  -

1 vs 4 0,899 253 0,370  -

1 vs 5 -0,724 178 0,470  -

2 vs 3* -1,759 144,945 0,081 0,009

2 vs 4 -0,841 394 0,401  -

2 vs 5 -1,886 319 0,060 0,011

3 vs 4 0,773 186 0,441  -

3 vs 5 -0,779 111 0,438  -

4 vs 5 -1,354 155 0,178  -

**p<0,05 tilastollisesti melkein merkitsevä; *p<0,1 viittaa tilastolliseen merkitsevyyteen.

Efektikoon raja-arvot: 0,01 = pieni efekti; 0,06 = kohtalainen efekti; 0,14 = suuri efekti.

Häyhä ym. 2015, 41, 57-58; mukaillen Matilainen 2019, 113.
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Taulukko 18. Työmäärän kokeminen. 

 

 

Työmäärän kokemista tutkittiin tarkemmin kahden riippumattoman otoksen t-testillä 

parivertailuna. Taulukossa 19 esitettyjen T-testien tulosten perusteella voidaan havaita, että 

Pääesikunnassa työmäärä koetaan tilastolliseen merkitsevyyteen viittaavasti useammin 

korkeana kuin Ilmavoimissa. Myös efektikoko on suuri, joka tukee tilastollista 

merkitsevyyttä. Maavoimissa työn määrä koetaan lähes tilastollisesti merkitsevästi 

harvemmin korkeaksi kuin Pääesikunnassa ja Merivoimissa. Tulosten osalta efektikoko on 

kuitenkin pieni, jolloin myös tilastollinen merkitsevyys on pieni. 

  

N / n

Kaikki 648 2,68 (0,88) 3,40 (0,96) 2,82 (1,02) 2,64 (1,07) 2,44 (1,19) 2,08 (1,09)

Pääesikunta ja

alaiset laitokset 139 2,81 (0,98) 3,55 (1,04) 2,96 (1,11) 2,79 (1,18) 2,56 (1,28) 2,20 (1,17)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 103 2,88 (1,02) 3,58 (1,07) 3,04 (1,10) 2,87 (1,23) 2,60 (1,33) 2,30 (1,23)

Yliluutnantti 35 2,67 (0,79) 3,54 (0,85) 2,80 (1,08) 2,60 (0,95) 2,46 (1,12) 1,94 (0,97)

Luutnantti 1 * * * * * *

Maavoimat 280 2,58 (0,87) 3,29 (0,92) 2,69 (1,00) 2,56 (1,09) 2,36 (1,19) 2,00 (1,08)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 131 2,56 (0,85) 3,29 (0,90) 2,60 (0,98) 2,53 (1,06) 2,40 (1,18) 2,00 (1,07)

Yliluutnantti 146 2,60 (0,90) 3,29 (0,95) 2,77 (1,02) 2,60 (1,12) 2,32 (1,19) 2,01 (1,11)

Luutnantti 3 2,60 (0,80) 3,00 (1,00) 2,67 (0,58) 2,67 (0,58) 3,00 (2,00) 1,67 (0,58)

Merivoimat 72 2,81 (0,79) 3,43 (0,90) 3,11 (1,00) 2,75 (0,96) 2,61 (1,18) 2,15 (0,97)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 46 2,90 (0,79) 3,52 (0,96) 3,22 (0,94) 2,87 (1,00) 2,74 (1,22) 2,17 (1,00)

Yliluutnantti 23 2,70 (0,74) 3,22 (0,67) 2,96 (1,07) 2,65 (0,83) 2,43 (1,12) 2,26 (0,92)

Luutnantti 3 2,20 (0,87) 3,67 (1,53) 2,67 (1,53) 1,67 (0,58) 2,00 (1,00) 1,00 (0,00)

Ilmavoimat 116 2,62 (0,86) 3,36 (1,01) 2,76 (1,02) 2,57 (0,99) 2,35 (1,08) 2,05 (1,07)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 82 2,65 (0,91) 3,34 (1,06) 2,82 (1,09) 2,57 (1,03) 2,40 (1,09) 2,13 (1,12)

Yliluutnantti 33 2,56 (0,69) 3,42 (0,90) 2,64 (0,78) 2,61 (0,86) 2,27 (1,07) 1,88 (0,93)

Luutnantti 1 * * * * * *

Rajavartiolaitos 41 2,77 (0,74) 3,66 (0,86) 2,90 (0,74) 2,63 (0,99) 2,51 (1,19) 2,15 (1,04)

Kapteeni / Kapteeniluutnantti 19 2,87 (0,59) 3,68 (0,67) 2,84 (0,60) 2,79 (0,63) 2,79 (1,18) 2,26 (0,87)

Yliluutnantti 6 2,60 (0,77) 4,17 (0,98) 3,00 (0,89) 2,17 (0,75) 1,83 (0,98) 1,83 (1,17)

Luutnantti 16 2,71 (0,91) 3,44 (0,96) 2,94 (0,85) 2,63 (1,36) 2,44 (1,21) 2,13 (1,20)

Ensin esitetty luku kuvaa keskiarvoa, suluissa esitetty keskihajontaa.

*, vain yksi vastaaja, jolloin arvoa ei laskettu.

Työn määrää kuvaava asteikko: 1 = Vähemmän kuin kerran kuukaudessa tai ei koskaan, 2 = Kerran tai pari kuukaudessa, 3 = Kerran tai pari kertaa viikossa, 4 = Kerran tai pari 

kertaa päivässä, 5 = Useita kertoja päivässä.

Kuinka usein töitä on 

tehtävä enemmän kuin 

mihin pystyisi?Työn määrä

Kuinka usein työ vaatii 

työskentelemään hyvin 

nopeasti?

Kuinka usein työ vaatii 

työskentelemään hyvin 

ankarasti?

Kuinka usein työssä on 

liian vähän aikaa saada 

työt tehdyiksi?

Kuinka usein töitä on 

paljon tekemättä?
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Taulukko 19. Organisaatioiden työmäärän kokemisen vertailu T-testillä. 

 

 

Myös työn imu 9:n osatekijöistä ja työmäärän kokemisesta muodostettiin korrelaatiomatriisi 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerrointa käyttäen. Korrelaatiomatriisiin otettiin mukaan 

kaikki tutkimukseen osallistuneet tilastoyksiköt. Työmäärän kokeminen on esitetty 

korrelaatiomatriisissa käännettynä, jotta skaala on sama kaikissa muuttujissa. Taulukossa 20 

esitetyn korrelaatiomatriisin osalta havaittiin, että voimakkaimmin työn imun kanssa korreloi 

omistautumisen (r = 0,930, p < 0,001) ulottuvuus. Myös tarmokkuus (r = 0,911, p < 0,001) ja 

uppoutuminen (r = 0,883, p < 0,001) korreloivat vahvasti työn imun kanssa. Tarmokkuus, 

omistautuminen ja uppoutuminen -summamuuttujat korreloivat vahvasti myös keskenään (r = 

0,679 – 0,805, p < 0,001). Työmäärän kokemisen kanssa korreloi hyvin heikosti ainoastaan 

tarmokkuus (r = 0,124, p < 0,01). 

 

1 2 3 4 5

Organi-

saatio

Pääesikunta ja 

alaiset laitokset
Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat Rajavartiolaitos

Työn määrä

ka 2,81 2,58 2,81 2,62 2,77

n 139 280 72 116 41

sd 0,98 0,87 0,79 0,86 0,74

Parivertailut Parit t-testi Vapausasteet (df) p-arvo Efektikoko  (η²)

1 vs 2** 2,466 417 0,014 0,014

1 vs 3 0,025 209 0,980  -

1 vs 4* 1,682 253 0,094 0,452

1 vs 5 0,264 178 0,792

2 vs 3** -2,028 350 0,043 0,012

2 vs 4 -0,385 394 0,701  -

2 vs 5 -1,318 319 0,189  -

3 vs 4 1,544 186 0,124  -

3 vs 5 0,268 111 0,789  -

4 vs 5 -1,010 155 0,314  -

***p<0,1; **p<0,05

Efektikoon raja-arvot: 0,01 = pieni efekti; 0,06 = kohtalainen efekti; 0,14 = suuri efekti.

Häyhä ym. 2015, 41, 57-58
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Taulukko 20. UWES9 ja työmäärän kokemisen korrelaatiomatriisi. 

 

 

Tarkasteltaessa työn imua kahden riippumattoman otoksen t-testillä havaittiin, että 

esimiestehtävässä olevat opistoupseerit (ka = 5,63, n = 293) kokivat työn imua enemmän kuin 

muissa tehtävissä (ka = 5,40, n = 355) palvelevat opistoupseerit (t = 2,630, p < 0,01, η² = 

0,408). Perheellisten (ka = 5,50, n = 569) ja perheettömien (ka = 5,52, n = 79) 

opistoupseereiden työn imun kokemisessa ei ollut eroa, eikä tilastollista merkitsevyyttä. 

Myöskään reppureina (ka = 5,51, n = 73) työskentelevien ja muiden (ka = 5,50, n = 575) 

välillä ei työn imussa havaittu eroavaisuutta tai tilastollista merkitsevyyttä. Reppurit sen 

sijaan (ka = 6,04, n = 73) kokivat kykenevänsä sovittamaan perhe ja muun elämän muita (ka = 

5,38, n = 575) paremmin yhteen virtuaalityöskennellessä (t = -4,253, p < 0,001, η² = 0,658). 

Iältään 45 -vuotta tai yli olevat opistoupseerit (ka = 5,57, n = 467) kokivat hieman enemmän 

työn imua alle 45 -vuotiaisiin (ka = 5,34, n = 181) verrattuna (t = 2,329, p < 0,05, η² = 0,379). 

 

Työn määrän kokemisen osalta kahden riippumattoman otoksen t-testillä havaittiin, että 

esimiestehtävissä olevat (ka = 2,79, n = 293) kokivat työmäärän korkeaksi hieman useammin 

kuin muissa tehtävissä (ka = 2,58, n = 355) työskentelevät (t = 2,975, p < 0,01, η² = 0,724). 

Perheellisten (ka = 2,72, n = 569) ja perheettömien (ka = 2,67, n = 79) opistoupseerien työn 

määrän kokemisen osalta ei havaittu eroavaisuuksia tai tilastollista merkitsevyyttä. Myöskään 

reppureiden (ka = 2,71, n = 73) ja muiden (ka = 2,67, n = 575) työn määrän kokemisessa ei 

havaittu eroavaisuuksia tai tilastollista merkitsevyyttä. Iältään alle 45 -vuotiaat (ka = 2,78, n = 

467) opistoupseerit kokivat tilastolliseen merkitsevyyteen viittaavasti työn määrän hieman 

useammin korkeaksi kuin 45 -vuotiaat tai vanhemmat (Ka = 2,64, n = 467) vastaajat (t = -

1,760, p < 0,1, η² = 0,379). Tarkasteltaessa nykyisessä tehtävässä palvellun ajan ja työn imun 

yhteyttä sekä nykyisessä tehtävässä palvellun ajan ja työmäärän kokemisen yhteyttä 

havaittiin, että muuttujat eivät korreloineet keskenään. Lisäksi T-testillä tarkasteltiin 

Faktori / summamuuttuja Ka Sd α 1 2 3 4

1 Työn imu 5,503 1,141 0,946

2 Tarmokkuus 5,524 1,239 0,920 0,911*

3 Omistautuminen 5,647 1,273 0,912 0,930* 0,805*

4 Uppoutuminen 5,339 1,256 0,899 0,883* 0,679* 0,726*

5 Työmäärän kokeminen 3,324 0,880 0,881 0,021  0,124** 0,049 -0,115**

Työmäärän kokemisen arvot on esitetty käännettyinä.

*p < 0,001, **p<0,01

Työn imun kaikkien osatekijöiden korrelaatiokertoimet (r-arvot) ovat tilastollisesti merkitseviä.

N = 648.
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tehtävässä palvellun ajan ja työn imun kokemisen eroja. T-testien perusteella ei havaittu 

tilastollista merkitsevyyttä. 

 

Virtuaalityötä tekevät tai siitä kokemusta omaavat opistoupseerit (ka = 5,55, n = 416) eivät 

kokeneet tilastollisesti merkitsevästi enempää työn imua kuin opistoupseerit, joilla ei ollut 

kokemusta virtuaalityöstä (ka = 5,41, n = 232). Virtuaalityötä tekevät tai kokemusta omaavat 

opistoupseerit (ka = 2,71, n = 416) eivät myöskään kokeneet työn määrää tilastollisesti 

merkitsevästi useammin korkeampana kuin ne opistoupseerit, joilla ei ollut kokemusta 

virtuaalityöstä (ka = 2,62, n = 232). Tarkasteltaessa opistoupseereita sotilasarvoittain 

havaittiin, että kapteenit/kapteeniluutnantit (ka = 5,64, n = 381) kokivat tilastollisesti 

merkitsevästi yliluutnantteja (ka = 5,34, n = 243) enemmän työn imua (t = 3,147, p = 0,001, η² 

= 0,525). Sen sijaan kapteenit/kapteeniluutnantit (ka = 5,64, n = 381) eivät kokeneet 

tilastollisesti merkitsevästi enempää työn imua kuin luutnantit (ka = 5,06, n = 24). Työmäärää 

kapteenit/kapteeniluutnantit (ka = 2,72, n = 381) eivät kokeneet tilastollisesti merkitsevästi 

yliluutnantteja (ka = 2,61, n = 243) tai luutnantteja (ka = 2,53, n = 24) useammin 

korkeammaksi. Yliluutnanttien (ka = 5,34, n = 243) ja luutnanttien (ka = 5,06, n = 24) työn 

imun kokemisessa tai yliluutnanttien (ka = 2,61, n = 243) ja luutnanttien (ka = 2,53, n = 24) 

välisessä työmäärän kokemisessa ei havaittu tilastollista merkitsevyyttä. 

 

Vertailtaessa opistoupseereita, joiden työmatka oli alle 20 km (ka = 5,51; n = 330) niihin, 

joiden työmatka oli yli 20 km (ka = 5,50; n = 318) havaittiin työn imua koettavan saman 

verran, mutta ei kuitenkaan tilastollisesti merkitsevästi. Tarkasteltaessa opistoupseereita, 

joiden työmatka oli yli 200 km (ka = 6,00, n = 23) havaittiin, että he kokivat lähes 

tilastollisesti merkitsevästi enemmän työn imua kuin opistoupseerit (ka = 5,49, n = 625), 

joiden työmatka oli alle 200 km (t = 2,153, p < 0,05, η² = 0,328). Opistoupseerit, joiden 

työmatka oli yli 250 km (ka = 6,38, n = 10) kokivat myös lähes tilastollisesti merkitsevästi 

enemmän työn imua kuin opistoupseerit (ka = 5,49, n = 638), joiden työmatka oli alle 250 km 

(t = 2,452, p < 0,05, η² = 0,379). 

 

Niiden opistoupseereiden, joiden työmatka oli yli 100 km (ka = 2,82, n = 90), havaittiin 

kokevan tilastolliseen merkitsevyyteen viittaavalla tavalla työmäärän useammin 

korkeammaksi kuin opistoupseerit (ka = 2,65, n = 558), joiden työmatka oli alle 100 km (t = 
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1,677, p < 0,1, η² = 0,448). Niiden, joiden työmatka oli yli 150 km (ka = 2,86, n = 58), 

havaittiin kokevan tilastolliseen merkitsevyyteen viittaavalla tavalla työmäärän useammin 

korkeammaksi kuin niiden (ka = 2,66, n = 590), joiden työmatka oli alle 150 km (t = 1,660, p 

< 0,1, η² = 0,439). Vastaavasti niiden opistoupseereiden, joiden työmatka oli yli 200 km (ka = 

3,02, n = 23), havaittiin kokevan tilastolliseen merkitsevyyteen viittaavalla tavalla työmäärä 

useammin korkeammaksi kuin opistoupseereiden (ka = 2,66, n = 625), joiden työmatka oli 

alle 200 km (t = 1,677, p < 0,1, η² = 0,495). Muissa työmatkan ja työmäärän kokemisen 

välisissä kahden riippumattoman otoksen t-testeissä ei havaittu tilastollisia merkitsevyyksiä. 

 

5.3 Virtuaalityön yhteys työn imuun ja työmäärän kokemiseen  

 

Virtuaalityötä ja sen eri muotoja tekevien opistoupseereiden välisiä eroavaisuuksia työn imun 

osalta tarkasteltiin kahden riippumattoman otoksen t-testeillä. Taulukossa 21 esitettyjen T-

testien tulosteen perusteella eri virtuaalityön muotoja hyödyntävien välillä ei juuri havaittu 

eroavaisuuksia työn imun kokemisessa. Ainoastaan useampaa kuin yhtä virtuaalityön muotoa 

hyödyntäneet opistoupseerit (ka = 5,60; n = 146) näyttäisivät erittäin varovaisesti arvioiden 

kokevat enemmän työn imua kuin ne, joilla ei ollut kokemusta mistään virtuaalityön 

muodosta (ka = 5,41; n = 232). 
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Taulukko 21. Virtuaalityön eri muotojen ja työn imun yhteys. 

 

 

Tarkastelemalla taulukossa 22 esitettyä työn imun, työmäärän kokemisen ja virtuaalityön 

osatekijöiden korrelaatiomatriisia ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimia, voidaan 

todeta, että yhteistoiminnalla esimiehen kanssa virtuaalityössä oli voimakkain, kohtalainen 

yhteys työn imuun (r = 0,317; p < 0,001). Virtuaalityön hallinnalla on myös kohtalainen 

yhteys työn imuun (r = 0,308; p < 0,001). Yhteistoiminnalla lähityöyhteisön kanssa 

virtuaalityöskentelyssä (r = 0,247; p < 0,001), virtuaalityön mahdollistavilla resursseilla (r = 

0,213; p = < 0,001), omalla osaamisella virtuaalityössä (r = 0,166; p < 0,01) ja virtuaalityön 

haitoilla (r = 0,144; p < 0,01) on heikko yhteys työn imuun. Lähityöyhteisön huomiointi 

virtuaalityössä (r = 0,091; p < 0,1) ja virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen (r = 

0,050; p > 0,1) korreloivat työn imun kanssa hyvin heikosti, ilman tilastollista merkitsevyyttä.  

 

1 2 3 4 5

Virtuaalityön 

hyödyntäminen

Ainoastaan 

hajatyötä

Ainoastaan 

etätyötä

Ainoastaan 

mobiilityötä

Useampaa 

VT:n muotoa

Ei kokemusta 

virtuaalityöstä

Työn imu

ka 5,43 5,54 5,54 5,60 5,41

n 21 219 30 146 232

sd 1,43 1,05 1,24 1,09 1,21

Parivertailut Parit t-testi Vapausaste (df) p-arvo Efektikoko (η²)

1 vs 2 -0,324 22,13 0,749

1 vs 3 -0,295 49 0,770

1 vs 4 -0,609 165 0,543

1 vs 5 0,068 251 0,946

2 vs 3 -0,034 247 0,973

2 vs 4 -0,508 363 0,612

2 vs 5 1,148 445,683 0,252

3 vs 4 -0,227 174 0,821

3 vs 5 0,549 260 0,583

4 vs 5 1,463 376 0,144 0,192

p<0,1 viittaa tilastolliseen merkitsevyyteen, Häyhä ym. 2015, 41.

Efektikoon raja-arvot: 0,01 = pieni efekti; 0,06 = kohtalainen efekti; 0,14 = suuri efekti.

Mukaillen Matilainen 2019, 115.
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Taulukko 22. Faktoreiden Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet, keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

Virtuaalityön osatekijöistä virtuaalityön haitat ja yhteistoiminta esimiehen kanssa 

virtuaalityössä korreloivat heikosti työmäärän kokemisen kanssa. Virtuaalityön hallinta, 

yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa, virtuaalityön resurssit ja muun elämän 

yhteensovittaminen virtuaalityössä korreloivat hyvin heikosti työmäärän kokemisen kanssa. 

Työmäärän kokemisen (r = 0,021; p > 0,001) ja opistoupseereiden kokeman työn imun välistä 

yhteyttä ei ole juuri havaittavissa tai se on erittäin vähäinen ilman tilastollista merkitsevyyttä. 

 

Korrelaatiomatriisissa ovat mukana ne tutkimukseen osallistuneet tilastoyksiköt, jotka tekivät 

tai olivat tehneet viime aikoina jotakin virtuaalityön muotoa. Työmäärän kokemisen ja 

virtuaalityön haittojen arvot on esitetty käännettyinä, jotta skaala on sama kaikissa 

kysymyksissä ja väittämissä. 

 

Työn imun, työmäärän kokemisen ja virtuaalityön osatekijöiden korrelaatiomatriisin ja 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimien tarkastelun perusteella tutkittiin tarkemmin 

yhteistoimintaa esimiehen kanssa virtuaalityössä ja virtuaalityön hallintaa. Kummankin 

summamuuttujan ja työn imun osalta muodostettiin taulukoissa 23 ja 24 esitetyt 

korrelaatiomatriisit. 

Taulukon 23 mukaisesti yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä -summamuuttujan 

osalta neljä väittämää ylittävät r-arvon > 0,30. Kokemukset siitä, että esimies tukee ja 

kannustaa virtuaalityöskentelyyn ja virtuaalityöskentelyssä (r = 0,303; p < 0,001), suhtautuu 

positiivisesti virtuaalityöskentelyyn (r = 0,308; p < 0,001), on oikeudenmukainen ja 

Faktori Summamuuttuja Ka Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 S_IMU 5,568 1,063

2 S_K_TKO 3,286 0,892 0,021

3 S_HAL 5,842 0,924 0,308*** 0,065

4 S_LHU 5,212 1,222 0,091 -0,045 0,534***

5 S_OMO 5,761 1,049 0,166** -0,009 0,634*** 0,433***

6 S_YTE 5,787 1,201 0,317*** 0,113* 0,517*** 0,287*** 0,439***

7 S_OSU 5,916 1,138 0,155** -0,100 0,557*** 0,463*** 0,603*** 0,313***

8 S_YLÄ 5,613 0,997 0,247*** 0,099 0,484*** 0,501*** 0,540*** 0,542*** 0,532***

9 S_VRE 5,587 1,050 0,213*** 0,078 0,589*** 0,461*** 0,599*** 0,421*** 0,495*** 0,566***

10 S_K_VHA 5,329 1,283 0,144** 0,150** 0,142** 0,216*** 0,176** 0,288*** 0,066 0,424*** 0,210

11 S_MEL 5,919 1,063 0,050 0,005 0,560*** 0,481*** 0,509*** 0,352*** 0,580*** 0,466*** 0,526*** 0,143**

Työmäärän kokemisen ja virtuaalityön haittojen arvot on esitetty käännettyinä.

*p<0,05; **p<0,01; *** p < 0,001, kuvatut arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä 

n = 354



80 

 

 

 

tasapuolinen virtuaalityöskentelystä sovittaessa (r = 0,308; p < 0,001) ja luottaa työtehtävien 

hoitamiseen virtuaalityöskennellessä (r = 0,307; p < 0,001) korreloivat työn imun kanssa 

kohtalaisesti. 

 

Taulukko 23. Yhteistoiminta esimiehen kanssa muuttujien ja työn imun Pearsonin 

tulomenttikorrelaatiokertoimet, keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

Taulukon 24 mukaisesti virtuaalityön hallinnan summamuuttujan osalta yksikään väittämistä 

ei ylitä r-arvoa > 0,30. Kokemukset siitä, että virtuaalityöskennellessä pärjää työssä (r = 

0,276; p < 0,001), virtuaalityöskennellessä voi vaikuttaa työtä koskevien tavoitteiden 

asettamiseen (r = 0,276; p < 0,001) sekä virtuaalityöskennellessä tietää, mitä odotetaan (r = 

0,263; p < 0,001) korreloivat lähes kohtalaisesti työn imun kanssa. 

 

Taulukko 24. Virtuaalityön hallinnan muuttujien ja työn imun Pearsonin tulomenttikorrelaatiokertoimet, 

keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

Faktori Summamuuttuja / 

muuttuja

Ka Sd 1 2 3 4 5 6 7

1 S_IMU 5,568 1,063

2 YTE1 5,483 1,468 0,303

3 YTE2 5,701 1,428 0,308 0,853

4 YTE3 5,918 1,233 0,203 0,590 0,617

5 YTE4 5,596 1,413 0,275 0,765 0,792 0,651

6 YTE5 5,944 1,449 0,308 0,752 0,821 0,648 0,777

7 YTE6 5,766 1,329 0,219 0,668 0,696 0,637 0,735 0,760

8 YTE7 6,102 1,315 0,307 0,686 0,758 0,561 0,743 0,834 0,733

Kaikki taulukon r-arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä, p < 0,001

n = 354

Faktori Summamuuttuja / 

muuttuja

Ka Sd 1 2 3 4 5 6

1 S_IMU 5,568 1,063

2 HAL1 5,751 1,246 0,187

3 HAL2 6,071 1,095 0,276 0,561

4 HAL3 5,887 1,194 0,263 0,404 0,643

5 HAL4 5,624 1,283 0,276 0,507 0,539 0,527

6 HAL5 6,158 1,014 0,200 0,432 0,620 0,578 0,503

7 HAL6 5,559 1,290 0,234 0,369 0,568 0,597 0,495 0,608

Kaikki taulukon r-arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä, p < 0,001

n = 354
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Työn imun ja virtuaalityön määrän korrelaatioita tarkasteltiin vastaavalla tavalla kuin työn 

imun, työmäärän kokemisen ja virtuaalityön osatekijöiden korrelaatioita. Korrelaatiomatriisit 

ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet muodostettiin niiden opistoupseereiden osalta, 

jotka tekivät tai olivat viime aikoina tehneet jotakin virtuaalityön muotoa ja jotka olivat 

tehneet haja- (n = 55), etä- (n = 312) tai mobiilityötä (n = 61) kuukaudessa 1-10 vuorokautta 

tai enemmän. 

 

Taulukossa 25 esitetyn työn imun, työmäärän kokemisen, virtuaalityön osatekijöiden ja 

hajatyön määrän korrelaatiomatriisin ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimien 

perusteella havaittiin, että hajatyön määrä ei korreloi työn imun (r = -0,090; p = 0,515) tai 

työmäärän kokemisen (r = 0,182; p = 0,183) kanssa tilastollisesti merkitsevästi.  

 

Taulukko 25. Työn imun, työmäärän kokemisen, virtuaalityön osatekijöiden ja hajatyön määrän 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet, keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

Taulukossa 26 esitetyn työn imun, työmäärän kokemisen, virtuaalityön osatekijöiden ja 

etätyön määrän korrelaatiomatriisin ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimien 

perusteella havaittiin, että myöskään etätyön määrä ei korreloi työn imun (r = 0,066; p = 

0,242) tai työmäärän kokemisen (r = 0,057; p = 0,315) kanssa tilastollisesti merkitsevästi.  

 

Faktori Smuuttuja M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 S_IMU 5,549 1,217

2 S_K_TKO 3,244 0,800 -0,001

3 S_HAL 5,755 1,066 0,095 0,160

4 S_LHU 5,552 1,354 -0,134 -0,019 0,724***

5 S_OMO 5,736 1,206 0,098 0,154 0,798*** 0,610***

6 S_YTE 5,748 1,442 0,272* 0,028 0,562*** 0,336* 0,525***

7 S_OSU 5,861 1,261 0,203 -0,246 0,647*** 0,590*** 0,633*** 0,387**

8 S_YLÄ 5,745 1,074 0,256 -0,039 0,629*** 0,530*** 0,718*** 0,658*** 0,649***

9 S_VRE 5,753 1,137 0,206 0,203 0,744*** 0,562*** 0,806*** 0,600*** 0,678*** 0,791***

10 S_K_VHA 5,418 1,311 -0,063 0,203 0,104 0,119 0,007 0,123 -0,058 0,139 0,153

11 S_MEL 5,931 1,287 -0,258 -0,001 0,556*** 0,545*** 0,522*** 0,469*** 0,506*** 0,423** 0,503*** 0,272*

12 HAJA LKM 2,855 2,460 -0,090 0,182 0,077 0,105 0,013 0,169 0,007 0,045 0,094 0,064 0,145

*p < 0,05; ** p < 0,01; ***p<0,001

HAJA LKM = Hajatyön määrä keskimäärin kuukaudessa 1 vrk − 10 vrk tai enemmän, muuttuja on vuorokausia.

Hajatyö: Mo = 1 vrk, n = 55

n = 55
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Taulukko 26. Työn imun, työmäärän kokemisen, virtuaalityön osatekijöiden ja etätyön määrän Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokertoimet, keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

Vastaavasti taulukossa 27 esitetyn työn imun, työmäärän kokemisen, virtuaalityön 

osatekijöiden ja mobiilityön määrän korrelaatiomatriisin ja Pearsonin 

tulomomenttikorrelaatiokertoimien perusteella havaittiin, ettei myöskään mobiilityön määrä 

korreloi työn imun (r = 0,107; p = 0,412) tai työmäärän kokemisen (r = 0,002; p = 0,988) 

kanssa tilastollisesti merkitsevästi.  

 

Taulukko 27. Työn imun, työmäärän kokemisen, virtuaalityön osatekijöiden ja mobiilityön määrän 

Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet, keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

Korrelaatiomatriisien ja Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimien perusteella voitiin 

päätellä, että kaikki virtuaalityön osatekijät eivät yhdessä ennusta yleisesti koettua työn imua.  

Lisäksi pääteltiin, että virtuaalityön osatekijät eivät selitä työmäärän kokemista, koska niiden 

välillä ei havaittu korrelaatioita. Virtuaalityön osatekijöiden vaikutusta työn imuun 

Faktori Smuuttuja M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 S_IMU 5,569 1,039

2 S_K_TKO 3,294 0,888 0,057

3 S_HAL 5,870 0,911 0,340*** 0,062

4 S_LHU 5,233 1,209 0,114* -0,059 0,526***

5 S_OMO 5,786 1,052 0,212*** -0,002 0,658*** 0,441***

6 S_YTE 5,830 1,195 0,305*** 0,116* 0,530*** 0,300*** 0,451***

7 S_OSU 5,955 1,094 0,175**  -0,114* 0,553*** 0,467*** 0,611*** 0,305***

8 S_YLÄ 5,652 0,972 0,254*** 0,108 0,510*** 0,525*** 0,533*** 0,537*** 0,543***

9 S_VRE 5,604 1,046 0,238*** 0,079 0,605*** 0,467*** 0,601*** 0,419*** 0,465*** 0,547***

10 S_K_VHA 5,338 1,275 0,155** 0,160** 0,172** 0,218*** 0,176** 0,310*** 0,084 0,418*** 0,221***

11 S_MEL 5,987 1,013 0,127* -0,005 0,559*** 0,462*** 0,507*** 0,372*** 0,561*** 0,478*** 0,523*** 0,149**

12 ETÄ LKM 3,353 2,369 0,066 0,057 0,137* 0,191** 0,123* 0,123* 0,148** 0,125* 0,150** 0,081 0,204***

*p < 0,05; ** p < 0,01; ***p<0,001

ETÄ LKM = Etätyön määrä keskimäärin kuukaudessa 1 vrk − 10 vrk tai enemmän, muuttuja vuorokausia.

Etätyö: Mo = 1 vrk, n = 312

n = 312

Faktori Smuuttuja M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 S_IMU 5,676 1,081

2 S_K_TKO 3,085 0,897 -0,028

3 S_HAL 5,650 0,994 0,194 -0,129

4 S_LHU 5,044 1,088 0,089 -0,113 0,596***

5 S_OMO 5,545 1,079 0,047 -0,162 0,584*** 0,373**

6 S_YTE 5,464 1,279 0,272* -0,018 0,511*** 0,302* 0,508***

7 S_OSU 5,634 1,386 -0,004 -0,162 0,711*** 0,566*** 0,702*** 0,467***

8 S_YLÄ 5,400 1,092 0,145 -0,146 0,519*** 0,536*** 0,691*** 0,599*** 0,604***

9 S_VRE 5,452 1,035 0,048 -0,074 0,623*** 0,502*** 0,667*** 0,503*** 0,724*** 0,697***

10 S_K_VHA 5,111 1,366 0,227 -0,023 0,069 0,194 0,258* 0,530*** 0,088 0,539*** 0,284*

11 S_MEL 5,430 1,371 -0,066 -0,056 0,627*** 0,550*** 0,585*** 0,566*** 0,706*** 0,555*** 0,660*** 0,370**

12 MOB LKM 3,672 2,891 0,107 0,002 0,063 0,107 0,048 0,033 0,141 0,095 0,113 0,144 0,142

*p < 0,05; ** p < 0,01; ***p<0,001

MOB LKM = Mobiilityön määrä keskimäärin kuukaudessa 1 vrk − 10 vrk tai enemmän, muuttuja vuorokausia.

Mobiilityö: Mo = 2 vrk, n = 61

n = 61
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tarkasteltiin korrelaatioiden analysoinnin jälkeen lineaarisella regressioanalyysillä, johon 

valittiin mukaan taulukossa 28 esitetyt virtuaalityön osatekijät. Kaikki regressioanalyysit 

tehtiin opistoupseereille, jotka tekivät tai olivat tehneet viime aikoina jotakin virtuaalityön 

muotoa (n = 354). 

 

Taulukko 28. Lineaarisessa regressioanalyysissä käytetyt faktori, keskiarvot ja keskihajonnat. 

 

 

Ensimmäiset regressioanalyysit tehtiin Enter -metodilla eli tutkijan luomalla mallilla siten, 

että muuttujat lisättiin malliin yksitellen ja erikseen. Faktoreiden selitysasteet (R²-arvot) 

vaihtelivat välillä 0,002-0,100 ja korjatut selitysasteet (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 -arvot) välillä 0,000-0,098. 

ANOVA-taulukon yksisuuntaisen varianssianalyysin p-arvon perusteella virtuaalityön ja 

muun elämän yhteensovittaminen -faktoria ei voitu pitää sopivana (p = 0,349). 

Regressioanalyysin perusteella havaittiin, että lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä -

faktori ei ollut tilastollisesti merkitsevä p-arvon oltua 0,079. Myöskään virtuaalityön ja muun 

elämän yhteensovittaminen -faktori ei ollut tilastollisesti merkitsevä sen p-arvon oltua 0,050. 

Kollineaarisuutta mittaavat Tolerance -arvot ovat kaikilla yli 0,2 ja VIF -arvot eivät ole 

millään faktorilla yli 4. Regressioanalyysin perusteella voidaan todeta, että virtuaalityön 

hallinta (p < 0,001), oma osaaminen virtuaalityössä (p < 0,01), yhteistoiminta esimiehen 

kanssa virtuaalityössä (p < 0,001), oma suhtautuminen virtuaalityöhön (p < 0,01), 

yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa virtuaalityöskentelyssä (p < 0,001), virtuaalityön 

Faktori Summamuuttuja Ka Sd

1 Työn imu S_IMU 5,57 1,063

2 Virtuaalityön hallinta S_HAL 5,84 0,924

3 Lähityöyhteisön huomiointi vt:ssä S_LHU 5,21 1,222

4 Oma osaaminen vt:ssä S_OMO 5,76 1,049

5 Yhteistoiminta esimiehen kanssa vt:ssä S_YTE 5,79 1,201

6 Oma suhtautuminen virtuaalityöhön S_OSU 5,92 1,138

7 Yht.toim.lähityöyhteisön kanssa vt:ssä S_YLÄ 5,61 0,997

8 Virtuaalityön mahdollistavat resurssit S_VRE 5,59 1,050

9 Virtuaalityön haitat S_K_VHA 5,33 1,283

10 Vt:n ja muun elämän yhteensovittaminen S_MEL 5,92 1,063

Työn imu S_TYÖNIMU (1 En koskaan/En lainkaan − 7 Päivittäin).

Faktoreissa 2-10 (1 Täysin eri mieltä − 7 Täysin samaa mieltä).

Virtuaalityön haitat S_K_VHA arvot ovat käännettyjä arvoja.

n = 354
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mahdollistavat resurssit (p < 0,001) ja virtuaalityön haitat
5
 (p < 0,01) -faktorit lisäävät 

virtuaalityöntekijöiden yleistä työn imua. Regressioanalyysien perusteella korkein selitysaste 

on yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä -faktorilla. Kun yhteistoiminta esimiehen 

kanssa virtuaalityössä nousee yhden yksikön, niin työn imu nousee 0,280 yksikköä (p = 

0,001). Faktorin korjattu selitysaste (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) on 0,098 ja RMSE 1,00981. Toiseksi korkein 

selitysaste on virtuaalityön hallinta -faktorilla. Kun virtuaalityön hallinta kasvaa yhden 

yksikön, niin työn imu kasvaa 0,0,355 yksikköä (p = 0,001). Faktorin korjattu selitysaste 

(𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) on 0,095 ja RMSE 1,01291. Ensimmäisen lineaarisen regressioanalyysin estimaatit, 

keskivirheet, selitysasteet ja korjatut selitysasteet, RMSE:t sekä tilastoyksiköiden lukumäärät 

on esitetty taulukossa 29. 

 

Taulukko 29. Ensimmäiset lineaariset regressioanalyysit Enter-metodilla yksittäisille muuttujille erikseen. 

 

 

Seuraava lineaarinen regressioanalyysi tehtiin Enter -metodilla siten, että kaikki virtuaalityön 

osatekijät valittiin työn imua selittäviksi muuttujiksi samanaikaisesti. Regressioanalyysin 

tuloksena muuttujien estimaatit (B) olivat positiivisia virtuaalityön hallinta, yhteistoiminta 

esimiehen kanssa virtuaalityössä, oma suhtautuminen virtuaalityöhön, yhteistoiminta 

lähityöyhteisön kanssa virtuaalityöskennellessä, virtuaalityön mahdollistavat resurssit ja 

virtuaalityön haitat -faktoreilla. Muiden faktoreiden estimaatit (B) olivat negatiivisia. 

Positiivisista estimaateista tilastollisesti merkitseviä olivat ainoastaan virtuaalityön hallinta (p 

< 0,001) ja yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä (p < 0,01). 

                                                 

5
 Virtuaalityön haitat -faktorin arvot ovat käännettyjä arvoja. Työn imua lisää virtuaalityön haittojen 

väheneminen. 

Faktori 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Summamuuttuja S_HAL S_LHU S_OMO S_YTE S_OSU S_YLÄ S_VRE S_K_VH S_MEL

0,355*** 0,079 0,168** 0,280*** 0,145** 0,263*** 0,216*** 0,120** 0,050

(0,058) (0,046) (0,053) (0,045) (0,049) (0,055) (0,053) (0,044) (0,053)

Vakiotermi 3,497*** 5,155*** 4,599*** 3,946*** 4,713*** 4,090*** 4,362*** 4,931*** 5,273***

(0,345) (0,247) (0,312) (0,264) (0,296) (0,314) (0,300) (0,240) (0,320)

R
2

0,095 0,008 0,028 0,100 0,024 0,061 0,045 0,021 0,002

R
2

adj. 0,092 0,005 0,025 0,098 0,021 0,058 0,043 0,018 0,000

RMSE 1,01291 1,06026 1,04993 1,00981 1,05186 1,03167 1,0402 1,05353 1,06336

n 354 354 354 354 354 354 354 354 354

*p<0,05; **p<0,01; *** p<.001

Keskivirhe on merkitty sulkeisiin.

n = 354
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Kun lineaarinen regressioanalyysi tehtiin Enter -metodilla valitsemalla edellisten 

regressioanalyysien perusteella työn imua selittäviksi tekijöiksi virtuaalityön hallinta ja 

yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä. Mallin selitysaste (R²) on 0,129 ja korjattu 

selitysaste (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) 0,124. ANOVA-taulukon yksisuuntaisen varianssianalyysin p-arvon 

perusteella mallia voidaan pitää sopivana (p < 0,001) ja malli on myös tilastollisesti 

merkitsevä. Kollineaarisuutta mittaavat Tolerance -arvot ovat molemmilla muuttujilla yli 0,2 

ja VIF -arvot eivät ole kummallakaan muuttujalla yli 4. Mallin perusteella voidaan todeta, että 

yleistä työn imua lisää virtuaalityön hallinta (p <0,01) ja yhteistoiminta esimiehen kanssa 

virtuaalityössä (p < 0,001). Kun virtuaalityön hallinta nousee yhden yksikön, niin työn imu 

nousee 0,226 yksikköä ja vastaavasti kun yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä 

nousee yhden yksikön, niin työn imu nousee 0,190 yksikköä (p = 0,001). Mallin RMSE on 

0,99518. Lineaarisen regressioanalyysin estimaatit, keskivirheet, selitysasteet ja korjatut 

selitysasteet, RMSE sekä tilastoyksiköiden lukumäärä on esitetty taulukossa 30. 

 

Taulukko 30. Lineaarinen regressioanalyysi Enter -metodilla. 

 

 

Seuraava lineaarinen regressioanalyysi tehtiin Stepwise -metodilla valitsemalla työn imua 

selittäviksi muuttujiksi virtuaalityön hallinta ja yhteistoiminta esimiehen kanssa 

virtuaalityössä. SPSS muodosti muuttujista kaksi eri mallia, joista toinen malli oli täysin sama 

kuin edellisessä regressioanalyysissä Enter -metodilla muodostettu malli. Toinen malli taas oli 

sama kuin ensimmäisissä regressioanalyyseissä muodostettu malli, jossa työn imua 

Faktori Malli 1

S_HAL 0,226**

(0,067)

S_YTE 0,190***

(0,052)

Vakiotermi 3,144

(0,352)

R
2

0,129

R
2

adj. 0,124

RMSE 0,99518

n 354

*p<0,05; **p<0,01; *** p<.001

Keskivirhe on merkitty sulkeisiin.

n = 354
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selittäväksi muuttujaksi valittiin yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä. Toisen 

mallin selitysaste (R²) oli 0,100 ja korjattu selitysaste (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) oli 0,098. ANOVA-taulukon 

yksisuuntaisen varianssianalyysin p-arvon perusteella mallia voidaan pitää sopivina (p < 

0,001). Regressioanalyysin perusteella malli on tilastollisesti merkitsevä p-arvon ollessa alle 

0,001 (p<0,001). Kollineaarisuutta mittaavat Tolerance -arvot on yli 0,2 ja VIF -arvo ei ole yli 

4. Mallin 2 lineaarisen regressioanalyysin estimaatit, keskivirheet, selitysasteet ja korjatut 

selitysasteet, RMSE sekä tilastoyksiköiden lukumäärä on esitetty taulukossa 31.  

 

Taulukko 31. Lineaarinen regressioanalyysi Stepwise –metodilla selittävinä muuttujina virtuaalityön 

hallinta ja yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä. 

 

 

Aineistolle tehtiin edelleen lineaarinen regressioanalyysi Stepwise -metodilla valitsemalla 

työn imua selittäviksi muuttujiksi kaikki virtuaalityön osatekijät. SPSS muodosti muuttujista 

kolme mallia, joista kaksi mallia oli samat kuin kahdessa edellisessä regressioanalyysissä 

saadut mallit 1 ja 2. Kolmannen mallin selitysaste (R²) oli 0,156 ja korjattu selitysaste (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) 

0,149. ANOVA-taulukon yksisuuntaisen varianssianalyysin p-arvon perusteella mallia 

voidaan pitää sopivana (p < 0,001). Regressioanalyysin perusteella kolmas malli on myös 

tilastollisesti merkitsevä p-arvon ollessa välillä 0,000-0,001 eli p<0,01. Kollineaarisuutta 

mittaavat Tolerance -arvot ovat kaikki yli 0,2 ja VIF -arvot eivät ole millään yli 4. Kuitenkin 

kolmannessa mallissa virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen -faktorin estimaatti 

oli negatiivinen, kuten Enter -metodillakin tehdyssä faktorianalyysissä. Näin ollen malli 3 

hylättiin. Aikaisempaan teoriaan perustuen virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittamisen 

huononeminen ei voi parantaa yleisesti koettua työn imua. Kolmannen mallin estimaatit, 

Faktori Malli 2

S_YTE 0,280***

(0,045)

Vakiotermi 3,946***

(0,264)

R
2

0,100

R
2

adj. 0,098

RMSE 1,00981

n 354

*p<0,05; **p<0,01; *** p<.001

Keskivirhe on merkitty sulkeisiin.

n = 354
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keskivirheet, selitysasteet ja korjatut selitysasteet, RMSE sekä tilastoyksiköiden lukumäärä on 

esitetty taulukossa 32. 

 

Taulukko 32. Lineaarinen regressioanalyysi Stepwise -metodilla, jossa selittäviksi muuttujiksi valittu 

kaikki virtuaalityön osatekijät. 

 

 

Yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä ja virtuaalityön hallinta -faktoreista 

muodostuvaa mallia 1 voidaan pitää muodostetuista malleista parhaimpana. Mallia 1 verrattiin 

malliin 2 ja 3 sekä ensimmäisissä faktorianalyyseissä saatuihin malleihin, joissa selittävinä 

muuttujina olivat virtuaalityön osatekijät yksittäin (taulukko 31). Vertailussa havaittiin, että 

mallin 1 selitysaste on paras ja RMSE on lähes yhtäläinen mallin 2 tai taulukon 31 

regressioanalyysien mallien kanssa. Malli 3 hylättiin virtuaalityön ja muun elämän 

yhteensovittaminen -faktorin negatiivisen estimaatin takia. Vakioterminä mallissa 1 on 

tutkimukseen vastannut opistoupseeri, jonka työn imu, virtuaalityön hallinta ja yhteistoiminta 

esimiehen kanssa virtuaalityössä ovat 3 (Likert 1-7 / UWES 1-7). Kun virtuaalityön hallinta 

kasvaa yhden yksikön, kasvaa työn imu 0,226 yksikköä (p < 0,01) ja vastaavasti, kun 

yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä kasvaa yhden yksikön, kasvaa työn imu 0,190 

yksikköä (p < 0,001). Mallissa 1 virtuaalityön hallinta ja yhteistoiminta esimiehen kanssa 

virtuaalityössä -faktorit selittävät noin 13 prosenttia virtuaalityötä tekevien opistoupseereiden 

yleisesti kokemasta työn imun vaihtelusta. 

 

Faktori Malli 3

S_HAL 0,345***

(0,750)

S_YTE 0,205***

(0,051)

S_MEL  -0,200**

(0,060)

Vakiotermi 3,546

(0,367)

R
2

0,156

R
2

adj. 0,149

RMSE 0,98094

n 354

*p<0,05; **p<0,01; *** p<.001

Keskivirhe on merkitty sulkeisiin.

n = 354
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Regressioanalyysillä haluttiin vielä tarkastella, miten virtuaalityön osatekijät selittävät 

mallissa 1 olevat virtuaalityön hallinta ja yhteistyö esimiehen kanssa virtuaalityössä -faktorit. 

Ensin tehtiin regressioanalyysi Enter -metodilla siten, että virtuaalityön hallintaa selittäviksi 

muuttujiksi valittiin kaikki virtuaalityön osatekijät lukuun ottamatta yhteistoiminta esimiehen 

kanssa virtuaalityöskentelyssä -faktoria. Selitysaste (R²) oli 0,548 ja korjattu selitysaste (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) 

0,539. ANOVA-taulukon yksisuuntaisen varianssianalyysin p-arvon perusteella mallia 

voidaan pitää sopivana (p < 0,001). Regressioanalyysin perusteella faktoreiden yhteistoiminta 

lähityöyhteisön kanssa ja virtuaalityön haitat p-arvot olivat > 0,5 ja estimaatit negatiivisia. 

Kollineaarisuutta mittaavat Tolerance -arvot olivat kaikki yli 0,2 ja VIF -arvot eivät olleet 

millään yli 4. 

 

Havaintojen jälkeen tehtiin uusi regressioanalyysi, jossa jätettiin pois yhteistoiminta 

lähityöyhteisön kanssa ja virtuaalityön haitat. Muodostuvan mallin selitysaste (R²) oli 0,548 ja 

korjattu selitysaste (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) 0,541. ANOVA-taulukon yksisuuntaisen varianssianalyysin p-

arvon perusteella mallia voidaan pitää sopivana (p < 0,001). Regressioanalyysin perusteella 

malli on tilastollisesti merkitsevä p-arvojen vaihdellessa välillä 0,000-0,035 (p < 0,05). 

Kollineaarisuutta mittaavat Tolerance -arvot olivat kaikki yli 0,2 ja VIF -arvot eivät olleet 

millään yli 4. Mallin estimaatit, keskivirheet, selitysasteet, RMSE on esitetty taulukossa 33. 
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Taulukko 33. Lineaarinen regressioanalyysi Enter -metodilla, jossa virtuaalityön hallinnan selittävät 

muuttujat. 

 

 

Mallissa 4 on lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä, oma osaaminen virtuaalityössä, oma 

suhtautuminen virtuaalityöhön, virtuaalityön mahdollistavat resurssit ja virtuaalityön ja muun 

elämän yhteensovittaminen.. Vakioterminä on tutkimukseen vastannut opistoupseeri, jonka 

edellä mainitut ja virtuaalityön hallinta ovat 1 (Likert 1-7 / UWES 1-7). Kun lähityöyhteisön 

huomiointi virtuaalityössä nousee yhden yksikön, niin virtuaalityön hallinta nousee 0,148 

yksikköä (p < 0,001) ja vastaavasti kun oma osaaminen virtuaalityössä nousee yhden yksikön, 

niin virtuaalityön hallinta nousee 0,259 yksikköä (p < 0,001). Kun oma suhtautuminen 

virtuaalityöhön nousee yhden yksikön, niin virtuaalityön hallinta nousee 0,086 yksikköä (p < 

0,001) ja vastaavasti virtuaalityön mahdollistavien resurssien noustessa yhdellä yksiköllä, 

nousee virtuaalityön hallinta 0,165 yksikköä (p < 0,001). Virtuaalityön ja muun elämän 

yhteensovittamisen noustessa yhdellä yksiköllä, nousee virtuaalityön hallinta 0,137 yksikköä 

(p < 0,01). Malli selittää 54,8 prosenttia virtuaalityötä tekevien opistoupseereiden 

virtuaalityön hallinnan vaihtelusta. 

 

Faktori Malli 4

S_LHU 0,148***

(0,033)

S_OMO 0,259***

(0,045)

S_OSU 0,086*

(0,041)

S_VRE 0,165***

(0,043)

S_MEL 0,137**

(0,042)

Vakiotermi 1,344

(0,225)

R
2

0,548

R
2

adj. 0,541

RMSE 0,62551

n 354

*p<0,05; **p<0,01; *** p<.001

Keskivirhe on merkitty sulkeisiin.

n = 354
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Vastaavalla tavalla tarkasteltiin regressioanalyysillä miten virtuaalityön osatekijät selittävät 

mallissa 1 olevan yhteistyö esimiehen kanssa virtuaalityössä -faktorin. Regressioanalyysi 

tehtiin Enter -metodilla siten, että yhteistyö esimiehen kanssa virtuaalityössä –faktoria 

selittäviksi muuttujiksi valittiin kaikki virtuaalityön osatekijät lukuun ottamatta virtuaalityön 

hallintaa. Selitysaste (R²) oli 0,343 ja korjattu selitysaste (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) 0,329. ANOVA-taulukon 

yksisuuntaisen varianssianalyysin p-arvon perusteella mallia voidaan pitää sopivana (p < 

0,001). Regressioanalyysin perusteella ainoastaan muuttujan oma osaaminen virtuaalityössä 

p-arvo olivat < 0,01 ja yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa virtuaalityöskentelyssä p-arvo < 

0,001. Kollineaarisuutta mittaavat Tolerance -arvot olivat kaikki yli 0,2 ja VIF -arvot eivät 

olleet millään yli 4. 

 

Havaintojen jälkeen tehtiin uusi regressioanalyysi, jossa yhteistoimintaa esimiehen kanssa 

virtuaalityössä selittäviksi muuttujiksi jätettiin oma osaaminen virtuaalityössä ja 

yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa virtuaalityöskentelyssä. Näin muodostuneen mallin 

selitysaste (R²) oli 0,324 ja korjattu selitysaste (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ) 0,320. ANOVA-taulukon 

yksisuuntaisen varianssianalyysin p-arvon perusteella mallia voidaan pitää sopivana (p < 

0,001). Regressioanalyysin perusteella malli on tilastollisesti merkitsevä p-arvojen ollessa 

kummallakin muuttujalla < 0,001. Myös kollineaarisuutta mittaavat Tolerance -arvot olivat 

kummallakin muuttujalla yli 0,2 ja VIF -arvot eivät olleet yli 4. Mallin estimaatit, 

keskivirheet, selitysasteet, RMSE on esitetty taulukossa 34. 
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Taulukko 34. Lineaarinen regressioanalyysi Enter -metodilla, jossa yhteistoimintaa esimiehen kanssa 

virtuaalityössä selittävät muuttujat. 

 

 

Mallissa 5 on oma osaaminen virtuaalityössä ja yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa 

virtuaalityöskentelyssä. Vakioterminä on tutkimukseen vastannut opistoupseeri, jonka edellä 

mainitut ja yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä ovat 1 (Likert 1-7 / UWES 1-7). 

Kun osaaminen virtuaalityössä nousee yhden yksikön, niin yhteistoiminta esimiehen kanssa 

virtuaalityössä nousee 0,237 yksikköä (p < 0,001) ja vastaavasti kun yhteistoiminta 

lähityöyhteisön kanssa virtuaalityöskentelyssä nousee yhden yksikön, niin yhteistoiminta 

esimiehen kanssa virtuaalityössä nousee 0,518 yksikköä (p < 0,001). Malli selittää 32,4 

prosenttia virtuaalityötä tekevien opistoupseereiden yhteistoiminta esimiehen kanssa 

virtuaalityössä vaihtelusta. 

 

Kuvassa 9 on esitetty tutkimuksen keskeisimmät tulokset, jotka on saatu tarkastelemalla niitä 

opistoupseereita, jotka tekivät tai olivat tehneet viime aikoina jotakin virtuaalityön muotoa, 

haja-, etä- tai mobiilityötä tai näiden yhdistelmää. 

Faktori Malli 5

S_OMO 0,237***

(0,060)

S_YLÄ 0,518***

(0,063)

Vakiotermi 1,514***

(0,338)

R
2

0,324

R
2

adj. 0,320

RMSE 0,99076

n 354

*p<0,05; **p<0,01; *** p<.001

Keskivirhe on merkitty sulkeisiin.

n = 354
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Kuva 9. Tutkimuksen keskeisimmät tulokset.  
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6 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää virtuaalityön osatekijöiden yhteyttä 

opistoupseereiden kokemaan työn imuun ja työmäärän kokemiseen. Lisäksi selvitettiin 

yleisesti virtuaalityön toteutumista ja sen kokemista sekä virtuaalityön osatekijöiden 

keskinäistä yhteyttä. Tässä luvussa vastataan tutkimuksen tutkimuskysymyksiin, arvioidaan 

tutkimuksen onnistumista ja rajoitteita sekä esitetään kehittämisajatuksia tutkimuksen tulosten 

perusteella. 

 

6.1 Johtopäätökset 

 

Opistoupseereiden yleisesti työssä koettua työn imua selittävät voimakkaimmin virtuaalityön 

hallinta ja yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä (kuva 9). Muut virtuaalityön 

osatekijät – lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä, oma suhtautuminen virtuaalityöhön, 

virtuaalityön mahdollistavat resurssit, virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen, oma 

osaaminen virtuaalityössä ja yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa virtuaalityössä – selittävät 

vahvasti virtuaalityön hallinnan ja yhteistyö esimiehen kanssa virtuaalityössä osatekijöitä ja 

vaikuttavat siten työn imun kokemiseen. 

 

Positiivinen kokemus virtuaalityön hallinnasta eli mahdollisuus vaikuttaa työn tekemisen 

paikkaan, aikaan ja tapaan sekä hyvä yhteistoiminta esimiehen kanssa, missä vuorovaikutus 

on positiivinen molemmille osapuolille lisäävät siis yleisesti koettua työn imua. Tulos tukee 

Matilaisen (2019) havaintoja upseereiden kokemaa työn imua lisäävistä virtuaalityön 

osatekijöistä, sillä upseereilla tulos oli vastaavanlainen. Eroavaisuutena oli oma 

suhtautuminen virtuaalityöhön, mikä opistoupseereilla ennusti virtuaalityön hallintaa ja 

upseereilla ei. (Matilainen, 2019) 

 

Yleisesti opistoupseerit hyödyntävät virtuaalityöskentelyä melko vähän. Vastaajista hieman 

yli puolet hyödynsi ainakin jotakin virtuaalityön muotoa. Virtuaalityötä hyödynnettiin 

yleisimmin 1-2 vuorokautta kuukaudessa. Suosituin virtuaalityön muoto oli selkeästi etätyö, 

josta opistoupseereilla oli eniten kokemusta. Mobiilityön osalta havaittiin mielenkiintoisena 

löydöksenä se, että mobiilityötä tehdään opistoupseerien keskuudessa enemmän kuin 
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hajatyötä, vaikka sen tekemistä eivät Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen normit 

virallisesti mahdollista. Reilusti yli puolet opistoupseereista oli sitä mieltä, että hyötyisi 

mobiilityöstä nykyisessä tehtävässään joko työmatkan aikana tai virkamatkoilla. 

 

Myös mobiilityön hyödyntämisen osalta opistoupseereiden tulokset yhtenevät upseereiden 

mobiilityön hyödyntämistä koskevien tulosten kanssa. Yhtälailla upseerit tekivät mobiilityötä, 

vaikka normit eivät sitä virallisesti mahdollista. (Matilainen, 2019) Mobiilityön 

hyödyntäminen kertoo osaltaan siitä, että työtä osataan ja uskalletaan muokata työn 

vaatimuksiin paremmin vastaaviksi. Voidaan myös tehdä johtopäätös, että käytössä olevat 

resurssit ja välineet mahdollistavat mobiilityön hyödyntämisen. Lisäksi hyvä suhde ja 

yhteistoiminta esimiehen kanssa oletettavasti mahdollistavat mobiilityön hyödyntämisen. 

Mobiilityötä koskevien tulosten perusteella voidaankin kysyä, ovatko Puolustusvoimien ja 

Rajavartiolaitoksen normit mobiilityön osalta ajan tasalla ja vastaavatko ne nykyisiin työn 

vaatimuksiin. Tulokset virtuaalityön hyödyntämisestä viittaavat myös selkeästi siihen, että 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa vielä haetaan parhaita tapoja ja käytäntöjä 

virtuaalityön osalta. 

 

Opistoupseereiden kokemat suurimmat hyödyt virtuaalityöstä liittyivät työn ja perheen 

yhteensovittamiseen, oman ajankäytön paranemiseen, parempaan työhön keskittymiseen, 

oman jaksamisen paranemiseen, työn tehokkuuden paranemiseen sekä työmatkojen 

vähenemiseen. Nämä tulokset tukevat myös aikaisempia tutkimuksia virtuaalityön hyödyistä 

(Helle, 2004; Hertel et al., 2005; Humala, 2007; Johnson et al., 2001; Morgan, 2004). 

 

Suurimmat haasteet ja esteet virtuaalityön ja sen eri muotojen hyödyntämiselle olivat 

työtehtävien luonne (esimerkiksi operatiivinen työ), läsnäolovelvollisuus virkapaikalla 

(esimerkiksi työtehtävistä tai esimiesasemasta johtuen) ja työssä käsiteltävät turvaluokitellut 

asiat. Myös oman auton käyttöä pidettiin virtuaalityön hyödyntämisen isona esteenä. Halu 

tehdä työt vain omalla virkatyöpaikalla nousi esiin niiden opistoupseereiden osalta, jotka eivät 

virtuaalityötä hyödyntäneet. Noin neljäsosa opistoupseereista koki, ettei virtuaalityön 

hyödyntämistä estä mikään asia. 
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Opistoupseereiden kokemista virtuaalityöstä saatavista hyödyistä voidaan tehdä johtopäätös, 

että virtuaalityötä hyödynnetään oman jaksamisen sekä perheen ja muun elämän 

yhteensovittamiseksi työn kanssa. Työnantajan näkökulmasta henkilöstön voidaan havaita 

olevan myös tunnollista ja sitoutunutta työhönsä, sillä virtuaalityötä hyödynnetään myös 

nimenomaan työn tehokkuuden parantamiseen ja työhön keskittymiseen, jotta tehtävät 

voidaan hoitaa mahdollisimman hyvin. Ajankäytön paraneminen ja työmatkojen väheneminen 

hyödyttävät niin työntekijää kuin työnantajaakin. Reilulla puolella opistoupseereista työmatka 

oli alle 20 km. Mutta varsinkin reppureiden ja niiden osalta, joilla työmatka on pidempi, 

virtuaalityön hyödyntäminen säästää esimerkiksi matkustamiseen käytettyä aikaa. Varsinkin, 

jos mobiilityötä ei voida hyödyntää. 

 

Vuorovaikutukseen käytettävistä välineistä työssä hyödynnettiin päivittäin eniten sähköpostia, 

puhelinta, Skypen pikaviestintä, Skypen liikennevaloja ja Skypen kokoustyökalua. Näistä 

vuorovaikutukseltaan rikkaimpia viestivälineitä ovat puhelin ja Skypen kokoustyökalu. 

Vuorovaikutukseltaan vähiten rikas väline on eniten hyödynnetty sähköposti. 

 

Yli puolet opistoupseereista ei ollut saanut työnantajalta koulutusta virtuaalityöstä tai sen 

muodoista. Myöskin opistoupseereiden virkaurakursseilla virtuaalityöhön ja -johtamiseen 

liittyvä koulutus oli ollut hyvin vähäistä.  Yli 80 % vastaajista ei ollut saanut koulutusta 

virtuaalityöhön liittyvien välineiden käyttöön. Virtuaalityötä ei kaikilta osin ehkä osata 

hyödyntää niin työnantajan kuin työntekijänkään osalta. Ehkä kaikkia virtuaalityön hyötyjä ja 

mahdollisuuksia ei ole vielä osattu tunnistaa. Myös koulutusta virtuaalityöstä ja sen 

muodoista, virtuaalityön johtamisesta sekä käytössä olevista työkaluista kaivattaisiin selkeästi 

lisää. Kyselyn vapaa sana -osion perusteella voidaan myös varovaisesti arvioida, että 

virtuaalityöstä annettuja määräyksiä voidaan tulkita organisaatioissa ja esimiesten 

keskuudessa eri tavoilla. Virtuaalityön tekemistä voidaan pitää soveltumattomana 

sotilasorganisaation käyttöön ja sen hyödyntäminen saatetaan jopa kieltää ilman selkeitä 

perusteita. Nämä havainnot tukevat esimerkiksi Lahtisen (2002) ja Virolaisen (2010) tekemiä 

päätelmiä siitä, että vanhat johtamiskulttuurit ja asenteet voivat hankaloittaa 

virtuaalijohtamista ja virtuaaliorganisaatioiden toimintaa (Lahtinen, 2002; Virolainen, 2010, 

p. 67). 
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Opistoupseerit kokivat kaikki virtuaalityön osatekijät positiivisesti. Virtuaalityön ja muun 

elämän yhteensovittaminen ja oma suhtautuminen virtuaalityöhön koettiin kaikkein 

positiivisimpina. Virtuaalityön osatekijät olivat positiivisesti yhteydessä toisiinsa ja pääosa 

riippuvuuksista oli kohtalaisia. Virtuaalityön osatekijöiden ja työmäärän kokemisen välillä ei 

havaittu yhteyttä, korrelaatiot olivat hyvin pieniä ja osin negatiivisia. Myöskään työmäärän 

kokemisen ja työn imun välillä ei ollut yhteyttä. Virtuaalityön osatekijöiden positiivinen 

yhteys toisiinsa sekä työn imuun vastasivat tutkimuksen ennakko-oletuksia ja tukevat 

Matilaisen (2019) tutkimuksen tuloksia, jossa osatekijöillä oli myös positiivinen yhteys 

toisiinsa. 

 

Opistoupseerit kokivat työn imua keskimäärin muutaman kerran viikossa ja työn imun 

kokemisen taso oli kohtuullinen (Hakanen, 2009b). Verrattaessa opistoupseereiden työn imun 

kokemista (taulukko 15) Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereiden kokemaan työn 

imuun, havaittiin opistoupseereiden kokevan työn imua vähemmän kuin upseerit (Matilainen, 

2019). Verrattaessa opistoupseereiden työn imun kokemista muihin suomalaisissa ammateissa 

ja toimialoissa (opetus, terveydenhuolto, palvelualat, paperi, ilmailu) keskimäärin koettuun 

työn imuun opistoupseereiden kokema työn imu oli selkeästi vahvempi. (Hakanen, 2009b). 

 

Eniten työn imua kokivat kapteenit/kapteeniluutnantit. Selkeästi eniten työn imua koettiin 

Rajavartiolaitoksessa, Pääesikunnassa ja sen alaisissa laitoksissa sekä Merivoimissa. Iän, 

sotilasarvon ja esimiestehtävän havaittiin olevan yhteydessä työn imuun ja lisäävän sitä. 

Iältään 45 vuotta tai vanhempien opistoupseereiden havaittiin kokevan hieman enemmän työn 

imua, kuin nuoremmat. Myös esimiestehtävissä toimivat opistoupseerit kokivat muissa 

tehtävissä toimivia enemmän työn imua. Perheellisyys tai reppuruus eivät vaikuttaneet 

opistoupseereiden kokemaan työn imuun. Työn imun kokemisessa ei ollut myöskään 

eroavaisuuksia virtuaalityötä tekevillä ja niillä, jotka eivät tehneet virtuaalityötä. Työmatkan 

havaittiin vaikuttavan työn imuun siten, että ne opistoupseerit, joilla työmatka oli yli 200 km, 

kokivat enemmän työn imua kuin ne, joilla työmatka oli alle 200 km. Reppureina 

työskentelevät opistoupseerit kokivat pystyvänsä sovittamaan perhe ja muun elämän 

paremmin yhteen kuin muut virtuaalityöskennellessä. 
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Opistoupseerit kokivat työmäärän korkeaksi useammin kuin kerran tai pari kertaa 

kuukaudessa, mutta harvemmin kuin kerran tai pari kertaa viikossa. Työmäärä koettiin 

korkeaksi selkeästi useammin Pääesikunnassa ja Merivoimissa kuin muissa organisaatioissa. 

Esimiesasemassa työskentelevät opistoupseerit kokivat työmäärän hieman useammin 

korkeaksi kuin muissa tehtävissä työskentelevät. Perheellisyys tai reppuruus eivät 

vaikuttaneet opistoupseereilla työmäärän kokemiseen. Iältään alle 45 vuotiaat opistoupseerit 

kokivat työmäärän hieman useammin korkeaksi kuin vanhemmat kollegat. Virtuaalityön 

teolla ei ollut vaikutusta työmäärän kokemiseen. Ne opistoupseerit, joiden työmatka oli yli 

100 km, kokivat työmäärän muita useammin korkeaksi. 

 

Rajavartiolaitoksessa, Pääesikunnassa ja sen alaisissa laitoksissa sekä Merivoimissa koettiin 

enemmän työn imua kuin Maavoimissa ja Ilmavoimissa. Vastaajien kokonaismäärät olivat 

Rajavartiolaitoksessa ja Merivoimissa selvästi pienemmät kuin muissa tulosyksiköissä. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan selvinnyt vastaajien osuus kaikista näiden tulosyksiköiden 

opistoupseereista. Jos vastaajien osuus oli suuri, tulosta voidaan pitää luotettavana. On 

kuitenkin mahdollista, että vastaajajoukko on valikoitunut näissä yksiköissä nimenomaan 

niihin, jotka kokevat keskimääräistä suurempaa työn imua. Pääesikunnassa ja sen alaisissa 

laitoksissa taas työskennellään ehkä muita organisaatioita enemmän tietyn tarkan alan 

asiantuntija- tai erikoistehtävissä, kuten esimerkiksi logistiikan tai tiedustelun tehtävissä. 

Tämä voi selittää osaltaan suurempaa työn imua näissä yksiköissä. 

 

Opistoupseereiden työn imussa ei havaittu suuria eroavaisuuksia virtuaalityön eri muotoja 

hyödyntävien ja niiden, jotka eivät hyödyntäneet virtuaalityötä, kesken. Useampaa 

virtuaalityön muotoa hyödyntävien opistoupseereiden voidaan varovaisesti arvioida kokevan 

enemmän työn imua, kuin niiden, joilla ei ole kokemusta virtuaalityöstä. Työn imun kolme 

ulottuvuutta – tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen – korreloivat tässä 

tutkimuksessa vahvasti keskenään (taulukko 20). Samansuuntaisia tuloksia on saatu myös 

aiemmissa tutkimuksissa (Matilainen, 2019; Schaufeli, 2012). 

 

Virtuaalityön osatekijöiden havaittiin olevan positiivisesti yhteydessä työn imuun. 

Virtuaalityön osatekijöistä yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä ja virtuaalityön 

hallinta vaikuttivat voimakkaimmin, kohtalaisesti työn imuun. Yhteistoiminnalla 
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lähityöyhteisön kanssa virtuaalityöskentelyssä, virtuaalityön mahdollistavilla resursseilla, 

omalla osaamisella virtuaalityössä ja virtuaalityön haitoilla oli heikko yhteys työn imuun. 

Lähityöyhteisön huomioinnin virtuaalityössä sekä virtuaalityön ja muun elämän 

yhteensovittamisen yhteys opistoupseereiden kokemaan yleiseen työn imuun havaittiin olevan 

hyvin heikko.  

 

Virtuaalityön osatekijöiden yhteys työmäärän kokemisen kanssa oli hyvin heikko tai yhteyttä 

ei ollut lainkaan. Uutena löydöksenä havaittiin, että työmäärän kokemisella ja työn imulla ei 

ollut yhteyttä. Löydös poikkeaa esimerkiksi Manuaban ja Hidayatin (2019) tuloksista, joiden 

mukaan kvantitatiivisella työmäärällä oli merkittävä positiivinen moderoiva vaikutus työn 

hallinnan ja työn imun suhteeseen, sekä Hakasen (2009) tuloksista, joiden mukaan työn 

määrällinen ja laadullinen kuormittavuus ovat negatiivisessa yhteydessä työn imuun 

(Hakanen, 2009a, p. 36; Manuaba & Hidayat, 2019). Pääesikunnassa ja sen alaisissa 

laitoksissa sekä Merivoimissa koettiin eniten työn imua, mutta myös useimmin työmäärä 

korkeaksi. Myöskään virtuaalityön muotojen – haja-, etä- tai mobiilityön – tekemisen 

määrällä ei ollut yhteyttä opistoupseereiden yleisesti koettuun työn imuun tai työmäärän 

kokemiseen. Johtopäätöksenä voidaan olettaa opistoupseereiden työn vaatimusten ja 

resurssien sekä työn muokkaamisen edellytysten olevan hyvässä tai melko hyvässä 

tasapainossa, koska he kuitenkin kokivat yleistä työn imua kohtuullisella tasolla riippumatta 

koetusta työmäärästä. 

 

Koska työmäärän kokemisella ei ollut vaikutusta opistoupseereiden yleisesti kokemaan työn 

imuun, voidaan opistoupseereiden olettaa olevan hyvin motivoituneita ja työhönsä 

sitoutuneita. Myöskään virtuaalityöllä ja sen osatekijöillä ei ollut yhteyttä työmäärän 

kokemiseen. Tämä voi kertoa siitä, että virtuaalityötä ja sen kaikkia resursseja ei vielä osata 

hyödyntää kaikilta osin. Esimerkiksi virtuaalityöhön liittyvän työn muokkaamisen on todettu 

parantavan työn imua koettaessa korkeaa työmäärää (Kuijpers et al., 2020). Toisaalta myös yli 

puolella vastaajista työmatka oli lyhyt, alle 20 km, minkä vuoksi virtuaalityötä ei ehkä koeta 

työmäärää helpottavana resurssina. 

 

Virtuaalityön osatekijöistä virtuaalityön hallinta (mahdollisuus vaikuttaa työn tekemisen 

tapaan, paikkaan ja aikaan) sekä yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä (niin alaista 
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kuin esimiestä itseään tukeva ja hyödyttävä virtuaalijohtaminen), ennakoi kumpikin 

kymmeneksen opistoupseereiden kokemasta yleisestä työn imusta. Virtuaalityö voidaan 

nähdä yhtenä resurssina Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa, millä voidaan vaikuttaa 

positiivisesti työntekijöiden kokemaan työn imuun. Virtuaalityötä ja sen mahdollisuuksia 

tulisikin pyrkiä kehittämään, koska selkeästi virtuaalityöstä saatavat hyödyt mahdollistavat 

organisaation tehokkaamman toiminnan ja kehittymisen sekä lisäävät työn imua ja sen kautta 

työhyvinvointia. Virtuaalityö antaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle myös 

organisaatioina mahdollisuuksia työn organisointiin siten, että töitä voidaan siirtää 

ensisijaisesti työntekijän luokse, eikä toisinpäin (Jalkanen, 2020). 

 

6.2 Kehittämisajatuksia Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle 

 

Virtuaalityötä on tutkittu suhteellisen paljon ja siitä saatavat hyödyt ovat varsin selkeitä ja 

sovellettavissa erilaisiin organisaatioihin. Myös mahdollisia haittoja ja haasteita on tunnistettu 

eri tutkimuksissa. Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa hyödynnetään virtuaalityötä, 

mutta tutkimuksen perusteella kaikkia virtuaalityön hyötyjä ja mahdollisuuksia ei ole vielä 

tunnistettu tai ainakaan otettu käyttöön. 

 

Virtuaalityön eri muotojen hyödyntämisen määrän rajoittamisesta normeilla tulisi 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa luopua ja mahdollistaa virtuaalityön 

hyödyntäminen esimiehen ja työntekijän paikallisesti ja tapauskohtaisesti sopimalla tavalla. 

Luottamuksen todettiin olevan yksi keskeisistä asioista virtuaalityössä ja näin ollen 

virtuaalityön tekemistä on turha rajoittaa tilanteissa, joissa sen hyödyntämiseen olisi 

tosiasialliset perustelut. Työn tuloksilla tulisi olla enemmän merkitystä, kuin työn tekemisen 

paikalla. Myös virtuaalityön sitomista normeilla kellonaikoihin tulisi tarkastella kriittisesti ja 

antaa mahdollisesti enemmän vapauksia sopia virtuaalityön järjestelyistä paikallisesti.  

 

Eri organisaatioiden ja esimiesten erilaiset tulkinnat virtuaalityön hyödyntämisestä tulisi 

saada poistettua. Nykyisissä ohjeissa esimiehellä on keskeinen rooli haja- ja etätyöoikeuden 

myöntämisessä. Tulisiko työntekijällä kuitenkin olla itsellään enemmän mahdollisuuksia 

järjestellä omaa työtään? Nykyiset ohjeet antavat esimiehelle käytännössä mahdollisuuden 

estää työntekijän virtuaalityön hyödyntäminen. Muutamissa vapaa sana -osion vastauksissa 
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ilmeni, että kaikki esimiehet eivät välttämättä ymmärrä virtuaalityön hyötyjä tai eivät syystä 

tai toisesta suhtaudu virtuaalityön hyödyntämiseen suopeasti ja estävät myös alaisten 

virtuaalityön hyödyntämisen. Monissa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtävissä 

virtuaalityön kaikkia mahdollisuuksia ei voida hyödyntää esimerkiksi tehtävän luonteen tai 

tietoturvallisuuteen liittyvien seikkojen takia, mutta tulisi sallia tehtävään sopivien 

virtuaalityömuotojen käyttö. Työntekijälle tulisi antaa entistä enemmän mahdollisuuksia ja 

työkaluja hallita omaa työtään esimerkiksi virtuaalityöllä. Lähes poikkeuksetta jokaisessa 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtävissä on myös töitä, kuten suunnittelu-, 

seuranta- tai raportointityöt, joita ei ole sidottu paikkaan tai aikaan (Jalkanen, 2020). 

 

Virtuaalityön muodoista myös mobiilityö tulisi ottaa Puolustusvoimissa ja 

Rajavartiolaitoksessa virallisesti täysimääräisesti käyttöön hajatyön ja etätyön rinnalle. 

Tutkimuksen mukaan mobiilityötä tehdään jo tälläkin hetkellä, mitä voidaan pitää hyvänä 

työn hallintana ja työn muokkaamisena sekä alaisen ja esimiehen yhteistoimintana. 

Esimerkiksi reppureina työskenteleville virkamiehille mobiilityö toisi merkittäviä hyötyjä, 

kun työmatkan aikana tehty työ laskettaisiin työaikaan. Välineet mahdollistavat mobiilityön 

tekemisen jo nyt ja mobiilityö parantaisi muun muassa perhe- ja muun elämän 

yhteensovittamista työn kanssa. Mobiilityö mahdollistaisi myös esimerkiksi virkamatkoilla 

matkustusajan hyödyntämisen työtehtävien hoitamiseen ja voisi vaikuttaa positiivisesti jo 

ennestään hyvällä tasolla olevaan Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen työntekijöiden 

työmotivaation (Pääesikunta, 2018, p. 24; Verburg et al., 2005). 

 

Virtuaalityöstä ja virtuaalijohtamisesta tarvitaan tutkimuksen perusteella lisää koulutusta.  

Virtuaalityö poikkeaa tavanomaisesta työstä ja työntekijät tarvitsevat tietoa ja osaamista 

virtuaalityön hyödyntämisen mahdollisuuksista ja vaatimuksista. Myös virtuaalityössä 

hyödynnettävien työkalujen ja välineiden käyttöön tarvitaan koulutusta. Monia virtuaalityön 

välineitä, kuten tietokonetta ja puhelinta, hyödynnetään päivittäisessä normaalissa työssä, 

mutta esimerkiksi videoneuvottelut, erilaiset virtuaalialustat ja tiedon hallintaan sekä 

jakamiseen käytettävät työkalut ovat tutkimuksen mukaan monille vieraampia. Myös 

virtuaalijohtaminen poikkeaa tavanomaisesta johtamisesta. Kuitenkaan virtuaalijohtamiseen 

liittyvää koulutusta ei anneta. Tämä tulisikin huomioida molemmissa organisaatioissa yhtenä 
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osana sotilasjohtajien koulutusta ja sisällyttää virtuaalijohtaminen myös sotilasopetuslaitosten 

eri tutkintotasojen ja kurssien opetussuunnitelmiin. 

 

Virtuaalityöstä saatavia hyötyjä tulisi tarkastella organisaatioissa määräajoin ja päivittää 

annettua ohjeistusta tarpeen mukaan. Kyselyn vapaa sana -osiossa nousivat keskeisesti esille 

virtuaalityön ja sen eri muotojen hyödyntämisen mahdollisuudet ja virtuaalityöstä saatavat 

hyödyt. Myös teknologian toimivuus nostettiin tärkeäksi. Organisaatiot saivat myös kritiikkiä 

teknologian osalta esimerkiksi matkapuhelimista. Kaikilla työntekijöillä ei ole internet-

yhteydellä olevaa matkapuhelinta työnantajan toimesta, mikä osaltaan rajoittaa myös 

virtuaalityön hyödyntämistä. Myös työergonomia ja normien mukainen viikkoliikunta ja sen 

hyödyntämismahdollisuus virtuaalityön aikana nousivat esille, joiden ohjeita ja tukemista 

organisaatioiden tulisi tarkastella. 

 

Tutkimuksen aikana puhkesi maailman laajuinen koronaviruspandemia ja myös Suomessa 

tehtiin ennen näkemättömiä toimenpiteitä epidemian rajoittamiseksi. Etätyö nousi niin valtion 

kuin yksityisen sektorin työpaikoissa merkittävään rooliin hyvin lyhyellä varoitusajalla, kun 

ihmisten välisiä fyysisiä kontakteja pyrittiin rajoittamaan. Myös Puolustusvoimissa ja 

Rajavartiolaitoksessa siirryttiin tekemään mahdollisimman paljon etätyötä ja luovuttiin 

toistaiseksi etätyön määrällisistä rajoituksista sekä mahdollistettiin liukuvan työajan 

hyödyntäminen etätyössä. (Jalkanen, 2020) Etätyösuositukset ovat edelleen voimassa 

tutkimusraportin valmistumisen aikaan ja koronaviruksen vaikutukset virtuaalityöhön sekä 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen työkulttuuriin näkyvät vasta tulevaisuudessa. 

Organisaatioilla on kuitenkin nyt hyvä tilaisuus tarkastella virtuaalityön järjestelyjä ja 

hyödyntää saatuja kokemuksia kehittäessään toimintaansa esimerkiksi strategiatyössä. 

Virtuaalityö ja sen eri muotojen hyödyntäminen voivat olla tulevaisuudessa entistä 

merkittävämmässä asemassa esimerkiksi rekrytoitaessa henkilöstöä kilpailluilla asiantuntija-

aloilla.  

 

6.3 Tutkimuksen arviointi, merkitys ja jatkotutkimusesitykset 

 

Tutkimuksen validiutta ja reliaabeliutta lisää se, että tutkimuksessa käytettiin työn imun 

mittaamisessa kansainvälisesti ja myös suomeksi validoitua työn imu 9 -mittaria (UWES 9). 



102 

 

 

 

Työn imun tuloksia myös tulkittiin hyödyntäen validoituja viitearvoja. Virtuaalityön 

mittaamisessa hyödynnettiin Matilaisen (2019) kehittämää virtuaalityön osa-alueista 

muodostuvaa mittaria, jota ei ole validoitu. Tämä voi osaltaan heikentää virtuaalityön tulosten 

validiutta, mutta toisaalta Matilaisen (2019) kehittämän mittarin validiutta tukevat sen korkeat 

Cronbachin alfa -arvot. 

 

Tutkimuksessa käytetty kysely pilotoitiin yhdellä kyselykierroksella. Kysely sisälsi kaikki 

tutkimuksessa käytetyt mittarit. Pilotointi toteutettiin tarkoituksellisesti kerran, koska 

Matilainen (2019) oli esitestannut ja pilotoinut virtuaalityön mittaamisessa käytetyn mittarin 

omassa tutkimuksessaan kattavasti. Käytettyjen mittareiden luotettavuutta testattiin sisäisen 

kiinteyden eli Cronbachin Alfa -testillä. Myös faktoreiden sisäinen konsistenssi tarkistettiin 

Cronbachin Alfa-testillä ja faktorianalyysin perusteella osa väittämistä jätettiin pois 

lopullisesta virtuaalityön mittarista. Tutkimukseen osallistuminen ja vastaaminen olivat 

vapaaehtoista. Kyselyyn vastaaminen tapahtui nimettömästi eikä mitään tunnistetietoja 

kerätty. Näillä kaikilla tekijöillä oli validiutta ja reliaabeliutta lisäävä vaikutus. 

 

Tutkimuksen reliaabeliutta lisää myös se, että tutkimuksen tuloksista saatiin vertailukelpoiset 

Matilaisen (2019) tutkimuksen kanssa, jossa hän tarkasteli virtuaalityön osatekijöiden yhteyttä 

työn imuun Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereilla. Nämä kaksi tutkimusta 

antavat yhdessä kattavan kuvan tämän hetken virtuaalityön tilanteesta Puolustusvoimissa ja 

Rajavartiolaitoksessa. 

 

Validiutta ja reliaabeliutta heikentävänä seikkana voidaan pitää myös tutkimuksessa käytetyn 

kyselyn pituutta. Kysymyksiä ja väittämiä oli paljon, minkä vuoksi osa vastaajista piti kyselyä 

liian pitkänä. Kyselyn pituus on voinut vaikuttaa vastausten laatuun. 

 

Koska tutkimus tehtiin yhteistyössä Päällystöliiton kanssa, kysely lähetettiin vain liiton 

jäsenille. On mahdollista, että kyselyn ulkopuolelle on jäänyt liittoon kuulumattomia 

opistoupseereita. Vaikka vastausprosentti (51 %) on melko hyvä, on syytä huomioida, että 

vastaamatta jättäneet voivat olla pääasiassa niitä, jotka eivät ole hyödyntäneet virtuaalityötä 

tai suurimmaksi osaksi niitä, jotka tekevät paljon virtuaalityötä. Näin ollen on mahdollista, 

että tutkimuksen tulokset virtuaalityön vaikutuksesta työn imuun eivät välttämättä ole täysin 
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yleistettävissä kaikkien opistoupseereiden osalta. Kuitenkin tämän tutkimuksen tulokset ovat 

samansuuntaisia, kuin Matilaisen (2019) tulokset, mikä toisaalta viittaa siihen, että vastaukset 

todennäköisesti melko hyvin edustavat todellista tilannetta. 

 

Vaikka tässä tutkimuksessa selvitettiin virtuaalityön osatekijöiden yhteyttä työn imuun ja 

tuloksena havaittiin niiden välillä olevan yhteyden, havaittiin myös, että virtuaalityötä 

tekevien opistoupseereiden ja niiden opistoupseereiden, jotka eivät tehneet virtuaalityötä, työn 

imussa ei ollut eroa. Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista selvittää, mitkä muut asiat 

selittävät opistoupseereiden työn imua virtuaalityön lisäksi ja kuinka suuren osan työn imun 

kokemisesta ne selittävät. 

 

Myöskään työmäärän kokemisella ei tässä tutkimuksessa havaittu olevan vaikutusta yleisesti 

koettuun työn imuun. Tulos poikkeaa monesta muusta tutkimuksesta, joissa työmäärällä 

havaittiin olevan yhteys työn imuun (Hakanen et al., 2017; Manuaba & Hidayat, 2019). 

Kvantitatiivisen työmäärän merkityksestä ja vaikutuksista tarvittaisiinkin lisätutkimusta 

opistoupseereiden ja muiden Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstöryhmien 

jaksamisessa nykyisessä kiireisessä ja vaativassa toimintaympäristössä. 

 

Tämä tutkimus oli toinen Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen henkilöstön virtuaalityötä 

ja työn imua selvittänyt tutkimus ja lisäsi tietoa virtuaalityön hyödyntämisestä sekä työn imun 

kokemisesta työssä. Tutkimuksella saatiin myös tietoa työmäärän kokemisesta. Tutkimuksen 

tulokset hyödyttävät Puolustusvoimia sekä Rajavartiolaitosta työnantajina kehittämään 

virtuaalityötä yhdessä työntekijöiden kanssa. Tulokset hyödyttävät myös työn imun ja 

henkilökunnan työhyvinvoinnin tarkastelua ja kehittämistä. Tutkimuksen tuloksia voi 

hyödyntää myös Päällystöliitto omassa edunvalvonnassaan. 
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7 YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää virtuaalityön osatekijöiden yhteyttä opistoupseereiden 

kokemaan työn imuun ja työmäärän kokemiseen. Lisäksi selvitettiin yleisesti virtuaalityön 

toteutumista ja sen kokemista sekä virtuaalityön osatekijöiden keskinäistä yhteyttä. 

 

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena poikkileikkaustutkimuksena ja tutkimuksen kohteena 

olivat Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palvelevat Päällystöliittoon kuuluvat 

opistoupseerit. Tutkimusasetelma rakennettiin Matilaisen (2019) vastaavan tutkimuksen 

perusteella, jossa tutkittiin virtuaalityön osatekijöiden yhteyttä työn imuun ja työhyvinvointiin 

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereilla. Koska Matilaisen (2019) tutkimus oli 

ensimmäinen työn imua ja virtuaalityötä käsitellyt tutkimus Puolustusvoimien ja 

Rajavartiolaitoksen sotilashenkilöstön osalta, tällä tutkimuksella haluttiin selvittää kuinka 

hyvin tilanne opistoupseereiden osalta vastaa upseereiden kokemaa.  

 

Työn imun mittarina käytettiin Schaufelin ja Bakkerin (2003) kehittämää (Utrecht Work 

Engagement Scale, UWES 9) ja Hakasen (2009) suomeksi kääntämää työn imu 9 -mittaria. 

Työmäärää mitattiin hyödyntämällä Spectorin ja Jexin (1998) kehittämää QWI-mittaria 

(Quantitative Workload Inventory). Virtuaalityön osa-alueiden ja -tekijöiden mittaamisessa 

hyödynnettiin Matilaisen (2019) kehittämää kyselyä. Tutkimuksen aineisto kerättiin 

Surveypal-ohjelmalla toteutetulla verkkokyselyllä. Kysely lähetettiin kaikkiaan 1273 

opistoupseerille ja vastauksia saatiin 649, joista hylättiin yksi puutteellisten vastausten 

perusteella. Lopulliseen aineistoon kuului 648 vastausta. Vastaajista kaikkiaan 354 

hyödynsivät kyselyn hetkellä virtuaalityötä. 

 

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että opistoupseereiden työssä koettua työn imua selittävät 

voimakkaimmin virtuaalityön hallinta ja yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä. 

Opistoupseerit hyödyntävät virtuaalityötä melko vähän, yleisimmin 1-2 vuorokautta 

kuukaudessa. Suosituin virtuaalityön muoto on etätyö. Mobiilityön osalta havaittiin, että sitä 

tehdään enemmän kuin hajatyötä, vaikka normit eivät mobiilityön tekemistä virallisesti 

mahdollista.  Suurimmat hyödyt virtuaalityöstä koettiin olevan työn ja perheen 

yhteensovittamisen helpottuminen, oman ajankäytön paraneminen, parempi keskittyminen 
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työhön, oman jaksamisen paraneminen, työn tehokkuuden paraneminen sekä työmatkojen 

minimointi. Suurimpina haasteina tai esteinä virtuaalityön hyödyntämiseksi koettiin 

työtehtävien luonne, läsnäolovelvollisuus, oman auton käyttö työmatkoihin ja työssä 

käsiteltävien asioiden turvaluokittelu. Noin neljäsosa vastaajista ei kokenut minkään asian 

estävän virtuaalityön ja sen eri muotojen käyttöä. Yli puolet opistoupseereista ei ollut saanut 

työnantajalta koulutusta virtuaalityöstä tai sen muodoista ja neljä viidesosaa ei ollut saanut 

koulutusta virtuaalityössä käytettävistä välineistä. 

 

Kaikki virtuaalityön osatekijät koettiin positiivisesti. Kaikkein positiivisemmin koettiin 

virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen sekä oma suhtautuminen virtuaalityöhön. 

Kaikki virtuaalityön osatekijät olivat positiivisesti yhteydessä toisiinsa ja suurin osa 

riippuvuuksista oli kohtalaisia. Etä- ja mobiilityö olivat positiivisesti yhteydessä työn imuun. 

Hajatyön yhteys työn imuun oli negatiivinen.  

 

Työn imua opistoupseerit kokivat keskimäärin muutaman kerran viikossa ja työn imun 

kokemisen taso oli kohtuullinen. Eniten työn imua kokivat kapteenit/kapteeniluutnantit. Työn 

imua koettiin eniten Rajavartiolaitoksessa, Pääesikunnassa ja sen alaisissa laitoksissa sekä 

Merivoimissa. Työmäärä koettiin korkeaksi useammin kuin kerran tai pari kertaa 

kuukaudessa, mutta harvemmin kuin kerran tai pari kertaa viikossa. Useimmin työn määrä 

koettiin korkeaksi Pääesikunnassa ja sen alaisissa laitoksissa sekä Merivoimissa. 

Virtuaalityön osatekijät olivat positiivisesti yhteydessä työn imun kokemisen kanssa. 

Virtuaalityön osatekijöistä yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä ja virtuaalityön 

hallinta vaikuttivat voimakkaimmin, kohtalaisesti työn imun kokemiseen. Virtuaalityön 

osatekijöiden yhteys työmäärän kokemiseen oli hyvin heikko tai yhteyttä ei ollut lainkaan. 

Työmäärän kokemisen ja työn imun välillä ei ollut yhteyttä. Virtuaalityön osatekijöistä 

virtuaalityön hallinta ja yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä ennakoivat kumpikin 

kymmeneksen opistoupseereiden kokemasta yleisestä työn imusta.  

 

Tutkimus lisäsi tietoa virtuaalityön hyödyntämisestä sekä työn imun kokemisesta työssä 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. Lisäksi saatiin tietoa työmäärän kokemisesta. 

Tulokset hyödyttävät Puolustusvoimia sekä Rajavartiolaitosta virtuaalityön sekä työn imun ja 

työhyvinvoinnin kehittämisessä. Tutkimus hyödyttää myös Päällystöliittoa edunvalvonnassa. 
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Liite 1. Esimerkki opistoupseereiden tehtävistä. 

 

 

Kuva 10. Esimerkki opistoupseereiden tehtävistä. (Pääesikunta, 2014b, p. 25) 

  



 

   

 

Liite 2. TUVE-ympäristössä käytössä olevia virtuaalityötä tukevia viestintävälineitä ja 

kanavia Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. 

 

 
Taulukko 35. TUVE-ympäristössä käytössä olevia virtuaalityötä tukevia viestintävälineitä ja kanavia 

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. (Mukaillen Ebrahim et al., 2009; Matilainen, 2019, pp. 18–20) 
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Liite 6. Kooste avointen osioiden vastauksista. 

 

Kannanottojen lukumäärä on esitetty suluissa. 

 

Mikä on mielestäsi suurin hyöty haja-, etä- tai mobiilityön hyödyntämisestä? 

- Jatkuvat ovella kyselivät ja jutustelijat puuttuvat. Parempi työrauha. (1) 

 

Mikä asia kohdallasi estää pääsääntöisesti haja-, etä- tai mobiilityön hyödyntämisen? 

- Lyhyt työmatka (11) 

- En halua tehdä töitä kotona (1) 

- Tulostus ja postituspalveluiden puute (2) 

- Työpisteellä tehtävä työ on useimmiten tarkoituksenmukaisin vaihtoehto. (1) 

- Mobiilityön estää voimassaolevat normit (1) 

- Etätyön sopiminen tulisi olla mahdollista paikallisesti esim. joukkoyksikkötasolla 

”paikallisesti”. (1) 

- Harjoitustus- ja päivystystoiminta (1) 

- Kotona ei ole riittäviä välineitä, kuten useampaa näyttöä. (1) 

- Perusyksikössä ei ole mahdollisuutta etätyöhön kouluttajaportaassa (pl 

koronatilanne). (1) 

- En koe tarpeelliseksi yksittäisiä virkamatkoja lukuun ottamatta (1) 

- Läheisen hajatyöpisteen nuiva suhtautuminen ulkopuolisiin. (1) 

- Käytän työmatkoihin omaa autoa (1) 

- Etätyön tekemiselle on käsketty ajaksi 8-16 (1) 

- Työ vaatii jatkuvaa paikalla oloa. (2) 

- Kotona ei ole kunnollista mahdollisuutta tehdä etätyötä. Useat keskeytykset rikkovat 

työnteon. (1) 

- Operatiivinen työ (1) 

- Huonot etätyöyhteydet. (1) 

- Käytännön työtehtävät konealalla (1) 

- Työpisteessä voi paremmin tehdä työpaikkaliikuntaa (1) 

- Huonosti suunniteltu tehtävä. ei mahdollista etätyöskentelyä (1) 

 

Missä olet saanut virtuaalityöhön ja -työskentelyyn liittyvää koulutusta? 

- Netistä. YOUTUBE, oppimisalustat, LYNDA.com jne. (1) 

- Opiskellut omatoimisesti (1) 

- Tekemällä, yrityksen ja erehdyksen kautta. (4) 

 


