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TIIVISTELMÄ

Tämä poikkileikkaustutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä virtuaalityöskentelyn osatekijät
selittävät voimakkaimmin yleisesti työssä koettua työn imua ja työhyvinvointia. Kohdejoukoksi valittiin
virtuaalityötä tekevät upseerit. Tavoitteena on tuottaa tietoa Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen
päätöksentekijöille mobiilityön käyttöönottamiseksi ja virtuaalityön edelleen kehittämiseksi.

Teoreettinen viitekehys perustuu J-DR-teorialle (Job-Demands Resources). Työn imua mitattiin
kansainvälisesti validoidulla UWES9-mittarilla. Virtuaalityön yhdentoista osatekijän mittaamiseen
tutkija kehitti erillisen mittarin. Kaikkien mittareiden luotettavuus testattiin eksploratiivisella
faktorianalyysillä. Tutkimukseen osallistui Upseeriliiton jäsenistöstä satunnaisotannalla 934 upseeria,
joista 677 upseerilla oli kokemusta virtuaalityöstä. Työn imun keskiarvoja vertailtiin eri virtuaalityötä
tekevien ryhmien kesken ja suhteessa virtuaalityön eri osatekijöihin liittyen. Tilastollisia testejä ja
analyysejä (t-testit, regressioanalyysi, Pearsonin tulomomenttikorrelaationalyysi) hyödyntämällä
selvitettiin vertailuerojen tilastollisia yhteyksiä ja niiden merkitsevyyksiä. Tutkimuksessa ei kyetty
operatinalisoimaan työhyvinvointia.

Tulosten perusteella upseeristo koki työn imua keskimääräistä vahvemmin ja vähintään muutaman
kerran viikossa. Lisäksi upseeristo koki työn imua selvästi muita suomalaisia ammatteja ja toimialoja
voimakkaammin ja yhtenäisemmin. Organisaation, sotilasarvon, iän, esimiesaseman ja reppuruuden sekä
työmatkan pituuden havaittiin olevan yhteydessä työn imuun. Työn imuun havaittiin vaikuttavan
virtuaalityöskentelyä tukevan koulutuksen ja virtuaalityömuotojen kokonaisvaltainen hyödyntämisen.
Virtuaalityön kaikki muut osatekijät paitsi hajatyö olivat positiivisesti yhteydessä työn imuun ja
toisiinsa. Pääosa yhteyksistä oli voimakkuudeltaan kohtalaisia. Uutena löydöksenä havaittiin, ettei eri
virtuaalityömuotojen hyödyntämisen määrällä ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä koettuun työn
imuun. Lisäksi havaittiin, että niin Puolustusvoimissa kuin Rajavartiolaitoksessakin hyödynnettiin
mobiilityötä. Virtuaalityön osatekijöistä kokemus virtuaalityön hallinnasta selitti viidenneksen ja
kokemus virtuaalityön aikaisesta yhteistoiminnasta esimiehen kanssa kymmenesosan työn imusta.

Tutkimuksen johtopäätöksenä on, että virtuaalityössä positiivinen kokemus työn hallinnasta, eli vapaus
tehdä työ haluamallaan tavalla, aikana ja paikassa, ja positiivinen kokemus yhteistoiminnasta esimiehen
kanssa, eli aktiivinen prosessi, dialogi, jonka tarkoituksena on tukea esimiehen ja alaisen toimintaa,
ennustavat yhdessä huomattavalla tavalla työn imua. Näitä kahta osatekijää tukevat merkittävästi muut
virtuaalityön osatekijät: lähityöyhteisön huomiointi, virtuaalityön resurssit, virtuaalityöosaaminen ja
yhteistyö lähityöyhteisön kanssa sekä muun elämän yhteen sovittaminen. Edellä mainitun perusteella
virtuaalityön todetaan olevan voimavara upseerien työssä. Toisena johtopäätöksenä on, että virtuaalityö
eri työmuotoineen etsii vielä parhaita tapoja ja käytänteitä sotilasorganisaatioissa olemassa olevien
toimintatapojen rinnalla muun muassa virtuaalityöhön suhtautumisessa, mikä näkyy esimerkiksi
olemassa olevana ohjeistuksena ja toteutuneina virtuaalityön vuorokausimäärinä.
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ETÄ- JA HAJATYÖSTÄ MOBIILITYÖHÖN? VIRTUAALITYÖN OSA-
TEKIJÖIDEN YHTEYS TYÖHYVINVOINTIIN JA TYÖN IMUUN

1. JOHDANTO

”Kouluttamaton sotajoukko on tylsä sapeli. Suojele terveyttä, opeta järjellä. Teroita aseet ja

poista ruosteet.” A. Suvorov (1729–1800)1

Suvorovin aikakaudesta sodankäynnin välineet ja toimintatavat ovat muuttuneet merkittävästi

nykyaikaan verrattuna. Suvorovin toteamus terveyden suojelemisen tärkeydestä ja merkityk-

sestä sotajoukolle ei ole kuitenkaan muuttunut. Johtajien tulee aina huolehtia alaistensa hy-

vinvoinnista. Tässä tutkimuksessa selvitetään, mitkä virtuaalityöskentelyn2 osatekijät yhdessä

selittävät voimakkaimmin yleisesti työssä koettua työn imua ja työhyvinvointia.

Yhä useammassa organisaatiossa järjestellään työtä uudella tavalla. Työtä on mahdollista teh-

dä silloin, kun se itselle parhaiten sopii, siellä missä se on joustavimmin tehtävissä ja niiden

kanavien välityksellä, jotka kuhunkin työhön parhaiten soveltuvat (Brummehuis ym. 2012,

114). Euroopassa 88 prosenttia organisaatioista hyödyntää virtuaalityötä ja työvoimasta jopa

12 prosenttia tekee virtuaalityötä säännöllisesti (Weinert ym. 2015, 1418; Hoch & Kozlowski

2014, 390). Työtä tehdään keskinäisriippuvasti, vuorovaikutteisesti, reaaliaikaisesti, paikasta

riippumattomasti ja verkostoissa eripuolilla maailmaa vuorovaikutteisten tieto- ja viestintä-

teknologioiden avulla (Saarinen 2016, 9; Sivunen 2007, 17–18; Virolainen 2010, 15−16; Jär-

vensivu & Piirainen 2012, 84; Alasoini 2012, 100; Vilkman 2016, 21, 161).

Työn uusissa muodoissa työnantajilta ja johtamiselta, meiltä ihmisiltä, odotetaan menestyäk-

semme tavoitteellista uudistumista, liikkuvuutta, läpinäkyvyyttä, joustavuutta, itseohjautu-

vuutta, aloitteellisuutta, ketteryyttä, asiakaslähtöisyyttä sekä innovatiivisuutta yhä pienemmil-

lä resursseilla (Pöyry-Lassila 2015, 47; Pöyriä 2012, 14, 17, 20; Järvensivu & Piirainen 2012,

80; Alasoini 2012, 99–100, 112; Suonsivu 2011, 121; Hyppänen 2010, 13). Näin yhä tärke-

ämmäksi nousee kyky hallita erilaisten informaatiotyökalujen- ja kanavien kautta saatavilla

1 Ruusunen ja Salomaa 2015, 86.
2 Virtuaalityö määritelty ja tarkennettu tutkimuksen luvussa 2.2.
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olevaa tietoa laaja-alaisesti sekä kyky toimia itsenäisesti tiedon avulla, samalla, kun työn var-

sinainen fyysinen kuormitus edelleen vähenee (Järvensivu & Piirainen 2012, 85; Alasoini

2012, 112; Suonsivu 2011, 32; Hyppänen 2010, 277).

On havaittu, että työstä koettu mielekkyys on vähentynyt ja kiire, mielenterveysongelmat,

resurssien puute, työn epävarmuus ja avoimuuden puute ovat yleisesti lisääntyneet 2000-

luvulla (Pöyriä 2012, 13; Ojala & Jokivuori 2012, 25; Saari & Pöyriä 2012, 41; Alasoini

2012, 107; Suonsivu 2011, 103−104, 117–118; Hyppänen 2010, 289; Suutarinen 2010, 14).

Siitä syystä työelämän ja työn laatua pyritään parantamaan yhä enemmän, koska hyvän ja

laadukkaan työn uskotaan luovan lisääntynyttä työhyvinvointia (Laine 2013, 22−23). Viimei-

sen vuosikymmenen aikana myös työmatkojen pituudet ja määrät ovat olleet kasvussa (Fors-

blom ym. 2006, 48). Voidaan kysyä, onko organisaatioilla varaa olla panostamatta, kehittä-

mättä ja huomioimatta työhyvinvointia (Pöyriä 2012, 14; Ojala & Jokivuori 2012, 31)? Voi-

daan myös aiheellisesti pohtia, että pysymmekö tässä muutos- ja uudistumisvauhdissa muka-

na myös työyhteisöinä työskentelytapoinemme (Juuti 2010, 51)?

Motivoituneet ja työhönsä sitoutuneet työntekijät ovat jatkossa organisaatioiden tärkein pää-

oma. Työntekijät ovat valmiita ponnistelemaan menestyksen eteen, millä on merkittävä yhte-

ys myös organisaatioiden menestykseen. (Pöyriä 2012, 17; Ojala & Jokivuori 2012, 39; Saari

& Pöyriä 2012, 41, 43.) Työntekijälähtöisesti organisoitu työ, innovatiivisuus, positiiviset

haasteet ja kouluttaminen ovat positiivisessa yhteydessä työntekijän hyvinvointiin (Ojala &

Jokivuori 2012, 25; Saari & Pöyriä 2012, 59; Alasoini 2012, 115).

Lähitulevaisuudessa työelämään astuu Z-sukupolvi3, joka on elänyt koko elämänsä digiaika-

kaudessa. Z-sukupolvi pitää suuremmassa arvossa vapaa-aikaa ja perhe-elämää kiire- ja suori-

tuskeskeisen työelämän sijaan (Järvensivu & Piirainen 2012, 86–87; Alasoini 2012, 102, 104,

109; Suonsivu 2011, 186; Hyppänen 2010, 246–247, 249; Kehusmaa 2011, 59). Tulevat su-

kupolvet vaativat työlle selkeät raamit, itsenäisyyttä, avoimuutta ja luottamusta sekä kak-

sisuuntaista palautetta (Kehusmaa 2011, 98). Huomiota on kiinnitettävä yhä enemmän siis

siihen, millainen ja miten tehty työ on mielekästä ja motivoivaa (Järvensivu & Piirainen 2012,

86–87; Alasoini 2012, 100, 106–107). Jo työelämässä laajasti vaikuttavan Y-sukupolvesta

(diginatiivit) on havaittu, että jo he ovat tottuneet merkittävästi toimimaan ja ideoimaan vuo-

rovaikutteisten tietoverkkojen ja -alustojen välityksellä. Tämä tarkoittaa sitä, että digitaalinen

verkostoituminen korostuu jatkossa yhä enemmän. (Alasoini 2012, 104–105.)

3 Tällä tarkoitetaan 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä syntynyttä sukupolvea.
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Työntekijöiden on jatkossa saatava osallistua organisaatiota uudistaviin ja luoviin prosessei-

hin (Alasoini 2012, 109; Suonsivu 2011, 137). Tämä edellyttää työyhteisöltä ja esimiehiltä

kykyä olla aidosti läsnä, kykyä kuunnella sekä halua ja valmiuksia avoimeen vuorovaikutuk-

seen sekä joustavia ja jopa yksilöllisiä työjärjestelyjä (Alasoini 2012, 113–114, 116; Blom &

Melin 2012, 209; Suonsivu 2011, 118, 120, 140). Voidaan pohtia millaista onkaan tulevai-

suuden valmentava, ymmärrettävä, houkutteleva, innostava, palkitseva ja sitouttava työ (Van-

hala & von Bonsdorff 2012, 136; Suonsivu 2011, 151–154, 178)?

Jatkossa työelämässä pärjäävät erityisesti ne, jotka kykenevät sopeuttamaan oman toimintansa

muuttuvaan toimintaympäristöön, osallistamaan henkilöstönsä kehittämiseen ja korostamaan

yhteisöllisyyttä (Alasoini 2012, 111; Suonsivu 2011, 139). Lisäksi tulevaisuudessa yhä tärke-

ämpinä tekijöinä korostuvat tietotyön kiireettömyys, verkostot, yhteisöllisyys, työhön asen-

noituminen, työn joustavuus, osallistava johtaminen, osaamisen johtaminen, työn kuormitus-

tekijöiden pienentäminen, mielekkyyden kokeminen ja henkinen jaksaminen sekä työntekijöi-

den arvostaminen (Manka & Manka 2016, 27–28, 52, 55, 81, 86). Mitä enemmän tulevaisuu-

dessa panostamme työhyvinvointiin, sitä suuremmin se maksaa itsensä moninkertaisesti takai-

sin (Kehusmaa 2011, 81).

Työpaikoilla on jatkossa keskityttävä työn imun ja flow-tilojen kaltaisten tunteiden kokemi-

seen työstä (Manka & Manka 2016, 41, 54), sillä työn imun on koettu lisäävän aitoa innostus-

ta työtä kohtaan ja moninkertaistavan tulokset (Manka & Manka 2016, 81; Hyppänen 2010,

13). Lisäksi tulevaisuudessa yhä vahvemmin työpaikan sosiaalinen vuorovaikutus on toimin-

nan kehittämisen lähtökohtana (Pöyriä 2012, 7, 15; Järvensivu & Piirainen 2012, 81).

Yhä joustavammat työtavat, vastavuoroisuus ja luottamus ovat tärkeimpiä tekijöitä tulevai-

suuden työssä (Pöyriä 2012, 8). Suomi on maailman johtavia maita joustavien ja virtuaalisten

työjärjestelyjen toteuttamisessa (Pöyriä 2012, 20; Nätti & Anttila 2012, 155; Forsblom ym.

2006, 29–32). Erityisesti työntekijälähtöiset joustavat työaikajärjestelyt ovat myönteisessä

yhteydessä organisaation menestykseen (Nätti & Anttila 2012, 160). Virtuaalityössä kyse on

pohjimmiltaan kuitenkin vain työn järjestelystä ja työn tekotavasta (Fonner & Roloff 2010,

336; Perry & Brodie 2006, 125). Lisäksi on nähtävissä, että tulevaisuuden työntekijät odotta-

vat yhä enemmän tällaisia mahdollisuuksia työn tekemiseltä (Suonsivu 2011, 166).

Kaikki edellä mainitut ilmiöt, haasteet ja asiat ovat tänä päivänä arkea myös suomalaisissa

sotilasorganisaatioissa. Virtuaalityö ja sen johtaminen ovat aiheina ajankohtaisia niin Puolus-



4

tusvoimissa kuin Rajavartiolaitoksessakin, koska kaikkia mahdollisuuksia ja potentiaalia ku-

ten mobiilityötä ei ole vielä otettu käyttöön. Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa ajan-

kohtaisiksi aiheiksi ovat viime aikoina nousseet niin työmäärien kasvaminen (Sipilä 2019,

28), työaikalakimuutokset (Viita 2019, 7), uupuminen ja työssä jaksaminen (Arosuvi 2018,

22−25; 2019, 21), kiire ja henkilöstön määrän väheneminen (Ylönen 2019, 32; Kähkönen

2019, 35) kuin joustavammat työtavatkin (Hannola 2018, 16, Ylönen 2018, 30−31).

Oma kiinnostukseni virtuaalityöskentelyyn, -oppimiseen ja -johtamiseen syntyi vuonna 2008.

Suoritin tuolloin virtuaalisesti toteutetut ammatilliset opettajaopinnot Hämeen Ammattikor-

keakoulussa. Maanpuolustuskorkeakoulussa vuodesta 2010 alkaen olen opettajan työssä voi-

nut kokeilla ja hyödyntää virtuaalioppimista PVMoodle-alustalla eri opintojaksoilla. Omien

kokemusteni perusteella voin todeta, että virtuaalinen työskentely ja oppiminen ovat tehokkai-

ta ja joiltakin osin jopa rikkaampia keinoja ja menetelmiä kuin tavanomainen lähiopetus ja

työskentely niin mielekkyyden kuin vuorovaikutuksen mahdollistamisen osalta.

Esiupseerikurssin opinnäytetyössäni (2014) syvennyin virtuaalioppimiseen ja orientointiin

reserviläisten näkökulmasta. Olen saanut vahvistaa edelleen virtuaaliosaamistani myös Laurea

Ammattikorkeakoulun opinnoissa (2017). Turvallisuusjohtamisen opinnäytetyössäni kehitin

konseptin virtuaalitiimien vuorovaikutukselle virtuaalioppimisen ja tiimien viitekehyksessä.

Sittemmin olen saanut luennoida Laurea Ammattikorkeakoulussa opiskelijoille virtuaalifasili-

toinnista Skype Business-alustaa hyödynnettäessä. Lisääntyneen osaamisen myötä olen saanut

mahdollisuuden osallistua Timanttia Oy:n virtuaalijohtamisen ja virtuaalityöskentelyn asian-

tuntijaverkostoon. Pidän tätä tutkimustyötä on selkeänä ja johdonmukaisena jatkumona aiem-

paan virtuaaliosaamiseni kehittämiseen.

Esitin itse aihetta ja yhteistyötä niin Maanpuolustuskorkeakoululle kuin Upseeriliitollekin.

Laurean opintojen yhteydessä vuonna 2016 tunnistin aihealueen tarpeellisuuden ja samalla

syntyi myös kiinnostus siihen. Itselleni aihe on tärkeä kahdesta erityisestä syystä: i) teen tule-

vaisuudessa työtä eri tehtävissä Puolustusvoimissa myös osin aikaa virtuaalisesti, kuten myös

johdettavani ja ii) uskon tarvitsevani virtuaalista osaamista tulevaisuudessa yhä enemmän

tehtävissäni.

Esimiestehtävissä työhyvinvointiin liittyvät kysymykset korostuvat tulevaisuudessa yhä

enemmän. Kuten johdannossa todettiin, tulevaisuudessa hyvinvointijohtamisen osaaminen on

yhä keskeisempää myös sotilasorganisaatioissa. Lisäksi voin soveltaa aiempaa osaamistani,

empiirisiä havaintoja ja menetelmiä myös tässä tutkimuksessa. Puolustusvoimien kannalta
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pidän aihetta tärkeänä siksi, että tulevaisuudessa muun muassa Puolustusvoimien houkuttele-

vuus työantajana on yhä suurempi, jos virtuaalityön mahdollisuuksia voidaan edelleen kehit-

tää nykyisestä.

Tämä tutkimus on luonteeltaan kuvaileva ja osin selittävä, empiirinen, poikkileikkaava, sur-

vey-tutkimus (vrt. Uusitalo 1996, 62–63; ks. myös Holopainen & Pulkkinen 2002, 21). Tut-

kimuksen tarkoituksena on kuvata virtuaalityöhön ja työn imuun liittyvien asioiden yleisyyttä,

luonnetta ja tunnuspiirteitä sekä yhteyksiä tilastojen ja tilastotieteen avulla (vrt. Uusitalo

1996, 62).

Tutkimuksen tavoitteena on tukea Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen sekä Upseeriiton

rauhanaikaista johtamis- ja kehittämistoimintaa seuraavasti:

· tukea virtuaalityön kehittämiseen liittyvää päätöksentekoa,

· tukea henkilöstöä virtuaalityön johtamiseen liittyvällä uudella informaatiolla,

· tukea henkilöstöä hyvinvointijohtamiseen liittyvällä uudella informaatiolla,

· lisätä informaatiota virtuaalityöstä ja työn imusta,

· lisätä keskustelua virtuaalityöstä ja työn imusta,

· innostaa upseereita tutkimaan virtuaalityötä ja työn imua Puolustusvoimissa ja Raja-

vartiolaitoksessa,

· tukea jäsen- ja edunvalvontaa sekä virkaehtosopimusasioiden laatimista.

Nostamalla esille virtuaalityöhön ja työn imuun liittyviä perusteita ja seikkoja, on mahdollista

hallitusti tulevaisuudessa muuttaa ja kehittää toimintatapoja yhä parempien työtulosten saa-

vuttamiseksi erityisesti rauhan aikaisessa viitekehyksessä toimittaessa. Lisäksi tunnistamalla,

mitkä virtuaalityön osa-alueet korostuvat työhyvinvoinnissa, on mahdollista kohdistaa kehit-

tämistoimenpiteitä näiden osa-alueiden edelleen vahvistamiseksi.

Virtuaalityötä, työhyvinvointia ja työn imua lähestytään tässä tutkimuksessa yksittäisen up-

seerin näkökulmasta. Tarkasteltuja asioita lähestytään siten, että ne ovat ensisijaisesti subjek-

tiivisia, psyykkisiä ja sosiaalisia, kokemuksia asioiden toteutumisesta. Subjektiivisten koke-

musten on todettu heijastavan monia työhön yhtäaikaisesti heijastavia tekijöitä (Pöyriä 2012,

24). Sama työ, sen piirre ja tekotapa voi tuntua yhdestä myönteiseltä ja toisesta kielteiseltä,

minkä takia positiivinen kokemus riippuu aina henkilöstä, tarkastelukulmasta ja tilanteesta

(Järvensivu & Piirainen 2012, 82; Suonsivu 2011, 63).
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Keskeisin virtuaalityötä koskeva rajaus on se, ettei tässä tutkimuksessa käsitellä operatiivises-

sa turvallisuusverkossa käsiteltäviä asioita, ohjelmistoja tai toimintatapoja, jotta tutkimus voi-

daan luokitella julkiseksi. Liitteessä 10 on esitetty muut työhyvinvointiin ja virtuaalityöhön ja

-johtamiseen liittyvät asiat, joita tässä tutkimuksessa ei tarkastella. Liite 10 kuvastaa hyvin

muun muassa työhyvinvoinnin laaja-alaista käsitettä, keskustelua ja siihen liittyviä asioita.

Tutkimusaiheen ajankohtaisuutta tukee Wangin ynnä muiden (2017, 700) yleiset perustelut

siitä, että työn imu on merkityksellinen kaikille työntekijöille ja organisaatioille. Bakker ja

Albrecht (2018, 7) tuovat erään artikkelinsa lopussa esille tulevaisuuden työn imun tutkimusta

koskevia haasteita. Tulevaisuuden aiheita voivat olla muun muassa big datan eli massa datan,

tekoälyn ja tekniikan kehittymisen vaikutukset työn imuun virtuaalityön viitekehyksessä

(Bakker & Albrecht 2018, 6). Bakker ja Albrecht (2018, 6) pohtivat artikkelissaan myös sitä,

kuinka muun muassa Job-Demands-Resources-malli (JD-R-malli) soveltuu ja toimii virtuaali-

työn viitekehyksessä. Lisäksi Bakker ja Albrecht (2018, 6) pohtivat artikkelissaan, kuinka

muun muassa työn imua koetaan erilaisissa organisaatioissa ja työyhteisöissä (yksityinen,

julkinen, järjestöt). Tiedossani on vain yksi asiaan liittyvä julkinen tutkimus, Iveym ynnä

muut (2014), jossa työn imua on tutkittu sotilaskontekstissa.

Tutkimusaiheen ajankohtaisuutta voidaan tukea myös aiemman virtuaalityön tutkimuksen

avulla. Vaikka muun muassa Yhdysvaltain asevoimissa sotilaita ja erilaisia suorituskykyjä

johdetaan yhä enemmän maantieteellisesti hajautetusti eri mantereiden yli, ovat tutkijat vasta

aloittamassa virtuaalijohtamisen tutkimista sotilaskontekstissa (Gonnaughton ym. 2011, 503–

504). Syksyllä 2017 tehtyjen tieto- ja artikkelihakujen perusteella sotilaskontekstissa on pää-

asiallisesti tutkittu virtuaalioppimista, virtuaalitodellisuuden hyödyntämistä koulutuksessa,

kyberturvallisuutta, erilaisten sensoreiden vaikutuksia, simulaattorien hyödyntämisestä koulu-

tuksessa, simulointia ja pelillisyyttä esimerkiksi kriisinhallinta- ja lääkintätoiminnoissa.

Lähin yhteys sotilasjohtamiseen oli löydettävissä Connaughtonin ja hänen kollegoidensa

(2011) artikkelista, jossa tarkastellaan hajautettujen sotilasyksiköiden ja kommunikoinnin

teemoja sotilaskontektissa muun muassa sotilaskomentajan tahdon ja aikomusten kautta virtu-

aalisesti joukkoja johdettaessa. Gilson ja hänen kollegansa (2015, 1331) esittävät artikkelis-

saan myös työn imun ja hyvinvoinnin tulokulmia virtuaalityöhön yhtenä kymmenestä erilli-

sestä teemasta, jotka koskevat tulevaisuuden virtuaalityön ja -johtamisen tutkimusta koskien.

Lisäksi tiedossani on kolme aiempaa tutkimusta, i) Caon ja hänen kollegoidensa tutkimus

vuodelta 2012, ii) Brummelhuisin ynnä muiden tutkimus vuodelta 2012 ja iii) Sardeshmukhin

ynnä muiden tutkimus vuodelta 2012, joissa työn imua on tarkasteltu virtuaalityön ja sen joh-
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tamisen viitekehyksessä. Tässä tutkimuksessa on pyrkimyksenä lähestyä aiheita ja ilmiötä

kokonaisvaltaisemmin ja useammasta näkökulmasta aiempiin tutkimukseen verrattuna.

Työhyvinvoinnin, johtamisen, virtuaalityön ja työn imuun liittyvä esiymmärrys muodostettiin

suomalaisten asiantuntijateosten avulla. Dosentti ja filosofian tohtori Seeck on erikoistunut

johtamis- ja organisaatioteorioihin ja julkaisut useita artikkeleita ja kirjoja johtamisesta. Filo-

sofian tohtori ja yhteiskuntatieteiden maisteri Manka on ainoana Suomessa työskennellyt vuo-

sikymmenen ajan työhyvinvoinnin professorina Tampereen yliopistossa ja julkaissut useita

työhyvinvointia käsitteleviä kirjoja. Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori ja Helsingin yli-

opiston sosiaalipsykologian dosentti Hakasen tutkimusalueita ovat viimeisen vuosikymmenen

aikana olleet positiivinen psykologia, työ ja perhe, työhyvinvointi, työn imu ja työuupumus.

Filosofian tohtori ja yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tarkkosella taas on lähes neljänkymme-

nen vuoden kokemus viranomaisena, asiantuntijana ja konsulttina työhyvinvointialalta. Varti-

ainen on työ- ja järjestöpsykologian professori Aalto-yliopistossa, ja lisäksi hän on mentoroin-

tiprofessori virtuaalisen ja liikkuvan työn tutkimusyksikössä ja työpsykologian ja johtajuuden

yksikössä. Hänen tutkimuksensa on keskittynyt yhteistyöympäristöjen luonteeseen hajaute-

tuissa ja usein globaaleissa yhteyksissä ja hän on julkaissut uransa aikana useita artikkeleita.

Tutkimuksen keskeinen lähdemateriaali koostuu kansainvälisistä tutkimusartikkeleista, joiden

avulla varsinainen raportti on kirjoitettu ja joihin tukeutuen tutkimus toteutettiin. Tutkimuk-

sen lähdemateriaali kerättiin elokuun 2017 ja toukokuun 2018 välisenä aikana. Lähdemateri-

aalin valikoinnissa hyödynnettiin Aalto-yliopiston, Laurea Ammattikorkeakoulun sekä Maan-

puolustuskorkeakoulun opiskelija- ja artikkelitietokantoja. Keskeisimpinä hakusanoina olivat

seuraavat sanat: military, army, defence forces, management, leadership, work, job engage-

ment, work engagement, engagement, telework, E-, distance, distributed, mobile, virtual, elec-

tronic, electric, mobile virtual, emobile, ework, distance, remote work, new ways of work ja

telecommuting. Lähteitä etsittiin tietokannoista kullakin hakusanalla erikseen ja yhdessä use-

amman hakusanan kanssa käyttäen samanaikaisesti useita erilaisia and/or-hakurajauksia sekä

ehtoja.

Tutkimuksen lähdemateriaalin valinnassa ja hyödyntämisessä käytettiin seuraavanlaista peri-

aatetta ja kriteeristöä: i) periaatteessa lähde ei saanut olla yli kymmentä vuotta vanhempi, ii)

lähteellä oli sitaatteja muissa tieteellisissä julkaisuissa vähintään kaksisataa kappaletta (Goog-

le Scholar-informaatio), iii) tiivistelmän perusteella sisällön todettiin tuovan lisäarvoa tutki-

mukselle ja iv) lähde oli tieteellinen tutkimusartikkeli sekä v) se oli välittömästi ladattavissa

ja hyödynnettävissä tietokannoista Adobe Pdf-tiedostoformaatissa.
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Kaikki valitut artikkelit luettiin kokonaisuudessaan ennen niihin viittaamista. Artikkelien lu-

kemisen yhteydessä lähteistä pyrittiin valitsemaan lisälähteitä hyödyntämällä kunkin artikke-

lin lähdeluetteloa. Artikkeleita lukiessa muutamia artikkeleita myös hylättiin. Tutkimuksen

tärkeimmät lähteet on esitetty liitteessä 8. Tämän liitteen tiedot tukevat tulevia tutkimuksen

aihealueiden tutkijoita sekä tutkimuksia ja esittelee tutkimuksen lukujen keskeisimmät lähteet.

Kvantitatiivinen tutkimus etenee yleensä vaiheittain. Nämä vaiheet ovat oikeiden tilastollisten

menetelmien valinta, mittarin suunnittelu ja rakentaminen, laajan aineiston kerääminen yhdel-

lä kertaa sitä täydentämättä, aineiston muokkaaminen käsiteltävään muotoon ja aineiston kä-

sittely tilastollisin menetelmin (Uusitalo 1996, 25–26, 80–82). Tutkimuksessa on lisäksi se-

lostettava eri menettelytavat kunkin tieteenalan edellyttämällä tavalla ja tarkkuudella (Uusita-

lo 1996, 19). Tässä tutkimuksessa noudatettiin edellä mainittuja kvantitatiiviselle kyselytut-

kimukselle tunnusomaisia vaiheita ja se toteutettiin suunnitellusti, järjestelmällisesti sekä joh-

donmukaisesti taulukossa 1 esitetyllä tavalla.

Taulukko 1

Tutkimuksen toteuttamisen vaiheet vuosina 2017−2019.
Vuosi / kk
Tutkimuksen vaiheet: 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7
Aiheen alustava innovointi X X
Lähdeaineiston kerääminen X X X X X X X X X
Lähdeaineiston valinta ja rajaaminen X X X X X X X X X
Taustateorian raportointi X X X X X X X X X X X X
Kysymysten ideointi X X X X X X X X X
Kyselyluonnoksen kokoaminen X X
Analysointimenetelmien valinta X X X X X X X X X
Analysointimenetelmien raportointi X X X
Kyselymittariston suunnittelu X X X X X X X
Pilottikyselyjen toteuttaminen X X X
Kyselyn jatkokehittäminen X X X X
Ennakkotiedotteen jalkauttaminen X
Tutkimuskirjeen laatiminen X
Kyselyn toteuttaminen ml. muistutukset X
Aineiston järjesteleminen X
Aineiston analysointi X X X
Tulosten raportointi X X
Johdannon raportointi X
Johtopäätösten raportointi X
Raportin viimeistely X X X X

2017 2018 2019

Tutkimusraportin toinen luku keskittyy sitomaan tutkimuksen aiheen sotatieteisiin ja luvussa

kuvataan kohdejoukkoina olevat sotilasorganisaatiot ja upseeristo. Kolmannessa luvussa tut-

kimus sidotaan aiempaan virtuaalityön johtamisen tutkimukseen. Luvussa lähestytään virtuaa-

lityötä kokonaisvaltaisesti ja laaja-alaisesti. Luvussa osoitetaan samalla se, että työhyvinvoin-
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tia ja työn imua on tutkijan käsityksen mukaan tutkittu kovin vähän virtuaalityön viitekehyk-

sessä. Neljännessä luvussa tutkimus sidotaan työhyvinvointitutkimukseen ja työn imu-

tutkimukseen. Luvussa selvitetään, mistä työhyvinvointi ja työn imu muodostuvat ja mitkä

asiat niihin ovat yhteydessä. Luvussa osoitetaan se, että virtuaalityötä on tutkittu tutkijan käsi-

tyksen mukaan kovin vähän työhyvinvoinnin ja työn imun viitekehyksessä. Viidennessä lu-

vussa esitetään teoriasta johdetut tarkennetut tutkimuskysymykset. Luvussa esitetään samalla

tämän tutkimuksen mittarin rakentaminen, aineiston kerääminen, muodostunut otos ja aineis-

ton analysointimenetelmät. Kuudennessa luvussa esitetään tutkimustulokset. Viimeisessä lu-

vussa esitetään teorian ja tulosten sekä empiiristen havaintojen pohjalta tehdyt työn johtopää-

tökset keskeisimmistä tuloksista. Luvussa esitetään lisäksi jatkotutkimusaiheita sekä annetaan

käytännönsuosituksia sotilasorganisaatioille. Lisäksi luvussa arvioidaan tutkimuksen ja sen

tulosten luotettavuutta sekä virheettömyyttä ja eritellään tutkimuseettisiä näkökulmia.
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2. VIRTUAALITYÖ JA TYÖHYVINVOINTI SOTILASORGANISAA-

TIOISSA

”Ei pystytä murskaamaan, jos ei toimita yhteistoiminnassa, ei saa istua linnoituksessa ja ei

saa kiintyä paikoilleen olemiseen.” A. Suvorov (1729–1800)4

Tässä luvussa syvennytään sotilasorganisaatioihin ja sidotaan tutkimus sotatieteisiin, esitetään

kohdeorganisaatiot sekä tutkimuksen viitekehys. Lisäksi selvitetään lukijalle suomalaisen

upseeriston rakenteet ja sen perustehtävät. Edelleen luvussa esitellään aiempi aihealueiden

tutkimus Maanpuolustuskorkeakoulussa. Luvussa nostetaan esille osa tämän tutkimuksen vir-

tuaalityön osatekijöistä.

2.1. Sotilasorganisaatiot toiminta- ja johtamisympäristöinä

Mitä ovat sotatieteet? Kun tieteellisellä tiedolla tarkoitetaan uuden tiedon rakentumista jo tie-

detyn pohjalle (Metsämuuronen 2009, 33), on selvää, etteivät sotatieteetkään ole tyhjiössä,

vaan ne ovat vuorovaikutussuhteessa muiden tieteiden kanssa (Mäkinen 2015, 17). Sotatietei-

tä käsitteenä voidaan pitää laajana ja monialaisena kokonaisuutena, jossa sidonta tutkimusai-

heisiin voi tapahtua sotien, kriisien ja niihin liittyvien turvallisuusuhkien sekä niiden ehkäi-

semisen avulla (Mäkinen 2015, 20). Sotatieteelliseen tutkimustoimintaan kohdistuu kuitenkin

salaamiseen tarve, minkä takia pääosa tehdystä tutkimuksesta ei täytä tieteen julkisuuden ja

esimerkiksi vertaisarvioinnin vaatimuksia (Mäkinen 2015, 18, 29). Sotatieteellinen tutkimus-

toiminta voidaan jakaa kahdeksaan tutkimusalueeseen ja niiden yleisinä tutkimuskohteina

sanotaan olevan sotilaallinen toiminta perusteineen, suoritevaatimuksineen ja toimintoineen

(Mäkinen 2015, 18−19).

Sotilasjohtaminen on yksi kahdeksasta tutkimusalueesta ja sen tutkimuksen empiirisillä tar-

kasteluilla analysoidaan sotilasorganisaatioiden johtamisympäristöjä (Laki maanpuolustus-

korkeakoulusta, 2 §). Sotilasjohtamisen akateeminen tavoite on tieteellisen ajattelun sovelta-

minen ammatillisiin ja käytännöllisiin tavoitteisiin tulevaisuuden toimintaympäristöjen tarpeet

huomioiden (Huhtinen 2006, 46, 53). Sotilasjohtaminen jaetaan, nelikenttään, eli neljään osa-

alueeseen, jotka ovat: johtaminen, johtajuus, organisaatiorakenteet ja organisaatiokulttuuri

(Huhtinen 2006, 45). Sotilasjohtamista ja sotilasorganisaatioiden toimintaa ja kehittämistä

voidaan tarkastella niin sodan ajan, rauhan ajan, kriisin hallinnan tai kokonaismaanpuolustuk-

4 Ruusunen ja Salomaa 2015, 72.
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sen ilmiöiden näkökulmasta (Huhtinen 2006, 45−46). Sotilasjohtamisella tarkoitetaan tavoit-

teellista sotilaallisessa kontekstissa tapahtuvaa vuorovaikutusta toisiin ihmisiin sotilaallisten

tehtävien suorittamiseksi (Kiuru 2009, 16).

Miksi meillä on asevoimat? Mihin sotilasorganisaatioita tarvitaan? Sota tarkoittaa valtioiden

välistä väkivaltaista aseellista ja sotilaallisen voimankäytön konfliktia, kamppailua tai taiste-

lua, jolla pyritään saavuttamaan tai säilyttämään omat poliittiset päämäärät (Huttunen 2010,

11, 54). Sotilas on henkilö, joka on armeijan sotilaallisessa palveluksessa (Maasalo 2002,

121). Armeijat taas suorittavat sodassa poliittisen päätöksenteon valtuuttamana toimia, joilla

pyritään toisen tuhoamiseen (Maasalo 2002, 124). Tuhoamisessa hyödynnetään välineinä

aseita (Maasalo 2002, 138). Sotilasorganisaatiot elävät tällä hetkellä teknologisoitumisesta

johtuvaa muutosta (Huhtinen 2006, 39). Aseet kevenevät, niiden vaikutus tehostuu ja käyttö

helpottuu (Huhtinen 2006, 55). Muutos voi aiheuttaa organisaatioissa pelkoja ja uusia uhkia

(Huhtinen 2006, 39). Omista opituista tavoista ja käyttäytymisestä on vaikea luopua (Huhti-

nen 2006, 39). Edelleenkin epävarmuus, globalisoituminen, yllätyksellisyys, kompleksisuus,

epälineaarisuus, kaaos, verkostoituminen ja monimutkaisuus ovat tulevaisuuden taisteluken-

tän ilmiöitä, joiden hallitseminen on sotilasjohtajien avainosaamista (Huhtinen 2006, 40−41,

46, 56, 58).

Samalla uudet työ- ja toimintaympäristöt haastavat myös sotilasjohtajat ja sotilaat asevoimien

kehittämisessä myös rauhan aikana (Huhtinen 2006, 40, 41). Pyrimme olemaan kaikessa yhä

nopeampia ja tehokkaampia (Huhtinen 2006, 40). Edelleen voidaan todeta, että sotilasjohta-

misen tavoitteena on lisätä ymmärrystä sodasta, rauhasta, sotajoukon kouluttamisesta ja ase-

voimien kehittämisestä (Huhtinen 2006, 46−47). Erityisesti rauhan aikana sotilaallisen toi-

minnan lähtökohtana on sotaan ja sodan kaltaisiin yhteiskunnan tiloihin varautuminen koulut-

tamalla, kouluttautumalla ja järjestelmien kehittämisellä (Huhtinen 2006, 57−58).

Tämä tutkimus liittyy sotatieteisiin siten, että tutkimuksen kohteena on, sotilaan, upseerin ja

upseeriston subjektiivinen kokemus omassa toimintaympäristössään rauhan aikaisten tehtävi-

en suorittamisesta virtuaalityötä hyödyntämällä (vrt. Mäkinen 2015, 25). Johtamisen osa-

alueita kriittisesti ja avoimesti tarkastelemalla voidaan todeta, että tutkimus sijoittuu lähelle

nelikentän keskiötä hiukan johtajuuden ja organisaatiokulttuurin puolella enemmän vaikutta-

en, kun oletetaan osa-alueiden olevan toistensa kanssa voimakkaassa riippuvuussuhteessa

(Huhtinen 2006, 47−48). Lisäksi tutkimuksen kohteena on upseerin subjektiivinen kokemus

työn imusta ja työhyvinvoinnista. Työn imu ja työhyvinvointi määritellään tarkemmin luvussa
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4. Virtuaalityö määritellään tarkemmin luvussa 2. Kuviossa 1 on esitetty edellä mainituista

asioista muodostettu tutkimuksen viitekehys.

KUVIO 1 Tutkimuksen viitekehys.

Sotilasorganisaatioiden toimintaa ja kehittämistä ohjaa muuan muassa yhteiskunnan turvalli-

suusstrategia vuodelta 2017 (Huhtinen 2006, 43; Turvallisuuskomitea 2017). Puolustusvoimi-

en ja Rajavartiolaitoksen tehtävät on yhteiskunnan määrittäminä kirjattu lakeihin. Puolustus-

voimien tärkeimpänä tehtävänä on Suomen sotilaallinen puolustaminen (Laki Puolustusvoi-

mista, 2 §). Rajavartiolaitoksen tärkeimpänä tehtävänä on rajaturvallisuuden valvominen (La-

ki Rajavartiolaitoksesta, 3 §). Molemmat organisaatiot toteuttavat tehtäviään yhteistyössä

toistensa ja muiden viranomaisten kanssa (Laki Puolustusvoimista, 2 §; Laki Rajavartiolaitok-

sesta, 3 §). Rauhan aikana molemmat organisaatiot ovat ensisijaisesti valmiusorganisaatioita

ja samalla myös koulutus- ja suunnitteluorganisaatioita (esim. Pääesikunta 2014a, 23). Lisäksi

molempia organisaatioita johdetaan linja-esikuntaorganisaatio-mallilla (Pääesikunta 2014b, 9;

Laki Rajavartiolaitoksesta, 1 §).

Puolustusvoimien tulosyksiköitä ovat: Pääesikunta ja sen alaiset laitokset, Puolustusvoimien

logistiikkalaitos, Maavoimat, Merivoimat, Ilmavoimat ja Maanpuolustuskorkeakoulu (Pää-

esikunta 2014b, 19.) Tässä tutkimuksessa Puolustusvoimien logistiikkalaitos ja Maanpuolus-

tuskorkeakoulu raportoidaan Pääesikunnan alaisina laitoksina tarkoituksellisesti, jotta rapor-

tointiyksiköt pysyvät lukumääräisesti riittävän suurina. Tällä pyrittiin suojelemaan tutkimuk-

sessa myös vastaajien anonyymiteettiä, koska esimerkiksi Logistiikkalaitoksesta vastaajia oli
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vähän (vrt. PVLOGL n = 47). Lisäksi tässä tutkimuksessa Rajavartiolaitoksen tulokset rapor-

toidaan kokonaisuudessaan yhtenä organisaationa.

Pääesikunta on valtion keskushallintoon kuuluva viranomainen ja Puolustusvoimien joh-

toesikunta, joka johtaa ja valvoo Puolustusvoimille säädettyjen tehtävien suorittamista (Pää-

esikunta 2014b, 4). Maavoimat vastaa valtakunnan maa-alueen puolustamisesta ja valvonnas-

ta, antaa virka-apua ja tukee muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen tur-

vaamisessa sekä vastaa osallistumisesta Maavoimille käskettyihin kriisinhallintaoperaatioihin

ja muista käsketyistä kansainvälisistä tehtävistä (Pääesikunta 2014b, 5). Merivoimat vastaa

meri- ja rannikkoalueen valvonnasta ja meripuolustuksesta sekä vastaa meriyhteyksien tur-

vaamisesta ja johtaa meriliikenteen suojaamisen (Pääesikunta 2014b, 5). Ilmavoimat vastaa

valtakunnan alueen ilmapuolustuksesta, ilmatilan valvonnasta ja ilmoitse tapahtuvien alue-

loukkausten ja hyökkäysten torjunnasta sekä antaa virka-apua ja tukee muita viranomaisia

yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa sekä vastaa osallistumisesta Ilmavoi-

mille käskettyihin kriisinhallintaoperaatioihin ja muista käsketyistä kansainvälisistä tehtävistä

(Pääesikunta 2014b, 6). Rajavartiolaitos vastaa osaltaan valtakunnan maa-alueen puolustami-

sesta, rajavalvonnasta, antaa virka-apua ja tukee muita viranomaisia yhteiskunnan elintärkei-

den toimintojen turvaamisessa (Laki Rajavartiolaitoksesta, 4 §).

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa palkatuunn henkilöstöön kuuluvan upseeriston

käyttö ja osaamisen kehittäminen perustuvat lakisääteisiin tehtäviin ja sodan ajan sekä rauhan

ajan suorituskykyvaatimuksiin (Pääesikunta 2014a, 13, 27). Lähtökohtana on, että upseeristo

on virkasuhteessa Puolustusvoimiin tai Rajavartiolaitokseen (Pääesikunta 2014a, 13; Laki

Rajavartiolaitoksesta, 49 §). Upseeriston ammattitaidon kehittyminen varmistetaan molem-

missa organisaatioissa henkilöstön työssäoppimisella, suunnitelmallisella työ- ja tehtäväkier-

rolla, perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksella sekä näitä ohjaavalla henkilöstösuunnittelulla

(Pääesikunta 2014a, 12). Työympäristöjen kehittämisessä pyritään huomioimaan teknologi-

soituminen ja tietotekniikan kehitys sekä yhä nopeampi tiedonvälitys (Pääesikunta 2014a, 6,

13). Tietojärjestelmien ja sovellusten kehitys on molemmissa organisaatioissa huomion koh-

teena (Pääesikunta 2014a, 19). Tieto- ja oppimisjärjestelmiä pyritään kehittämään työn ja kou-

lutuksen tehostamiseksi ja tuottavuuden, asioiden hallinnan ja esimerkiksi niiden käytettävyy-

den kannalta (Pääesikunta 2014a, 3, 16, 19, 28).

Teknologinen kehitys on mahdollistanut molemmissa organisaatioissa henkilöstön työtehtävi-

en järjestelyn siten, että työtä on mahdollista tehdä ajasta ja paikasta riippumattomasti. Samal-

la työssä on mahdollistettu joustavat työmuodot. (Pääesikunta 2014a, 6.) Joustavilla työaika-
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muodoilla pyritään työn tuottavuuden parantamiseen, työ- ja perhe-elämän yhteensovittami-

seen, työssä jaksamisen tukemiseen ja työhön sitoutumiseen (Pääesikunta 2014a, 15; Pää-

esikunta 2015a, 2). Työn teknistyminen vaikuttaa myös toimintakykyyn (Pääesikunta 2014a,

7) ja henkilöstön jaksaminen on ratkaisevan tärkeää (Pääesikunta 2014a, 19).

Upseerien työ on yhä enemmän luonteeltaan tietotyötä. Henkilöstöltä edellytetään luovuutta,

muutosvalmiutta, omatoimisuutta sekä halua ja kykyä oppia uutta. (Pääesikunta 2014a, 13).

Nuorimmat upseerit työskentelevät kouluttajina asevelvollisten parissa tai Suomen alueellisen

koskemattomuuden ja valvonnan turvaamistehtävissä (Pääesikunta 2014a, 27−28). Mahdolli-

suuksien mukaan upseerit pyrkivät palvelemaan uransa aikana myös ulkomaan tehtävissä

(Pääesikunta 2014a, 19). Sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen tyypillinen tehtävä on

esimerkiksi perusyksikön varapäällikkyys (Pääesikunta 2014a, 30). Esiupseeri- ja yleisesikun-

taupseerikurssin jälkeen tyypillisimpiä tehtäviä ovat erilaiset asiantuntija- ja johtotehtävät eri

tason esikunnissa (Pääesikunta 2014a, 29−30). Kuviossa 2 on esitetty esimerkki upseerien

tehtävä- ja urakierto rauhan aikana sidottuna työvuosiin.

Johtaminen, sotilasjohtaminen, on upseerin perustehtävä (Särkiö 2006, 277). Tulevaisuuden

upseerista odotetaan monialaosaajaa, joka ymmärtää oman erikoisalansa lisäksi laajemman

ympäröivän toimintakentän ja sen asettamat vaatimukset organisaationsa toiminnalle (Särkiö

2006, 277). Henkilö voidaan nimittää upseeriksi, kun hän on suorittanut Upseerin tutkinnon

(sotatieteiden kandidaatin tutkinnon) Maanpuolustuskorkeakoulussa (Valtioneuvoston asetus

puolustusvoimista, 9 §). Upseereita Puolustusvoimien palveluksessa on noin 3000 (Pää-

esikunta 2018a, 8; Pääesikunta 2017c). Rajavartiolaitoksessa upseereita palvelee noin 330

henkilöä (Rajavartiolaitos 2018, 23). Puolustusvoimissa upseeriston vastuulla on rauhanaika-

na noin 9000 henkilön (Pääesikunta 2017c, 9) ja Rajavartiolaitoksessa noin 2 450 henkilön

(Rajavartiolaitos 2018, 21) johtaminen aiemmin esitettyjen tehtävien toteuttamiseksi. Vuonna

2016 Puolustusvoimissa palveluksessa olevasta henkilöstöstä 81.8 prosenttia oli miehiä ja

18.2 prosenttia naisia (Pääesikunta 2017c). Upseerien keski-ikä vuonna 2016 oli 38.2 vuotta

(Pääesikunta 2017c). Sotilaiden keski-ikä oli vuonna 2016 hieman korkeampi eli 39.6 vuotta

(Pääesikunta 2017c).
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KUVIO 2 Upseerien suunnittelu-, hallinto- ja tukitehtävät sekä ja urakierto suhteessa

työvuosiin (Pääesikunta 2014a, 29; Huhtinen 2006, 56).

Molemmissa organisaatioissa upseeri on velvollinen siirtymään toiseen virkaan tai tehtävään,

kun se on tarpeen organisaation yksityiskohtaisen kokoonpanon mukaisen avoimen viran tai

tehtävän täyttämisen tai muutoin tarpeellinen tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen (Laki

Rajavartiolaitoksesta, 50 §; Laki Puolustusvoimista, 41 §). Niitä henkilöitä, jotka siirtovelvol-

lisuudesta ja/tai tehtäväkierrosta johtuen asuvat työnsä vuoksi arkena eri paikkakunnalla kuin

missä henkilön vakituinen osoite on, kutsutaan organisaatioissa ”reppureiksi” (Pääesikunta

2015b). Puolustusvoimien tehtäväkiertoon ja -vaihtoihin liittyvissä perehdyttämissuunnitel-

missa ja normiasiakirjoissa ei tällä hetkellä käsitellä virtuaalityötä ja sitä koskevia toimintata-

poja (vrt. Pääesikunta 2018b).

Tarkasteltaessa vielä kertaalleen aiemmin esitettyä Kuviota 1 voidaan todeta, että samalla

jokainen upseeri on toki myös yksilö, kansalainen, joka on yhteiskuntamme jäsen ja jolla voi

olla paljonkin kokemusta virtuaalijohtamisesta (engl. virtual work) erilaisista yhteyksistä esi-

merkiksi harrastuksien, yhdistystoiminnan tai perheen kautta kuten aiemmin esitettiin (ks.

Kuvio 1; Särkiö 2006, 277; Mäkinen 2015, 29).
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2.2. Etä- ja hajatyö Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa

Työllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa tehtävän tai tehtävien suorittamiseen tähtäävää pitkä-

jänteistä, aktiivista, vastuullista ja tavoitteellista toimintaa ja päätöksentekoa työnantajan mää-

räämien tehtävien suorittamiseksi (Maznevski & Chudoba 2000, 473). Tässä tutkimuksessa

työn kohteena (tehtävänä) ymmärretään jonkin digitaalisen, sähköisessä muodossa olevan

asiakirjan tai dokumentin tuottaminen ja muokkaaminen. Asiakirja ja dokumentti voidaan

siirtää tietoverkoissa paikasta toiseen ja sitä voi työstää samanaikaisesti virtuaalisessa työti-

lassa. Lisäksi tässä tutkimuksessa tehtäväksi ymmärretään ihmisten johtaminen. (Hyrkkänen

& Vartiainen 2005, 25; Pöyry-Lassila 2015, 84.) Sotilaskontekstissa puhutaan tällöin ylei-

simmin esikuntatyöstä ja -tehtävistä, jotka käsittävät erilaiset suunnittelu-, esimies- ja asian-

tuntijatehtävät. Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa tietojärjestelmillä ja -ohjelmistoilla

tuetaan johtamista, työtä ja sen ohjausta. Tietojärjestelmät toimivat turvallisuusviranomaisten

yhteisessä turvallisuusverkkoympäristössä (TUVE) ja organisaatioiden operatiivisissa tieto-

jenkäsittely-ympäristöissä (Pääesikunta 2017d, 9).

Virtuaalityöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa työntekoa, jossa työntekijä on saamiensa teh-

tävien suorittamiseksi yhteydessä, ulkoisiin tai sisäisiin henkilöihin tai sidosryhmiin, työnan-

tajan tarjoamien tieto- ja viestintäteknologioiden avulla siten, ettei henkilö tee työtään vakitui-

sella virkapaikallaan (esim. Krumm ym. 2016, 124). Etätyöllä tarkoitetaan tässä tutkimukses-

sa työtä, jota työntekijä suunnitellusti ja esimiehen kanssa sovitusti tekee jossakin työntekijän

valitsemassa paikassa, muualla kuin työnantajan tiloissa ja työskentelee siten, että on tarvitta-

essa yhteydessä, ulkoisiin tai sisäisiin henkilöihin tai sidosryhmiin, työnantajan tarjoamien

tieto- ja viestintäteknologioiden avulla (Forsblom 2006, 3, 12–13; Vilkman 2016, 13; Pää-

esikunta 2017a, 2, Liite 2; Pääesikunta 2015a; Maanpuolustuskorkeakoulu 2015, 9). Hajatyöl-

lä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa työtä, jota tehdään toisessa oman työnantajan toimipistees-

sä ja virkapaikalla siten, että työntekijä on tarvittaessa, työnsä suorittamiseksi yhteydessä,

ulkoisiin tai sisäisiin henkilöihin tai sidosryhmiin, työnantajan tarjoamien tieto- ja viestintä-

teknologioiden avulla (Forsblom 2006, 3, 12–13; Vilkman 2016, 13; Pääesikunta 2017a, 2,

Liite2; Pääesikunta 2015a; Maanpuolustuskorkeakoulu 2015, 9).

Virtuaalityö (joka sisältää haja- ja etätyön) edellyttää työnantajalta ennakkoluulottomuutta ja

avoimuutta sekä tulosten, työn organisoinnin ja valvonnan uudelleen arviointia (Forsblom ym.

2006, 17). Puolustusvoimissa hajautettua työtä on tehty kokeiluluontoisesti vuoden 2009 lo-

pusta alkaen. Silloisten kokeilujen päämääränä oli ollut hajautetusta työstä saatujen kokemus-

ten selvittäminen ja työmuodon vakinaistaminen. (Koukkari 2010, 10.) Puolustusvoimissa ja

Rajavartiolaitoksessa seurataan virtuaalityötä aktiivisesti ja havaintojen kokoaminen on jatku-
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vaa (Pääesikunta 2017c, 8; Rajavartiolaitos 2016a; Rajavartiolaitos 2016b). Puolustusvoimis-

sa ja Rajavartiolaitoksessa haja- ja etätyö otettiin käyttöön virallisesti ja yleisesti tammikuussa

2016. Näillä mahdollisuuksilla organisaatioissa pyritään lisäämään töiden järjestelyjen jousta-

vuuden lisäksi niin työn tuottavuutta, työelämän laatua kuin työn ja perhe-elämän yhteenso-

vittamista sekä työssä jaksamista erityisesti siirtymisvelvollisten, niin sanottujen reppureiden,

työ- ja yksityiselämän yhteensovittamista (Pääesikunta 2017c, 5).

Virtuaalityön yksi osatekijä on perhe-elämän ja muun elämän yhteensovitta-

misen helpottuminen.

Mobiilityöllä tarkoitetaan työtä5, jota työntekijä tekee matkallaan kodista työhön tai työstä

kotiin joukkoliikennevälineessä tai muussa ajoneuvossa siten, että tehty työaika luetaan osaksi

virallista työaikaa ja siten että työntekijä on tarvittaessa saamiensa tehtävien suorittamiseksi

yhteydessä sisäisiin ja ulkoisiin henkilöihin ja sidosryhmiin työnantajan tarjoamien tieto- ja

viestintäteknologioiden avulla (Forsblom 2006, 3, 12–13; Vilkman 2016, 14–15). Puolustus-

voimissa ja Rajavartiolaitoksessa ei ole mahdollista tehdä tällä hetkellä mobiilityötä työ- tai

virkamatkoilla. Myöskään työpaikalle matkustamisaikaa ei lasketa työajaksi kummankaan

organisaation haja- tai etätyössä. (Pääesikunta 2017a; Rajavartiolaitos 2016a; Rajavartiolaitos

2016b). Laajemmin mobiilityö on määritelty ja sitä on tarkasteltu luvussa 3.6.

Haja- ja etätyötä ohjataan organisaatioiden laatimilla määräyksillä. Haja- ja etätyötä voi tehdä,

jos se on toteutettavissa virka-aikana, ilman valvontaa, ja se on ennakoitua, tuloksellista,

suunniteltua ja luonteeltaan sellaista, että se soveltuu näin tehtäväksi. Lisäksi tapauskohtaises-

ti on tarkasteltava ja harkittava haja- ja etätyömuotojen etuja ja soveltuvuutta suhteessa haas-

teisiin sekä tarkoituksenmukaisuuteen. (Pääesikunta 2017a; Rajavartiolaitos 2016a; 2016b).

Haja- ja etätyön pitää olla tehtävissä työnantajan tavanomaisin työvälinein ja samoin valmiuk-

sin, toimintatavoin ja periaattein kuin virkapaikallakin (Forsblom 2006, 16, 19, 67, 157). Ha-

ja- ja etätyötä suunniteltaessa tarkasteltavia asioita ovat muun muassa tietoturvallisuuskysy-

mykset, operatiivinen turvallisuus, tarvittavat työvälineet, johtamistoiminta, henkilön tavoitet-

tavuus, työtehtävien itsenäisyys, työn sisältö sekä työn arvioitavuus. Lisäksi esimiesten on

huomioitava tapauskohtaisesti myös henkilön kyvyt suhteessa haja- ja etätyön vaatimuksiin.

Haja- ja etätyö perustuvat molemmissa organisaatioissa kirjalliseen sopimukseen, joka laadi-

5 Tätä määritelmää mobiilityöstä käytettiin tämän tutkimuksen aineiston keräämisen yhtey-

dessä kyselyssä. Määritelmää laajennetaan luvussa 3.6, kun mobiilityötä käsitellään lisää.
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taan Rajavartiolaitoksessa puoleksi vuodeksi ja Puolustusvoimissa vuodeksi kerralla (Pää-

esikunta 2017a; Rajavartiolaitos 2016a; Rajavartiolaitos 2016b).

Haja- ja etätyötä voi tehdä Puolustusvoimissa yhteensä enintään kymmenen päivää kuukau-

dessa. Rajavartiolaitoksessa haja- ja etätyötä voi tehdä korkeintaan kaksi päivää viikossa.

(Pääesikunta 2017a; Rajavartiolaitos 2016a; Rajavartiolaitos 2016b.) Haja- ja etätyössä mo-

lemmissa organisaatioissa esimiehellä on merkittävä vastuu töiden järjestelyissä. (Pääesikunta

2017a, 2, Liite2; Pääesikunta 2015a; Maanpuolustuskorkeakoulu 2015, 9; Rajavartiolaitos

2016a; Rajavartiolaitos 2016b.) Lisäksi etätyössä Rajavartiolaitoksessa virkamiehen on oltava

tiettyinä kellon aikoina vuorokaudessa esimiehensä määräämällä tavalla tavoitettavissa esi-

merkiksi Lync-järjestelmällä, puhelimitse tai sähköpostilla (Rajavartiolaitos 2016a). Puolus-

tusvoimien ja Rajavartiolaitoksen vuorovaikutuksen mahdollistavia virtuaalijohtamiseen liit-

tyviä TUVE-ympäristön viestintävälineitä ja -kanavia on esitetty taulukoissa 2−4.

Taulukko 2

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa käytössä olevat viestintävälineet ja kana-

vat virtuaalityön tueksi sekä niiden yhteistyön mahdollisuudet TUVE-ympäristössä.
Kanava Työkalu Hyödyt Aika /

Paikka
Talle-
tus

Funktio

Vuorovaikutuksen rikkaus: suuri ***
Video-
neuvotte-
lu
***

· Lync Mic-

rosoft

· Hallinnolli-

nen VTC

· Reaaliaikainen

· Muistitaulut

· Jaetut näkymät

· Elekieli ja muun muassa kas-

vojen vihjeet

· Kasvo- ja ääniyhteys

· Asiantuntijuuden jako

Sama aika

/

eri paikka

Kyllä · Tiedotus

· Tiedustelu

· Päätöksenteko

· Yhteistyö

· Innovointi

Webi-
naarit
***

· Lync Mic-

rosoft

· Reaaliaikainen

· Elekieli ja muun muassa kas-

vojen vihjeet

· Kasvo- ja ääniyhteys

· Asiantuntijuuden jako

Sama aika

/

eri paikka

Kyllä · Tiedotus

· Tiedustelu

· Päätöksenteko

· Yhteistyö

· Innovointi

Puhelin:
Puhelut
 +
Neuvotte-
lut
***

· Älypuheli-

met

· Muut

puhelimet

· Helppous Sama aika

/

eri paikka

Ei · Tiedotus

· Tiedustelu

· Päätöksenteko

· Yhteistyö

Rikas kanava tarjoaa mahdollisuuksia välittää viestejä läpi useilla eri keinoilla yhteisen ymmärryksen lisäämi-

seksi. Näitä keinoja ovat muuan muassa: kuva (ilmeet, eleet, kehonkieli jne.), ääni (sävyt, painotukset, rytmi

jne.) ja visuaalisuus (kuvat, kuviot, animaatiot, piirrokset, teksti jne.).
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Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa yhteisöllisiä ja vuorovaikutuksen näkökulmasta

keskirikkaita virtuaalijohtamiseen liittyviä TUVE-ympäristössä käytössä olevia viestintäväli-

neitä ja viestintäkanavia on esitetty taulukossa 3.

Taulukko 3

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa käytössä olevat välineet ja kanavat virtu-

aalityön tueksi sekä niiden yhteistyön mahdollisuudet TUVE-ympäristössä.
Kanava Työkalu Hyödyt Aika /

Paikka
Talle-
tus

Funktio

Vuorovaikutuksen rikkaus: keskisuuri **

Pikavies-
tin
**

· Lync-

pikaviestin

· Helppous

· Vähemmän häiritsevä

· Välitön

· Erilaiset kuvakkeet

Sama aika

/

eri paikka

Kyllä · Tiedotus

· Tiedustelu

· Yhteistyö

Tiedosto-
jen siirto
**

· Verkko-

asemat

· Jaetut pro-

jektikansiot

· Sharepoint-

OneDrive

· Ei koko rajoitusta

· Helppous

· Videoiden jako

· Sisältöjen jakaminen

Eri aika /

eri paikka

Kyllä · Tiedon tallettami-

nen, jakaminen ja

muokkaaminen

· Yhteistyö

· Osin tiedostojen

yhteismuokkaus

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa yhteisöllisiä ja vuorovaikutuksen näkökulmasta

köyhiä virtuaalijohtamiseen liittyviä TUVE-ympäristössä käytössä olevia viestintävälineitä ja

viestintäkanavia on esitetty taulukossa 4.

Taulukko 4

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa käytössä olevat välineet ja kanavat virtu-

aalityön tueksi sekä niiden yhteistyön mahdollisuudet TUVE-ympäristössä.
Kanava Työkalu Hyödyt Aika /

Paikka
Talle-
tus

Funktio

Vuorovaikutuksen rikkaus: pieni *

Sähkö-
posti
*

· Outlook · Helppous

· Ei tiedostorajoja

Eri aika /

eri paikka

Kyllä · Tiedotus

· Tiedustelu

Puhelin:
tekstivies-
tit
*

· Älypuheli-

met

· Muut

puhelimet

· Helppous

· Välitön

Eri aika /

eri paikka

Kyllä · Tiedotus

· Tiedustelu

Jaetut
palvelut
*

· Outlook-

kalenterit

· Outlook-

yhteystiedot

· Tapaamisten sopiminen ja

aikauttaminen

· Koolle kutsuminen

· Kokouskutsujen jakaminen

Eri aika /

eri paikka

Kyllä · Resurssien jaka-

minen ja organi-

sointi

· Yhteistyö
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Kanava Työkalu Hyödyt Aika /
Paikka

Talle-
tus

Funktio

Vuorovaikutuksen rikkaus: pieni *

Organi-
saation
Intranet
*

· Sharepoint · Tietopankit

· Uutiset

· Keskustelufoorumit

· Blogit

Eri aika /

eri paikka

Kyllä · Tiedotus

· Kyselyt

· Ideointi

· Yhteistyö

Virtuaa-
lioppi-
misympä-
ristö
*

· PVMoodle · Wikit

· Erilaiset kyselyt

· Tiedon jakaminen

· Keskustelufoorumit

Eri aika /

eri paikka

Kyllä · Tiedotus

· Kyselyt

· Ideointi

· Yhteistyö

Virtuaalityön osatekijöitä ovat virtuaalityön määrä ja virtuaalityön muoto.

2.3. Työhyvinvointi Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa

Puolustusvoimissa työhyvinvointi on määritelty seuraavalla tavalla: ”Työhyvinvointi on tasa-

painoa työn asettamien vaatimusten ja yksilön voimavarojen välillä. Hallintoyksiköiden työ-

hyvinvointitoiminnalla tuetaan monipuolisesti henkilöstön toimintakykyä ja työyhteisöjen

toimintaa. Onnistuneella työhyvinvointitoiminnalla voidaan vaikuttaa organisaatioiden tuotta-

vuuteen ja sairauspoissaolojen määrään sekä työssä viihtyvyyteen ja työympäristön turvalli-

suuteen.” (Pääesikunta 2017b, 3.)

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa henkilöstön psyykkistä ja sosiaalista toimintaky-

kyä ja työhyvinvointia tuetaan luottamukseen perustuvalla vuorovaikutuksella, yhteistyöllä ja

ihmissuhdetaitojen vahvistamisella (Pääesikunta 2014a, 17). Joukon yhteishenki ja työyhteisö

luovat perustan annettujen tehtävien täyttämiseksi, työn tekemiseksi ja tulosten saavuttami-

seksi (Pääesikunta 2014a, 18). Vastuu yhteishengestä, rehdistä ja avoimesta vuorovaikutuk-

sesta, työyhteisön toimivista käytänteistä sekä omasta ja työkavereiden työhyvinvoinnista on

jokaisella (Pääesikunta 2014a, 18). Puolustusvoimissa tiedostetaan, että organisaatiossa vallit-

seva päätöksenteko- ja johtamistapa voi tukea tai heikentää työhyvinvoinnin kokemusta, min-

kä takia sen kehittämistä tuetaan luottamukseen, toiminnalliseen joustavuuteen ja henkilöstön

osallistamiseen perustuvalla toimintakulttuurilla (Pääesikunta 2017b, 6; Pääesikunta 2014a,

17).

Esimiehillä on keskeinen vastuu työn ja virtuaalityön organisoimisesta, tehtävien, tavoitteiden

ja vastuiden määrittämisestä, tavoitteiden saavuttamisesta, alaisten palkitsemisesta, yhteis-

hengen ja kannustavan ilmapiirin luomisesta, kaikkien alaisten työkyvyn ja työhyvinvoinnin
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tukemisesta sekä alaisten tehtävä- ja seuraajasuunnittelusta (Pääesikunta 2014a, 18). Esimie-

hiä tuetaan työhyvinvoinnin ja työilmapiirin kehittämisessä tarjoamalla esimiehille ja henki-

löstölle esimies- ja vuorovaikutusvalmennusta, yhteisiä koulutustilaisuuksia sekä tasa-arvo- ja

yhdenvertaisuussuunnitteluosaamista (Pääesikunta 2014a, 38). Edellä mainittujen normiperus-

teiden rinnalla voidaan pohtia, onko esimiehillä riittävät valmiudet, osaaminen ja tarvittavat

tiedot ja menetelmät käytettävissään työhyvinvoinnin parantamiseksi (Kehusmaa 2011, 45)?

Työhyvinvointitoiminnan arviointiin käytetään Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa

useita erilaisia mittareita: sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet, työterveyshuollon pal-

veluiden käyttö ja kustannukset, työ- ja työmatkatapaturmat, työntekijöiden vaihtuvuus, hen-

kilöstökyselyjen tulokset, määräaikaisraportit, kuntotilastot ja kehityskeskustelujen havainnot

(Pääesikunta 2017b, 14). Puolustusvoimissa työilmapiirikysely on Puolustusvoimien palkat-

tuun henkilökuntaan kohdistuva nimetön kysely, jonka tehtävänä on seurata Puolustusvoimien

työilmapiiriin kuuluvia osatekijöitä, kuten henkilöstön työmotivaatiota, me-henkeä ja esimies-

työtä (Pääesikunta 2017b, 3).

Vuoden 2016 työilmapiirikyselyssä työn imu Puolustusvoimissa arvioitiin tasolle 3,9 (7-

portainen asteikko: 0 = ei juuri koskaan, 1 = noin kerran kuussa, 2 = muutaman kerran kuussa,

3 = noin kerran viikossa, 5 = useita kertoja viikossa, 6 = päivittäin; 3 kysymystä) ja siihen

vastasi 78 prosenttia henkilöstöstä (Pääesikunta 2017c, 25; Pääesikunta 2015b, Liite 1). Sa-

massa kyselyssä Puolustusvoimissa yhä useampi oli kokenut työmäärän ja kiireen olevan

kaikkein kielteisintä, samoin työn ja perheen yhteensovittamisen oli koettu olevan hankalaa.

Samanaikaisesti tietojärjestelmien toimivuuden oli koettu paranevan. (Pääesikunta 2017c, 25.)

Vaikka normeissa korostetaan työolojen merkitystä, muun muassa kehittävää otetta, aloitteel-

lisuutta, työssä jaksamisen tukemista, katseen suuntaamista tulevaisuuteen ja ratkaisukeskeis-

ten sekä ennaltaehkäisevien toimintatapojen asettamista etusijalle, ei normeissa erikseen tuoda

niitä esille virtuaalityön eri muotojen ja työhyvinvoinnin yhteydessä (vrt. Pääesikunta 2017b).

2.4. Työhyvinvoinnin ja virtuaalityön tutkimus Maanpuolustuskorkeakou-

lussa

Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa virtuaalityötä ja -johtamista on tutkittu vähän vii-

meisen kymmenen vuoden aikana. Koukkari (2010) on esiupseerikurssin johtamisen opinnäy-

tetyössään tarkastellut kirjallisuuskatsauksen avulla monimuototyötä ja monimuotoisen työn

mahdollisuuksia ja edellytyksiä Puolustusvoimissa. Pulkki (2012) on esiupseerikurssin johta-

misen opinnäytetyössään tutkinut hajautettua työtä joukko-osaston työmuotona. Aaltola

(2013) on tutkinut johtamisen pro gradu-työssään haastattelututkimuksella esimiesten koke-
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muksia toimintamallien jalkauttamisesta puolustusvoimien hajasijoitetussa sotilasorganisaati-

ossa. Nousiainen (2014) on tutkinut johtamisen pro gradu-työssään kyselytutkimuksella virtu-

aalityöhön liittyvän johtamisen ja vuorovaikutuksen toteutumista sotilasorganisaatiossa.

Puolustusvoimissa työhyvinvointia ja työn imua on virtuaalityön ja -johtamisen tavoin tutkittu

vähän. Pukaralammi (2006) on tutkinut johtamisen pro gradu-työssään Tykistöprikaatissa

johtamisen ja johtajuuden vaikutuksia työyhteisön työhyvinvointiin. Ryhänen (2007) on joh-

tamisen pro gradu-työssään tutkinut Ilmavoimien lentoupseerien sitoutumista organisaatioon

sekä selvittänyt niin työn imun kuin työ- ja organisaatiotyytyväisyyden yhteyksiä kyselytut-

kimuksella. Laivo (2007) on tutkinut johtamisen pro gradu-työssään organisaation vaikutusta

koettuun työhyvinvointiin valmiita työilmapiirikyselyaineistoja hyödyntämällä. Lipponen

(2009) on johtamisen pro gradu-työssään tutkinut Karjalan lennostossa työntekijöiden koke-

maa työilmapiiriä eri näkökulmista mukaan luettuna operatiiviset ja hallinnolliset tehtävät.

Lipposen tutkimuksen tuloksena todetaan, että tutkimuskohteena olleessa joukossa erityisenä

vahvuutena oli ollut yhteishenki ja avoimuus. Kantola (2017) on johtamisen pro gradu-

työssään tutkinut haastattelujen avulla työhyvinvointia ja sen kehittämistä Utin jääkäriryk-

mentin helikopteripataljoonassa. Saramies (2017) on tutkinut johtamisen pro gradu-työssään

haitallisen perfektionismin vaikutusta työuupumukseen. Saramiehen tutkimuksen tuloksena

todetaan, että nuoret upseerit ovat lievästi uupuneita (41 %) ja heillä on haitallista perfektio-

nismia (45.8 %). Tutkijan tietojen mukaan Rajavartiolaitoksssa työhyvinvointia, työn imua tai

virtuaalityötä ei ole lainkaan tutkittuoaiemmin.



23

3. VIRTUAALITYÖN JA VIRTUAALIJOHTAMISEN TUTKIMUS

”Tiedot on haettava läheltä ja joka puolelta: rintama on kaikkialla.” A.Suvorov (1729–1800)6

Tässä luvussa esitellään aikaisempi tutkimus ja tieteellinen keskustelu virtuaalityöstä ja sen

johtamisesta. Luvun tarkoituksena on osoittaa nykyisen tietämyksen vähäisyys virtuaalityön

suhteesta työn imun tutkimukseen. Luvussa nimetään aiempaan tietoon sitoen lisää virtuaali-

työn osatekijöitä.

3.1. Virtuaalityön ja virtuaalijohtamisen historia

Tässä tutkimuksessa virtuaalityöllä7 tarkoitetaan työtä, joka käsittää niin mobiilityön kuin

haja- ja etätyönkin mahdollisuudet. Riippuen kirjoittajasta, tutkijasta ja asiayhteydestä on vir-

tuaalityöhön liittyvillä käsitteillä useita erilaisia määritelmiä, tulkintoja ja merkityksiä, jotka

liittyvät joko käytettävien välineiden, liikkuvuuden, paikan, ajan tai yhteyksien erilaisuuteen

(Forsblom ym. 2006, 12; Martins ym. 2004, 806; Hyrkkänen & Vartiainen 2005, 26; Vilkman

2016, 12–14).

Virtuaalijohtamiselle ja virtuaalityölle on olemassa useita erilaisia käsitteitä ja määritelmiä eri

tutkimuksiessa (vrt. engl. telework, telecommuting, e-work, distance.., distributed.., mobile..,

virtual.., electronic.., eWork.., remote.., mobile virtual.., eMobile, remote work, ”new ways of

work”). Yhteistä määritelmille on se, että ihmiset ja työyhteisö voivat olla tarvittaessa vuoro-

vaikutuksessa keskenään tai tehdä yhteistyötä toisten kanssa tarvittaessa jotakin tieto- ja vies-

tintäteknologiaa hyödyntämällä normaalin työ- ja toimistoajan puitteissa (Pullan 2016, 3;

Vilkman 2016, 13–14, 47).

Yhteistä edellisille käsitteiden määritelmille on aina myös se, että niillä tarkoitetaan lähtökoh-

diltaan työtä, jossa vuorovaikutus tapahtuu tieto- ja viestintä- sekä teknologiavälitteisesti joko

eri- tai samanaikaisesti (Martins ym. 2004, 807; Hyrkkänen & Vartiainen 2005, 25−26). Läh-

tökohta on myös se, että virtuaalijohtamisessa on kyse ihmisten johtamisesta (Lurey & Rai-

singhani 2001, 532).

6 Ruusunen ja Salomaa 2015, 67.
7 Virtuaalityö on määritelty aiemmin luvussa 2.2. Tässä luvussa määritelmää laajennetaan

paremmin käsillä olevaa tutkimusta koskevaksi.
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Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että kaikkia käsitteitä yhdistää maantieteellinen etäisyys ja tek-

nologian käyttäminen vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä (Gilson ym. 2015, 1317). Lisäksi on

havaittu, että tutkimustuloksissa on globaaleja samankaltaisuuksia riippumatta kansallisuuk-

sista (Gilson ym. 2015, 1318). On olemassa myös kannanottoja, joiden mukaan suurin osa

virtuaalityön tutkimuksesta on keskittynyt käsittelemään erityisesti hyötyjen ja haittojen erit-

telyä (Hoch & Kozlowski 2014, 390). Viimeisen vuosikymmenen aikana on tutkittu paljon

myös sitä, kuinka virtuaalista työ ja sen toteuttaminen itse asiassa on (Hoch & Kozlowski

2014, 391).

Tässä tutkimuksessa virtuaalityötä ei ymmärretä kuitenkaan täysin ajasta vapaaksi (Pullan

2016, 13; Vilkman 2016, 14), koska reaaliaikainen ja tehokas vuorovaikutus edellyttää aina

toisen osapuolen läsnäoloa. Työtä tehdään siis välittyneesti erilaisten järjestelmien, ohjelmien,

ohjelmistojen ja laitteiden avulla sekä avoimesti tietoa jakaen (Pullan 2016, 65). Taulukossa 5

on esitetty virtuaalityön ja -johtamisen tutkimuskenttä viime vuosikymmeniltä.

Taulukko 5

Virtuaalityön ja -johtamisen tutkimusalueet ja -teemat eri vuosikymmeninä.
VIRTUAALITYÖN (VT) JA SEN JOHTAMISEN TUTKIMUSKENTTÄ

1990 + 2004 + 2014 +

JOHTA-
MINEN

· - · transformationaalinen joh-

taminen

· transaktonaalinen johtami-

nen

· LMX; BCL, SMM,

· shared leadership

· johtajan rooli ja toimen
tiimien muodostumisen
tukemiseksi

MUUT
TEEMAT

· laboratorio-olosuhtee

· vertailut kasvokkain vs. VT

· paikka, säästöt, aika

· sitouttaminen

· hyödyt ja edut

· vuorovaikutustavat

· tehokkuus

· tiimien prosessit

· VT:n vaikutus yleisesti

· VT:n vaikutus tuloksiin

· opiskelijaotanta

· useat eri alat

· tiedot, taidot, kyvyt

· tiedon jakaminen

· tiimityö eri näkökulmista

· etäisyyden vaikutus työhön

· virtuaalisuuden määrä

· luottamus

· vuorovaikutus

· konfliktien käsittely

· asiantuntijaotanta

· eri sukupolvien ja kult-
tuurien erilaisuus

· jäsenten liikkuvuus

· uusien ja kehittyvien tek-
nologioiden mahdolli-
suudet

· ”aliryhmät”

· virtuaalinen luovuus ja
fasilitointi

· hyvinvointi

Ennen teollistumisen aikakautta ihmiset asuivat enimmäkseen yhdellä paikkakunnalla ja työs-

sä käytiin jalan. Elanto hankittiin yleensä viljelemällä ja karjan kasvattamisella sekä metsäta-

loudella. (Vartiainen 2007, 32.) Teollistumisen jälkeen ihmisten työmatkat pitenivät. Töihin

piti matkustaa pitkiäkin matkoja 1970-luvulla. Lisääntyvät liikenneongelmat ja ilman saastu-
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minen käynnistivät teollistuneissa maissa keskustelun kotona työskentelyn mahdollistamisesta

teknologiavälitteisesti. (Vartiainen 2007, 33.) Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 806)

mukaan virtuaalityön juuret ovatkin siinä, että tietotyön tekemisen havaittiin olevan mahdol-

lista myös kotoa käsin, ja siten oli mahdollista tuottaa niin yrityksille kuin yrityksille sekä

aikaan että matkustamisen vähenemiseen liittyvää säästöä. Varhaisimpien tutkimusten aiheina

olivat 1980-luvulla muun muassa: i) maantieteellisen etäisyyden vaikutukset työyhteisössä, ii)

perhe-elämän yhteensovittamisen haasteet sekä iii) työyhteisöstä etääntyminen (Vartiainen

2007, 32–33).

Virtuaalityön ensimmäinen aalto ja virtuaalityön juuret kehittyivät 1980-luvun alussa, kun

sähköpostin lähettäminen tuli mahdolliseksi. Työ oli tässä vaiheessa kääntämistä, kuvittamis-

ta, tekstittämistä ja raporttien laatimista. Työmuoto mahdollisti muun muassa kotiäitien osal-

listumisen työhön. Uudenlainen työ mahdollisti entistä laajemman työllistymisen freelancer-

pohjalta, kunhan työn laatu vastasi odotuksia. Työ mahdollisti työnantajalle esimerkiksi tilo-

jen mitoittamiseen liittyviä säästöjä ja toisaalta sen, että työhön kyettiin valikoimaan parhaat

osaajat. Työntekijät eivät kuitenkaan olleet samalla tavalla kiinni eläkkeissä ja työnantajien

muissa palveluissa. Teknologian kehittyminen mahdollisti 1990-luvun alussa verkkomyynnin

tulon asiakasmarkkinoille. (Johns & Gratton 2013, 4.)

Virtuaalityön toisessa aallossa 2000-luvun alussa globalisaatio edellytti työnantajilta kykyä

työskennellä läpi vuorokauden ja kansainvälisesti. Teknologian kehittyminen mahdollisti nyt

sen, että työtä oli mahdollista tehdä missä tahansa ja milloin tahansa. Tällöin käynnistyivät

ensimmäiset kokeilut, jossa työntekijät saivat kokeilla joustavia työaikoja ja työskennellä par-

haaksi katsomassaan paikassa. Suurimmissa kansainvälisissä yrityksissä jopa 45 prosenttia

henkilöstöstä saattoi työskennellä kotoaan käsin. Kääntöpuolena olivat muun muassa epäilyt

siitä kyetäänkö esimerkiksi kotoa käsin työskentelemään yhtä tehokkaasti kuin varsinaisella

toimipaikalla. Teknologinen kehitys kuitenkin ajoi siinä määrin virtuaalityötä eteenpäin, että

virtuaalityössä saavutettiin samanlainen työn tehokkuus ja laatu kuin toimistotyössä. (Johns &

Gratton 2013, 5.) Virtuaalityön hyödyntämisen tavoitteena oli tuotekehityksen nopeuttami-

nen, innovaatioprosessien ajallinen lyhentäminen ja tuotteiden jalkauttamisen nopeutuminen

(Gressgård 2010, 103).

Virtuaalityön kolmannessa aallossa työhön tulivat mukaan virtuaalityötä tekevät vertaiset.

Ilmiön haasteeksi muodostuivat muun muassa eristyneisyyden tunteet, sosiaalisuuden vähe-

neminen ja vuorovaikutuksen määrä. Sittemmin ja viime aikoina teknologinen kehittyminen

on mahdollistanut sen, että työntekijöiden on mahdollista kokea olevansa läsnä toistensa
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kanssa uusimpien kanavien välityksellä. (Johns & Gratton 2013, 5–6.) Viimeisimpänä kehi-

tysaskeleena ovat yhteiset ja avoimet virtuaalityöhön sopivat vuokrattavat työtilat, joissa kuka

tahansa virtuaalityötä tekevä voi olla paikalla muiden eri alojen asiantuntijoiden kanssa.

(Johns & Gratton 2013, 6.)

Vartiainen (2007, 13, 21) esitti jo reilu vuosikymmen sitten, että virtuaalityö työmuotona osa-

na tietotyötä lisääntyy tulevaisuudessa ja kasvaa muun muassa Suomessa kymmenen prosen-

tin vauhdilla. Jo tuolloin pohdittiin, mitä vaikutuksia teknologialla on työhön tulevaisuudessa.

Koska teknologia kehittyy edelleen, ovat samat haasteet ja kysymykset ajankohtaisia myös

tänäkin päivänä (vrt. Vartiainen 2007, 46).

Virtuaalityöstä ja sen johtamisesta haasteellisen tekevät neljä eri ominaisuutta. Nämä ovat

aiemmin määritelmienkin yhteydessä esille tuodut: i) maantieteellinen hajautuneisuus, ii) vuo-

rovaikutuksen keinot ja aikautus, iii) tiedon jakamisen tavat sekä iv) työntekijän fyysinen

liikkuvuus (Vartiainen 2007, 23–24). Kun tiedämme, että globaaleista kansainvälisistä yrityk-

sistä noin 66 prosenttia hyödyntää virtuaalityön eri muotoja ja 80 prosenttia tällaisista yrityk-

sistä uskoo määrän edelleen kasvavan (Gilson ym. 2015, 1314), on virtuaalityön ja sen johta-

misen tutkimukselle jatkossakin tilausta. Gilson ynnä muut (2015, 1316) esittävät artikkelis-

saan, että tutkimusta on suunnattava yhä enemmän asiantuntijaorganisaatioiden virtuaalityön

tutkimiseen. Yleisenä havaintona on se, että virtuaalijohtajia ja virtuaalijohtamista on tutkittu

lopulta kuitenkin varsin vähän (Wakefield ym. 2008, 435.)

3.2. Virtuaalityöntekijöiden välitteinen johtaminen

Virtuaalijohtaminen on erilaista, mutta vaikeaa tai mahdotonta se ei kuitenkaan ole. Naderin

ja hänen kollegoidensa (2009, 2656) mukaan nykypäivänä jokainen tekee jossakin vaiheessa

työuraansa työtä virtuaalisesti, minkä takia yhä useampi johtaja on jossakin vaiheessa uraansa

myös niin sanottu virtuaalijohtaja. Virtuaalijohtamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa, ih-

misten, työntekijöiden tavoitteellista ja vuorovaikutuksellista dialogia, kommunikointia, koh-

taamista ja läsnäoloa, työn suorittamiseksi ja työnantajan asettamien tavoitteiden saavuttami-

seksi siten, että esimies hyödyntää tarvittaessa johtamistoiminnassaan työnantajan tieto- ja

viestintäteknologioita ollakseen yhteydessä johdettaviinsa (Virolainen 2010, 66; Connaughton

ym. 2011, 504; Vilkman 2016, 15).

Virtuaalijohtamisessa ei ole kyse kuitenkaan edelleenkään teknologioiden yhdistämisestä

vaan ihmisistä ja näin on myös tulevaisuudessa (Virolainen 2010, 66; Wang ym. 2014, 190).

Virtuaalijohtamisessa teknologiat ainoastaan helpottavat ja mahdollistavat yhteistyön, mutta
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ihmiset luovat sen (Pullan 2016, 89–91; Vilkman 2016, 63, 155). Virtuaalijohtajalla tarkoite-

taan tässä tutkimuksessa esimiestä, joka vastaa lähityöyhteisönsä ja johdettaviksi määrättyjen

työntekijöiden tehtävien suorittamisesta, resurssien hankkimisesta ja tavoitteiden saavuttami-

sesta silloin, kun hän itse tai yksikin johdettava tekee virtuaalityötä.

Virtuaalijohtamisen kulmakivinä voidaan pitää muun muassa toimintaperiaatteiden sopimista

(Powell ym. 2004, 9), luottamusta, jatkuvaa dialogia, arvostuksen jakamista, yhteisöllisyyttä,

avoimuutta (Vilkman 2016, 26, 60). Hunsakerin ja Hunsakerin (2008, 87) mukaan virtuaali-

johtamisessa haasteena on ihmisten yhdistäminen tehokkaasti ja tarkoituksellisesti samaan

hetkeen. Virtuaalityössä teknologia edustaakin kaikesta vuorovaikutuksesta vain noin kym-

mentä prosenttia ja loput 90 prosenttia on ihmisten välistä vuorovaikutusta (Powell ym. 2004,

11; Pullan 2016, 91; Lipnack & Stamps 1999, 17). Koska virtuaalijohtaminen on erilaista suh-

teessa siihen, mihin olemme tottuneet ja edellyttää uusien, herkkienkin, johtamiskäytäntöjen

ja toimintamallien kehittämistä, perinteinen käskeminen verkon yli ei toimi ihmisten välillä

(Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 96; Pullan 2016, 4; Weisband 2008, 7, 249–251; Vilkman

2016, 15, 20, 57, 137, 139). Kuviossa 3 on esitetty virtuaalityön ja -johtamisen kulmakivet,

ihmiset, teknologiat ja prosessit ja niiden osa-alueet, joiden ympärille voidaan rakentaa tämän

tutkimuksen ilmiöt.

KUVIO 3 Virtuaalityön ja -johtamisen kulmakivet (mukaillen Ebrahim ym. 2009,

2662).

Virtuaalijohtamisessa on paljon samoja asioita ja piirteitä kuin tavanomaisessakin johtamises-

sa, mutta joiltakin osin se on erilaisempaa (Zaccaro & Baderi 2003, 377). Esimerkiksi Nade-

rin ja hänen kollegoidensa (2009, 2663) sekä Wakefieldin ja hänen kollegoidensa (2008, 450–
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451) mukaan virtuaalityöntekijöiden johtamisessa korostuvat erityisesti valmentava ja mode-

roiva johtamisote sekä erilaiset aktivoijan roolit (Sivunen 2007, 73) siten, että kaikissa vai-

heissa tehtävien suorittamisvaiheen on oltava osallistujille selkeä. Janhosen (2010, 60) mu-

kaan virtuaalityössä esimiehet ovat usein neuvonantajien roolissa. Virolaisen (2010, 212) mu-

kaan työntekijät odottavat enemmän esimiehiltään tehtäviinsä liittyvää tukea, kannustusta ja

positiivista haastamista. Esimiehet eivät kuitenkaan kykene kannustamaan, kysymään tai

muillakaan tavoilla stimuloimaan työntekijöitään virtuaalityössä. Richterin ynnä muut (2006,

240) korostavat virtuaalityöntekijöiden johtamisen edellyttävän esimiehiltä tavanomaista

voimakkaampaa johtamista ja johtamisotetta.

Tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että virtuaalityön tekijöiden johtaminen on jo edellisten takia

vaativampaa (Hoch & Kozlowski 2014, 391). Toisaalta Martinsin ynnä muiden (2004, 811)

mukaan virtuaalisuus madaltaa yhteydenottokynnystä eritasoisten johtajien välillä ja edelleen

keskusteluun osallistumiskynnystä. Kuitenkin on esitettu huomioita siitä, että Hunsakerin ja

Hunsakerin (2008, 90) mukaan virtuaalityöstä johtuen ihmisiltä voi jäädä kokonaan pois työn

ihmiskontaktit, sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ja sekä niin sanottu ennakoitavuus. Martin-

sin ynnä muiden (2004, 811) havaintojen perusteella päätöksenteon on esimerkiksi havaittu

kestävän pidempään virtuaalisesti työskenneltäessä, mutta samanaikaisesti sillä on havaittu

olevan positiivinen vaikutus päämääriin sitoutumisessa.

Johtamiselle teknologiavälitteinen työskentely asettaa uusia haasteita. Se edellyttää henkilös-

töltä sitoutumista ja jossakin määrin lisääntyvää työmäärän kasvua (Saarinen 2016, 73, 157).

Toisaalta haasteena on johtajan epäsuora hallinnollinen asema muita kohtaan, oman aseman

perusteleminen, maantieteellinen etäisyys, teknologiavälitteisen työskentelyn uutuus kaikille

ja tasapainottelu oman roolin löytämiseksi. Johtajalta odotetaan kuitenkin samalla tavalla asi-

oiden linjaamista, alaisiin vaikuttamista, aktiivista yhteydenpitoa, palautteiden pyytämistä,

asiantuntijuuden arvostamista, näkemyksien esilletuomista, ohjaamista sekä aikatauluissa ja

sovituissa asioissa pysymistä kuin kasvokkaisessakin johtamisessa. Virtuaalityössä ei siis voi

unohtaa perinteisiä johtajan toimia: luottamuksen rakentamista, säännöllisyyttä, auttamista,

ohjaamista, opastamista, periaatteista kiinni pitämistä sekä tiimin jäsenten tyytyväisinä pitä-

mistä. Edellä mainitut seikat lisäävät tyytyväisyyttä niin johtajaan kuin tiimeihin ja niiden

yhteistyöhönkin. (Aira 2012, 104–109, 111; Saarinen 2016, 76, 158.)

Pääosin ihmisiä ja tiimejä johdetaan virtuaalisesti samoilla periaatteilla kuin tavanomaisesti

(Cascio & Shurygailo 2007, 362). Krummin ynnä muiden (2016, 124) mukaan virtuaalityön

neljä keskeisintä etua ovat: i) mahdollisuus koota parhaat osaajat ja taidot saman asian ympä-
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rille tunneissa ellei jopa minuuteissa (Zaccaro & Bader 2003, 380; Krumm ym. 2016, 124;

Siebdrat ym. 2009, 67), ii) mahdollisuus pienentää matkustamiskustannuksia, iii) tarvittava

tieto on mahdollista koota yhteen eri näkökulmista ja osaajilta tehokkaammin sekä ketteräm-

min (Zaccaro & Bader 2003, 380) ja iv) virtuaalityö mahdollistaa nopeamman muutosherk-

kyyden organisaatioissa (Nader ym. 2009, 2654).

Johtajan näkökulmasta erityisesti se, mitä aikaisemmin ihmiset pääsevät vaikuttamaan omiin

asioihinsa, sitä paremmin he myös sitoutuvat yhteiseen työhön virtuaalisesti toimittaessa (Vi-

rolainen 2010, 69). Virtuaalityössä vuorovaikutussuhteiden laatua on esimerkiksi esimies-

alaistilanteissa parantanut valtaerojen minimoiminen. Huomioitavaa on se, että samanaikai-

sesti vertaissuhteissa valtaeroja voivat kasvattaa muun muassa henkilökohtainen osaaminen,

vuorovaikutustaidot ja työkokemus. Edelleen muun muassa sähköpostiviestien määrällä esi-

mies-alaissuhteissa on vaikutus vuorovaikutussuhteiden laatuun parantavasti. Koska kokemus

vuorovaikutussuhteiden laadusta on aina subjektiivinen, osapuolet voivat kokea laadun kes-

kenään eri tavoilla. (Aira 2012, 54, 58.)

Virtuaalityön yksi osatekijä on yhteistyö esimiehen kanssa.

Virtuaalinen yhteistyö ja johtaminen on pyrittävä aloittamaan aina kasvotusten (Powell ym.

2004, 8; Pöyry-Lassila 2015, 35, 118; Richter ym. 2006, 244; Siebdrat ym. 2009, 67; Saarinen

2016, 200). Maznevskin ja Chudoban (2000, 489) mukaan kasvokkaisten tapaamisten määrä

on suhteutettava tehtävien monimutkaisuuteen ja vaativuuteen (Powell ym. 2004, 8). Virtuaa-

lityössä on vuoroteltava sopivassa rytmissä kasvokkaisten tapaamisten ja virtuaalisen vuoro-

vaikutuksen välillä (Pöyry-Lassila 2015, 54). Kasvokkaisten tapaamisten on havaittu lisäävän

yhteistyöhön sitoutumista (Sivunen 2007, 86–87). Teknologiavälitteinen vuorovaikutus on

parhaimmillaan joko juuri ennen mahdollista tapaamista, samana päivänä tai muutaman päi-

vän sisällä kasvokkaisesta tapaamisesta (Sivunen 2007, 126).

Virtuaalityö edellyttää oikeiden ja tarkoituksenmukaisten teknologioiden ja palveluiden yh-

distämistä siten, että ne olisivat kokemuksena mahdollisimman lähellä kasvokkaisia tapaami-

sia (Virolainen 2010, 85). Virolaisen (2010, 221) mukaan ei ole kuitenkaan täysin yksiselit-

teistä, miten videoneuvottelutyökaluilla on mahdollista korvata kokonaan kasvokkaisilla ja

lähitapaamisilla. Toisaalta Maznevskin ja Chudoban (2000, 489) mukaan tarkoituksenmukai-

set ja tiiviisti rytmitetyt virtuaalitapaamiset ovat yhteydessä tehokkaaseen yhteistyöhön jopa

merkityksellisemmin kuin kasvokkaiset tapaamiset. Ensimmäinen kasvotusten toteutuva ta-

paaminen on järjestettävä paikassa, joka ei ole kenellekään entuudestaan tuttu ja johon kaikil-
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la on yhtä pitkä matka. Tällä voidaan tukea tasa-arvoisuuden kokemista. (Virolainen 2010,

144.) Toisaalta se, että tapaamiset järjestetään toisten työskentelypaikoilla siten, että kaikille

muodostuu yksityiskohtainen mielikuva toisten paikallisista työskentelyolosuhteita, lisää lä-

heisyyden tunnetta yhteistyöhön, viestintään ja henkilöitä kohtaan (Virolainen 2010, 144).

Virolaisen (2010, 217) mukaan esimiesten vähäinen vierailu etätoimipisteessä ja virtuaalisissa

kokouksissa, aiheuttaa sen, että johto koetaan etäisenä ja vieraana.

Kasvotusten tehtävien tapaamisten on oltava aitoja ja niissä on oltava aidosti aikaa muiden

kanssa asioista ja työtehtävistä keskustelemiseen (Virolainen 2010, 218). Virolaisen (2010,

143) ja Pöyry-Lassilan (2015, 114) mukaan sopiva väli lähitapaamiselle koetaan tarkoituk-

senmukaisena, kun se toteutuu noin 1−2 kuukauden välein. On myös mahdollista päästä sa-

maan lopputulokseen, vaikka tapaamisia on vain 2−3 kertaa vuodessa. Yleisohjeena on, että

tapaamisissa teemana on tiimien yhteisöllisyyden luominen ja tiimihengen kohottaminen

(Pöyry-Lassila 2015, 114).

Perinteinen johtamis- ja työskentelyosaaminen, johon olemme tottuneet, ei enää jatkossa riitä,

vaan virtuaalityöskentely ja -johtaminen on myös hallittava (Pullan 2016, 23; Saarinen 2016,

201). Tämä edellyttää esimiehiltä uudenlaista osaamista ja käytäntöjä (Nader ym. 2009,

2656), mikä ei välttämättä ole helppoa (Bloom ym. 2013, 21). Pullanin (2016, 22) mukaan

johtotehtävissä olevat henkilöt olivat kokeneet vaikeiden asioiden käsittelyn haastavaksi vir-

tuaalisesti ja 41 prosenttia henkilöistä oli kokenut vaikeaksi eri teknologioiden käytön virtuaa-

lityössä. Hoch ja Kozlowski (2014, 391) nostavatkin esille teknologiaosaamisen ja virtuaali-

johtamisen edellyttämän valmisteluajan vaikutuksen ajankäyttöön muun johtamistyön lisäksi.

Hunsakerin ja Hunsakerin (2008, 93) mukaan esimiesten on tunnistettava, mitä erilaisia taitoja

kukin työntekijä tarvitsee virtuaalityössä. Keskeistä virtuaalityössä on se, että jokainen osal-

listuja tuntee kunkin osallistujan erikoisosaamisen, taidot ja kyvyt mukaan luettuna teknolo-

giaosaamisen (Rosen ym. 2007, 261, 269). Vaikka teknologiavälitteisyys voi tuoda ihmisten

väliseen vuorovaikutukseen niin sanottua jäykkyyttä, muodollisuutta ja vähentää hiukan vuo-

rovaikutteisuutta kasvokkaiseen vuorovaikutukseen verrattuna, ovat siihen yhteydessä myös

muut tekijät kuten virtuaaliosaaminen ja aiemmat virtuaalikokemukset, koulutustausta, roolit

ja vuorovaikutustavat (Xiao ym. 2008, 73–74; Balthazard ym. 2008, 131).

Virtuaalityön aloittamiseen on liitettävä koulutusta ja ohjausta erityisesti johtajille. Sitä tarvi-

taan virtuaalityön ja -johtamisen edellyttämissä tiedoissa ja taidoissa sekä johtamistavoissa,

koska parantuneen osaamisen kautta niiden on havaittu lisäävän tyytyväisyyttä virtuaalityös-
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kentelyyn (Powell ym. 2004, 9; Nader ym. 2009, 2661; Zaccaro & Bader 2003, 387; Virolai-

nen ym. 2007, 61; Gilson ym. 2015, 1322; Saarinen 2016, 201; Vartiainen ym. 2005, 169,

172). Helle (2006, 83) esittää, että myös niille, jotka eivät tee virtuaalityötä, tulee tarjota kou-

lutusta niin virtuaalityöhön kuin sen johtamiseenkin liittyen.

Nurmen (2010, 137–139) mukaan virtuaalityön kuormittavuus korostuu erityisesti nuorien ja

kokemattomien työntekijöiden parissa, minkä perusteella erityisesti itseohjautuvuuden ja

ammattitaidon osa-alueiden kehittäminen korostuvat virtuaalityössä. Sen takia virtuaalityö ja

sen johtaminen edellyttävät muun muassa tarvittavien tietojen ja taitojen sekä toimintaperiaat-

teiden koulutus- ja kehittämistoimenpiteiden toteuttamista (Vartiainen & Hyrkkänen 2010,

97; Pullan 2016, 6, 61, 91; Weisband 2008, 6; Vilkman 2016, 21, 186; Nousiainen 2014, 70).

Tällainen harjoittelu voi sisältää muun muassa virtuaalityökalujen käyttöä (Malhotra ym.

2007, 66, 68), itseohjautuvuusosaamista, vuorovaikutusosaamista, virtuaalitapaamisosaamista

ja eri teknologioiden oppimista (Nader ym. 2009, 2662).

Malhotran ja hänen kollegoidensa (2007, 68) ja Siebdratin ja hänen kollegoidensa (2009, 66)

perusteella virtuaalityön vaatimuksia vähätellään, minkä takia virtuaalityötä ja -johtamista

koskiviä erillisiä koulutusohjelmia ei ole joko lainkaan tai olemassa olevat toteutukset on ko-

ettu tehottomiksi ja niihin on suhtauduttu välinpitämättömästi sekä vähätellen. Virtuaalityön

ja -johtamisen koulutusta voidaan perustella muun muassa sillä, että Zaccaron ja Baderin

(2003, 380) mukaan virtuaalityö edellyttää johtajalta selkeiden ohjeiden ja tehtävien jalkaut-

tamista poikkeuksellisen ymmärrettävällä tavalla. Vuorovaikutusta voikin syntyä jo yhteis-

toiminnan alussa, kun osapuolet ja esimies opastavat toisiansa eri välineiden käytössä (Sivu-

nen 2007, 118).

Gilsonin ynnä muiden (2015, 1319) mukaan esimiehen ollessa maantieteellisesti etäällä tii-

mistään, on johtajan oltava riittävän kyvykäs viestimään tiimilleen eri kanavia hyödyntämällä.

Johtamisen kannalta koulutus on perusteltua, koska teknologialähtöisessä työssä on huomioi-

tava erityisesti ennakoiminen. Koulutus on perusteltua myös siksi, että viestinnän eriaikaisuus

hidastaa päätöksentekoa. Se taas voi johtaa siihen, että viestit voidaan ymmärtää väärin. (Si-

vunen 2007, 78; Virolainen 2010, 215.) Organisaation kannalta koulutus on perusteltua, koska

virtuaalityössä henkilöiden ja tiimien yhteistyö ei aina perustu parhaisiin käytäntöihin. Syväl-

linen virtuaalityön vaatimusten ymmärtäminen, tiedostaminen ja osaaminen vaativat siis kou-

lutusta. (Sivunen 2007, 225; Vartiainen ym. 2005, 169, 172.)

Virtuaalityön yksi osatekijä on henkilökohtainen virtuaalityön osaaminen.
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Merkityksellinen ja tavoitteellinen virtuaalityö ja virtuaalinen yhteistyö on aloitettava sopi-

malla virtuaalista yhteistyötä ja vuorovaikutusta koskevista toimintaperiaatteista (Malhotra

ym. 2007, 62, 64; Sivunen 2007, 79; Nurmi 2010, 140; Vuopala 2013, 32; Zaccaron & Bade-

rin 2003, 380; Hunsaker & Hunsaker 2008, 90). Elleivät ihmiset ole tyytyväisiä yhteistyöhön,

yhteistyö ei voi olla tällöin myöskään tuloksellista (Lurey & Raisinghani 2001, 527). Työs-

kenneltäessä eri alojen ihmisten kanssa on tärkeää, että työssä on olemassa yhteinen kiinnos-

tus, asioista on yhteinen käsitys eikä tiedon jakamisessa ole esteitä (Pöyry-Lassila 2015, 72).

Sivusen (2007, 100, 102) mukaan henkilöiden samanlaisuudella, aktiivisuudella tai erilaisuu-

della on merkitystä vuorovaikutuksen syntymiseen yhteistyön alussa. Vuopalan (2013, 64) ja

Sivusen (2007, 76) mukaan yhteisen työskentelyperustan muodostumiseen vaikuttaa myös

kokemus läsnäolosta, näkyvyydestä, kuuluvuudesta, ajallisesta samanaikaisuudesta, päällek-

käisestä viestinnästä, peräkkäisyydestä, tarkasteltavuudesta ja muunneltavuudesta sekä vuoro-

vaikutussuhteiden toimivuudesta ja samantyyppisten tehtävien hoitamisesta. Lisäksi vuoro-

vaikutuksen syntymistä lisää jokin yhteinen aihe- tai osaamisalue (Sivunen 2007, 84). Myös

vuorovaikutuksen vapaaehtoisuudella on merkitystä sille, kuinka hyvin henkilö sitoutuu ja

otetaan mukaan yhteistyöhön. Mitä parempi prosessi vuorovaikutukselle luodaan, sitä pa-

remmin kyetään aktivoimaan kaikki osapuolet (Sivunen 2007, 100, 102). Edellisten perusteel-

la virtuaalityössä tarve erityisesti yhteisten palaverien ja aikautuksen sopimiselle kasvavat

(Sivunen 2007, 104; Nader ym. 2009, 2663).

Krummin ja hänen kollegoidensa (2016, 139) mukaan virtuaalisessa yhteistyössä korostuu

virtuaalisten kanavien ohjeiden ja periaatteiden sopiminen etenkin tilanteessa, jossa henkilöil-

lä teknologinen osaaminen on heikkoa. Koska jokainen työyhteisö on erilainen, on jokaisen

lähityöyhteisön ja organisaation kyseenalaistettava nykykäytännöt, kokeiltava ja sovittava

yhdessä sopivimmista ja selkeistä sekä yksinkertaisista virtuaalityötavoista keskenään työn ja

yhteistyön näkökulmasta (Vilkman 2016, 15, 21, 29, 37, 61, 83). Virtuaalijohtaminen edellyt-

tääkin erityistä huomiota ja halua toimia verkon yli, koska sitä ei voi tehdä enää kaiken muun

työn ohessa, vaan se edellyttää pysähtymistä, suunnittelua, yhteyksien luomista ja yhteyden-

oton valmistelua (Strasser & Augustinova 2008, 162, 164; Vilkman 2016, 23, 44, 59).

Virtuaalisen yhteistyön alussa sovittavia asioita on useita (vrt. Kuvio 4). Näitä ovat muun mu-

assa:

· vastuut, tavoitteet ja päätöksentekoprosessit (Richter ym. 2006, 244),

· käsitys virtuaalityön päämäärästä (Gressgård 2010, 107),
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· roolit, päätöksien ja tehtävien edistymisen vaiheen jakaminen (Zaccaron & Baderin

2003, 384; Järvenpää & Leidner 1999, 813),

· virtuaalisesta työskentelystä sopiminen ja sen suunnitteleminen (Martins ym. 2004,

812),

· kokonaiskuvan jakaminen yhteistyön aikana (Hunsaker & Hunsaker 2008, 90),

· kasvokkaiset tapaamiset (Hunsaker & Hunsaker 2008, 90),

· työn yksiselitteiset päämäärät (Brahm & Kunze 2012, 596),

· tehtävien jakaminen ja vuorovaikutuskäytännöt sekä periaatekuva työskentelyn eri

vaiheista (Greenberg ym. 2007, 331),

· yhteistyön useus, ja se, mitä ja miten viestitään, kuinka kommentoidaan, kuka tiedon

omistaa, kuinka tiedotetaan, kuinka toimitaan eri kanavissa sekä viestittämisen rytmi

yhteistyön aikana (Malhotra ym. 2007, 62, 64).

Bradnerin ja Markin (2008, 66–67) haastattelututkimuksessa (51 henkilöä, 2 tiimiä, 2 toimi-

paikkaa) virtuaalityössä kyettiin välittämään ja visualisoimaan kaikille työn kokonaisuus ja

tavoitteet maantieteellisistä eroista huolimatta.

Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 807) ja Virolaisen (2010, 70) mukaan säännöllinen

vuorovaikutus on kaiken keskiössä virtuaalityössä ja sen johtamisessa. Ihmisten välisellä vuo-

rovaikutuksella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa sosiaalista prosessia, dialogia, jossa ihmiset

tuottavat, jakavat, vaihtavat, ideoivat, neuvottelevat ja tukevat asioiden erilaisia merkityksiä

toistensa kanssa. Tämä tarkoittaa käytännössä erilaisten viestien lähettämistä, vastaanottamis-

ta, vaihtamista ja tulkintaa eri kanavien välityksellä. (Aira 2012, 22.)

Naderin ja hänen kollegoidensa (2009, 2660) mukaan virtuaalijohtamisessa tärkeimpiä asioita

ovat: i) säännöllinen palaute ja niin epävirallinen kuin virallinen vuorovaikutus, ii) toisten

ymmärtäminen muun muassa paikallisten olosuhteiden ja järjestelyjen suhteen sekä eri mieli-

piteiden hyväksyminen, iii) roolien selkeys ja suhde muuhun työhön sekä iv) johtajan ihmis-

läheisyys ja huolehtivaisuus. Sivusen (2007, 70–73) mukaan teknologiavälitteisessä vuoro-

vaikutuksessa korostuu avoimuus, hyväntahtoisuus, joustavuus ja ketteryys, mielipiteiden

esille tuominen, avun pyytäminen, avun tarjoaminen ja sen viiveetön saaminen sekä työorion-

tuneisuus. Malhotran ja hänen kollegoidensa (2007, 63) mukaan työyhteisöissä on oltava käy-

tössä niin sanotut asiantuntijuudet ja roolit esittelevä tiedosto, josta on mahdollista selvittää

henkilöstön erikoisosaaminen, koska toisten syvällinen tunteminen heijastuu aina myös vuo-

rovaikutukseen.
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Mitä persoonallisempaa vuorovaikutus on työskentelyn aikana, sitä tehokkaampaa on myös

yhteistyö (Lurey & Raisinghani 2001, 532). Hunsakerin ja Hunsakerin (2008, 92) mukaan

aloitettaessa virtuaalityötä henkilöt on sosiaalistettava yhteen, jotta kynnys yhteistyöhön on

mahdollisimman alhainen. Sosiaalistumisella tarkoitetaan niin prosessia, jossa sulaudutaan

organisaatioon ja opitaan tarvittava käyttäytyminen ja asenteet kuin tietämyksen luomista

kokemuksista, jotta voidaan oppia mentaalisia malleja ja teknisiä taitoja (Sivunen 2007, 36).

Lurey ja Raisinghani (2001, 533) kokevat, että erityisesti toisten tuntemiseen ja sosiaalistami-

seen on virtuaalisen yhteistyön alussa panostettava erityisen paljon. Zaccaron ja Baderin

(2003, 383, 385) mukaan virtuaalityössä on jaettava toisille tietoa niin harrastuksista, viikon-

loppumenoista kuin muusta vapaa-ajastakin sekä myös työhön osallistuvien henkilöiden eri-

koisosaamisesta, arvoista, tavoitteista ja erityiskiinnostuksista. Edellistä tukee Lureyn ja Rai-

singhanin (2001, 532) suositus siitä, että johtajan on virtuaalityössä pidettävä huolta siitä, että

kaikki johtaminen, vuorovaikutus ja havainnollistaminen ovat poikkeuksellisen tarkoituksen-

mukaista, jotta tavoitteet kyetään saavuttamaan virtuaalisessa yhteistyössä.

Samanaikaisesti on tiedostettava, että uudet työntekijät pyrkivät hankkimaan aktiivisesti sosi-

aalistumisprosessissaan työhön liittyvää tietoa, arvioita omasta työsuorituksestaan sekä vuo-

rovaikutussuhteisiin liittyvää tietoa (Sivunen 2007, 37). Lisäksi on havaittu, että joissakin

yhteyksissä virtuaalisessa työskentelyssä niin sanottu humorillisten kommenttien sanominen

on ollut helpompaa kuin tavanomaisessa työskentelyssä. Mitä positiivisemmin henkilöt kom-

munikoivat virtuaalisesti esimerkiksi sähköpostin välityksellä, sitä paremmat ovat joukon

saavuttamat tulokset. (Yilmaz 2016, 77; Malhotra ym. 2007, 63.) Espevikin ja hänen kolle-

goidensa (2011, 631) tutkimuksessa havaittiin, mitä tutumpia muut työskentelyjäsenet ovat,

sitä paremmin, nopeammin, tehokkaammin ja tuottavammin myös kyetään suoriutumaan teh-

tävistä sekä suoriudutaan uusista ja yllättävistä haasteista.

Virtuaalityön yksi osatekijä on lähityöyhteisön huomiointi.

Virtuaalityössä on mahdollista ratkaista yhtä vaativia ja luovia tehtäviä kuin tavanomaisessa-

kin yhteistyössä (Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 86). Naderin ynnä muut (2009, 2653, 2655)

toteavat artikkelinsa alussa jo vuonna 2009, että i) virtuaalityöstä on tullut yhä tehokkaampaa,

helpompaa ja nopeampaa, koska erilaiset keinot virtuaalisen yhteistyön toteuttamiseksi ovat

kehittyneet ja ii) virtuaalityöllä voidaan parantaa työn tulosten laatua ja tulosten nopeutta sekä

vähentää niin sanottua henkilöstön osaamisvajetta eri yhteyksissä.
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Toisaalta Maznevskin ja Chudoban (2000, 474) artikkelin perusteella voidaan todeta, että vir-

tuaalityön tuloksellisuudesta on useita erilaisia tuloksia riippuen tutkimuksesta, tutkijoista ja

asetelmista. Selvää on kuitenkin se, että mitä enemmän ja laadukkaammin virtuaalityössä

kommunikoidaan, sitä parempia ovat tulokset ja yhteistyön tehokkuus (Wakefield 2008, 434–

455). Zaccaron ja Baderin (2003, 37) mukaan virtuaalityössä hukataankin merkittävästi re-

sursseja ja tavoitteita, jos henkilöt eivät kykene toimimaan yhdessä ja tehokkaasti. Samalla on

huomioitava, että Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 818) mukaan pääosassa tutkimuk-

sia ei ole havaittu, että virtuaalisessa työssä sinänsä esiintyisi työskentelyn laadun tai tulosten

osalta niin sanottuja heikkouksia.

Yhteistyön merkityksen ymmärtämisellä ja sen kokemisella on merkittävä yhteys tulokselli-

suuteen ja yhteistyön prosessien hallintaan (Aira 2012, 12, 62; Sivunen 2007, 52). Martinsin

ja hänen kollegoidensa (2004, 815) mukaan virtuaalisen työskentelyn tehokkuutta lisää muun

muassa epävirallisten ja sosiaalisten vuorovaikutustilanteiden lisääntynyt käyttö. Pelkästään

se, miten paljon viestejä lähetetään, ei kuitenkaan kerro siitä millaiseksi vuorovaikutus koe-

taan tai millaista se on ─työn tuloksista puhumattakaan (Sivunen 2007, 102). Yhteistyössä

avoimella kommunikoinnilla ja relevantilla palautteella onkin todettu olevan keskeinen vaiku-

tus joukon tuloksellisuudelle (Dionne & Yammarino 2004, 181).

Cummingsin (2008, 48) kysely- ja haastattelututkimuksessa (182 tiimiä) päädyttiin siihen

johtopäätökseen, että virtuaalityötä tekevissä tiimeissä esimiesten on kannustettava jäseniä

säännölliseen vuorovaikutukseen toisten kanssa niin epävirallisissa kuin muodollisissakin

yhteyksissä. Säännöllisyydellä todettiin samassa tutkimuksessa olevan merkitystä myös pa-

rempaan työstä suoriutumiseen.

Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 819) mukaan virtuaalisen työskentelyn avoimuus ja

hyväntahtoisuus parantavat tuloksia ja työn tekemisen tehokkuutta. Yilmazin (2016, 92) tut-

kimuksessa taas havaittiin, että kun joukossa on yksikin kriittisesti ajatteleva ja ajatuksensa

esille tuova henkilö, joukon tulokset ovat paremmat virtuaalisessa yhteistyössä. Lisäksi

Hochin ja Kozlowskin (2014, 398–399) tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti jaetulla johta-

juudella oli hierarkkisen johtamisen sijasta positiivinen yhteys virtuaalityönä tehdyn tiimityön

tuloksiin riippumatta virtuaalisuuden määrästä.

Virtuaalityötä tekeviä henkilöitä ja tiimejä on johdettava perinteisen valvonnan sijaan tehtä-

villä ja tavoitteilla (Virolainen 2010, 68). Toisaalta työntekijöitä ei ole tarvetta valvoa virtuaa-

lityössä (Hunsaker & Hunsaker 2008, 91). Virtuaalista laiskottelua (engl. cyber-slacking) voi
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vähentää muun muassa sillä, että työyhteisössä sovitaan säännöllisistä virtuaalitapaamisista ja

työyhteisöä kehitetään yhä parempaan itseohjautuvuuteen (O´Neill ym. 2018, 159). Siebdratin

ynnä muiden (2009, 64) mukaan virtuaalityössä virtuaalitiimit kykenevät parempiin tuloksiin

ja tehokkuuteen tavanomaisiin tiimeihin verrattuna vain silloin, jos virtuaalityössä kyetään

hyödyntämään parhaita ja tarkoituksenmukaisia työprosesseja ja -menetelmiä.

Virtuaalityön yksi osatekijä on yhteistyö lähityöyhteisön kanssa.

Virtuaalityötä ja sen johtamista suunnitellessaan esimiehen on pidettävä huolta siitä, että yh-

teistyön lähtökohdat ovat positiiviset, yhteistyö on rakentavaa ja palkitsevaa ja virtuaaliseen

yhteistyöhön valitaan ne henkilöt, jotka siihen sopivat (Lurey & Raisinghani 2001, 532). Ai-

emmat kokemukset huonoista virtuaalisista kokemuksista vaikuttavat todennäköisesti virtuaa-

lityöskentelyyn heikentävästi (Virolainen 2010, 231). Virtuaalityöntekijän on oltava henkilö-

kohtaisesti motivoitunut ja halukas osallistumaan virtuaaliseen yhteistyöhön (Krumm ym.

2016, 124).

Nieminen ja Mannonen (2007, 178–179) tuovat esille, että jokaisen työntekijän on ymmärret-

tävä käytössä olevien mahdollisuuksiensa rajoitteet ja mahdollisuudet, jotta resursseja kyetään

käyttämään oikein ja tehokkaasti. Edelleen Niemisen ja Mannosen (2007, 165, 168) mukaan

joissakin yhteyksissä on havaittu, että ihmiset eivät ole edes yrittäneet oppia tarvittavia virtu-

aaliosaamisen edellyttämiä taitoja ja osaaminen on muodostunut virtuaalityössä suurimmaksi

haasteeksi. Niemisen ja Mannosen (2007, 184) mukaan yksittäisten ihmisten on kyettävä

työskentelemään itsenäisesti ja hyödyntämään ohjelmistojen ominaisuuksia tehokkaasti.

Krummin ja hänen kollegoidensa (2016, 125−126, 123, 136–137) mukaan tavanomaiseen

työskentelyyn verrattuna virtuaalityöskentelyssä korostuvat seuraavat yksilöihin liittyvät asi-

at: tiimityötaidot, itseohjautuvuus, luovuus, ennakoivuus, vuorovaikutustaidot, yleinen avoi-

muus ja avoimuus uusille kokemuksille, luotettavuus ja riittävät teknologiset taidot, vas-

tuunotto, tavoitteiden asettaminen, itsenäinen työskentely, aloitteellisuus, tekstin tuottaminen,

uusien teknologioiden omaksuminen ja analyyttinen ajattelu, kyky itsenäiseen työskentelyyn,

sopeutumiskyky, kyky asettaa tavoitteet tärkeysjärjestykseen, kyky viestiä kirjoittamalla, eri-

laisten virtuaalisten kanavien hyödyntäminen ja epävarmuuden sieto sekä kyky viivästetyn

kommunikoinnin hyödyntämiseen (Martinsin ym. 2004, 809). Virtuaalityö edellyttää henki-

löiltä myös motivoitumista, itsenäisyyttä, ahkeruutta, luotettavuutta, organisointikykyjä, vah-

vaa työmoraalia, kykyä ja halukkuutta yhteiseen tiedon jakamiseen, ammatillista itseluotta-

musta, vuorovaikutustaitoja, päätöksentekotaitoja, ongelmanratkaisutaitoja, tulevaisuusorien-
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toituneisuutta, vastuuntuntoisuutta, keskittymiskykyä, kehittämishakuisuutta, inspiroitumista,

ammatillisuutta ja kurinalaisuutta sekä riittävää tietoteknistä osaamista (Pullan 2016, 32, 35;

Forsblom ym. 2006, 16¸ Rosen ym. 2007, 260; Pöyry-Lassilan 2015, 35, 38).

Myös virtuaalisissa tiimeissä toimiessaan jokaisen jäsenen on oltava aktiivinen tiedon hankin-

nassa sekä luonteeltaan ja persoonallisuuspiirteiltään sellainen, että hajautettu työ sopii henki-

lölle (Sivunen 2007, 95–96). Virtuaalitiimin jäseneltä odotetaan myös itsenäisyyttä, priori-

sointi- ja organisointitaitoja niin omassa kuin yhteisönkin toiminnassa (Virolainen 2010, 225).

Tiimin työskentelyn laadun ja tehokkuuden kannalta yksilön kyky omaksua tiimin arvot, käy-

tännöt ja toimintatavat, periaatteet sekä odotukset, joita sen jäsenenä toimimiseen tarvitaan,

on edellytys työstä suoriutumiseen (Janhonen 2010, 76).

Virtuaalityön yksi osatekijä on työntekijän oma suhtautuminen virtuaalityö-

hön.

Virtuaalijohtamisessa ja virtuaalityössä johtajalta vaaditaan ja edellytetään niin sanottua virtu-

aalista aistia (engl. virtual sense) eri kanavia hyödynnettäessä (Malhotra ym. 2007, 63), koska

muun muassa virtuaalityön aikaiset konfliktit ja ongelmat voivat jäädä helpommin huomaa-

matta (Sivunen 2007, 103; Virolainen 2010, 234). Jamesonin (2011, 69) mukaan virtuaalisella

aistilla tulkitaan eri kanavien kautta tulevia vihjeitä. Tämä auttaa muun muassa johtajaa ole-

maan sopivasti esillä ja tuomaan esille itseään virtuaalityössä tarvittavalla tavalla. Toisaalta

virtuaalisella aistilla tarkoitetaan esimerkiksi Zaccaron ja Baderin (2003, 386) mukaan virtu-

aalityössä johtajan kykyä muun muassa henkilöiden kuormittuneisuuden tunnistamiseen, mi-

kä Sarkerin ynnä muiden (2011, 286) mukaan on esimiehille ja työntekijöille selvä haaste.

Hunsakerin ja Hunsakerin (2008, 96) mukaan virtuaalisella aistilla voidaan ymmärtää erilaiset

virtuaalityöhön liittyvät tietoisuuden tasot; ollaan tietoisia toisten tekemisestä ja käytettävyy-

destä, tehtävien työvaiheesta ja sosiaalisuudesta. Tämä on mahdollista, koska virtuaalisessa

yhteistyössä osapuolet voivat kokea fyysisen läsnäolon kaltaisia tuntemuksia myös viestintä-

ja tietoteknologioiden välityksellä. Virtuaaliläsnäololla tarkoitetaan siis tunnetta, joka ei aina

vaadi fyysistä läheisyyttä, vaan sitä voi kokea myös teknologiavälitteisessä vuorovaikutukses-

sa ja yhteistyössä. (Aira 2012, 25.)

Kyse on tällöin emotionaalisesta tuesta, mikä voi olla sosiaalista (empatia, kuuntelu, hyväk-

syntä, arvostaminen), tiedollista tai välineellistä (Sivunen 2007, 114–115). Emonationaalinen

tuki sisältää tunteiden purkamista ja oikeuttamista sekä kuuntelua, rohkaisua ja empatian
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osoittamista. Virtuaalisessa työskentelyssä konflikteja ihmisten välillä lisää viestien vää-

rinymmärtäminen, vähäinen ja spontaani kanssakäyminen sekä turvattomuuden tunteet (Viro-

lainen 2010, 243). Tämän takia myös avun ja neuvojen pyytäminen ja tarjoaminen sekä tuen

osoittaminen ja tarjoaminen voidaan kokea tueksi. Tämä voidaan ymmärtää samalla myös

tiedolliseksi tueksi, jolloin se on lähellä myös tiedon vaihtamista. Erityisesti ongelmien rat-

kaiseminen vahvistaa vuorovaikutussuhteita virtuaalityössä. Edelleen myös arviointi ja kan-

nustaminen ovat omalta osaltaan tuen muotoja työelämässä. (Aira 2012, 72–75.) Tällöin vir-

tuaalisessa yhteistyössä korostuu myös se, että jokainen osallistuja on jossakin määrin yhteis-

työn aikana myös toisten johtaja (Lipnack & Stamps 1999, 18).

Saarisen (2016, 129) mukaan virtuaalityötä tekevät ovat aktiivisia ongelmien ratkaisijoita.

Jokaisen henkilökohtaiset vuorovaikutustaidot sekä jokaisen kyky ennakoida erilaisia ongel-

mia korostuvat tieto- ja teknologiavälitteisessä vuorovaikutuksessa, koska johtamistilanteet

ovat hetkellisiä (Sivunen 2007, 125). Virtuaalityössä transformatiivisella johtamisella onkin

joidenkin tutkimusten mukaan havaittu olevan heikko vaikutus johdettaviin. Tämän arvellaan

johtuvan muun muassa siitä, että johtajan on vaikeampaa välittää ja alaisten vaikeampi havai-

ta yksittäisiä vihjeitä virtuaalityössä. Lisäämällä vuorovaikutusta verkon yli on haaste kuiten-

kin vältettävissä. (Hoch & Kozlowski 2014, 392.)

Virtuaalityön yksi osatekijä on yhteistyö esimiehen kanssa.

Joukon koheesiolla voidaan ymmärtää yksilön halua pysyä osana joukkoa. Johtajan tehtävänä

on yhteistyön alussa synnyttää yhteistyöhön koheesiota, jolla tarkoitetaan henkilöiden koke-

maa vetovoimaa joukkoon, koska heitä yhdistävät muun muassa sekä yhteinen että henkilö-

kohtaiset päämäärät (Brahm & Kunze 2012, 598). Koheesiolla onkin todettu olevan vaikutus-

ta joukon tehtävästä suoriutumiseen ja motivaatioon (Dionne & Ymmarino 2004, 181).

Virtuaalityössä joukon sitomiseen vaikuttavat keskeisesti valitut vuorovaikutuskeinot. Riip-

pumatta siitä, millä kanavalla vuorovaikutus tapahtuu ihmisten kesken, on havaittu, että vuo-

rovaikutus voi olla virtuaalisessa yhteistyössä syvempää, henkilökohtaisempaa ja sosiaali-

sempaa kuin kasvokkaisessa toiminnassa. (Järvenpää & Leidner 1999, 793.)

Toisaalla on havaittu myös se, että virtuaalityössä vuorovaikutus voi olla kuitenkin hitaampaa

ja harvempaa (Järvenpää & Leidner 1999, 793). Virtuaalityössä etäisyyden kasvamisen onkin

havaittu vähentävän spontaania vuorovaikutusta (Schaffers ym. 2006, 360). Joissakin yhteyk-

sissä virtuaalityössä jaetun johtajuuden periaattein toimittaessa on kuitenkin virtuaalityössä
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kyetty voittamaan etäisyyden ja vuorovaikutuksen haasteita (Hoch & Kozlowski 2014, 393).

Toisaalta, mitä enemmän ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa virtuaalisesti, sitä enemmän he

pyrkivät etsimään yhteyttä toisiin myös kasvotusten (Gareis ym. 2006, 49). Martinsin ja hä-

nen kollegoidensa (2004, 814) mukaan virtuaalisessa työskentelyssä vuorovaikutuksen on

havaittu olevan tehtäväorientoituneempaa kuin tavanomaisessa työskentelyssä. Samassa yh-

teydessä todetaan myös se, että virtuaalisesti toimittaessa on helpompaa kysyä toisilta suo-

rempia ja yksityisempiä kysymyksiä. Kuviossa 4 on esitetty aiemmista luvuista muodostettu

virtuaalijohtamisen kokonaisuus.

KUVIO 4 Tutkimuksessa ymmärrettävä virtuaalijohtamisen kokonaisuus.

3.3. Virtuaalisen yhteistyön rakentuminen työyhteisössä

Tiimille ja lähityöyhteisölle ei ole olemassa yhtä yksiselitteistä määritelmää (Powell ym.

2004, 7; Janhonen 2010, 18). Tässä tutkimuksessa lähityöyhteisöllä, tiimillä, tarkoitetaan noin

3─8 henkilöstä ja heidän esimiehestään muodostuvaa kokonaisuutta. Sillä on yhteinen riittä-

vän monimuotoinen ja haastava perustehtävä. Sitä ohjaa yhteinen kulttuuri. Sillä on yhteisesti

jaetut työskentelytavat ja -menetelmät sekä roolit. Henkilöt tuntevat toisensa ja he ovat aktii-

visesti ja avoimesti vuorovaikutuksessa toisiinsa ja yhteistyössä toistensa kanssa sekä tietoisia

toisistaan. Tiimi voi suunnitella, kehittää ja järjestellä toimintaansa tasapuolisesti, aktiivisesti

ja tarkoituksenmukaisesti omin voimin sekä yhteisessä ymmärryksessä. Henkilöillä on toisi-

ansa täydentäviä taitoja, yhteiset koordinoidut toimintatavat sekä yhteisvastuu suorituksistaan.

(Powell ym. 2004, 7; Vartiainen 2007, 23; Vilkman 2016, 75–76; Tarkkonen 2012, 151, 153,

156–157; Virolainen 2010, 20−22; Sivunen 2007, 24, 36: Vuopala 2013, 32−33, 37−38, 50;

Aira 2012, 116; Janhonen 2010, 19, 25−26, 91; Nader ym. 2009, 2654–2655; Hunsaker &

Hunsaker 2008, 87).
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Edelleen tässä tutkimuksessa virtuaalisesti toimivalla lähityöyhteisöllä, virtuaalitiimillä, tar-

koitetaan henkilöitä, jotka voivat työskennellä eri paikoissa hajautetusti ja lähityöyhteisö

käyttää vuorovaikutuksensa apuna viestintä- ja tietoteknologiaa (Powell ym. 2004, 7; Sivunen

2007, 25, 28, 52). Hajautuneisuudella tarkoitetaan maantieteellistä eripaikkaisuutta ja liikku-

vuutta sekä eri vuorovaikutuksen muotoja (Sivunen 2007, 25–26). Tässä tutkimuksessa virtu-

aalinen ja hajautettu sekä lähityöyhteisö ja tiimi termeinä ymmärretään keskenään täten syno-

nyymeinä (Virolainen 2010, 20; Vartiainen 2007, 22).

Sivusen (2007, 176) tutkimuksessa asiantuntijat kokivat tiimiytymisen i) tietoisuudeksi tiimiin

kuulumisesta ja sen voimakkuudesta, ii) osapuolten väliseksi tiiviiksi ja tukea antavaksi vuo-

rovaikutussuhteeksi sekä iii) yhteisten tavoitteiden eteen ponnistelemiseksi ja pyrkimykseksi

kohti yhteisiä päämääriä. Tiimiytymisessä Sivusen (2007, 181) mukaan ei ole merkitystä

maantieteellisellä etäisyydellä. Merkittävämpää on muun muassa sitoutuminen tiimin tehtä-

viin ja tavoitteisiin sekä oman työn arvostaminen. Silloin, kun ajallinen ero työskentelyssä on

suuri, voidaan viiveet kokea ryhmäytymistä heikentävänä asiana (Sivunen 2007, 182).

Pelkästään virtuaalisesti toimivista tiimeistä on mahdollista kehittyä sosiaalisia ryhmiä, joilla

on yhteiset normit ja tavat viestiä. Esimerkiksi tiimin sisäinen huumori, voi muodostua tavak-

si, joka erottaa sen muista tiiimeistä. (Sivunen 2007, 51.) Homogeeninen tiimi saavuttaa hel-

pommin yksimielisyyden päätöksenteossa. Heterogeenisesta tiimistä taas nousee enemmän

esiin erilaisia näkökulmia, mikä tukee uusia luovia ja monipuolisia ratkaisuja, jos tehtävät

ovat monimutkaisia (Vuopala 2013, 36).

Mobiilivirtuaalitiimissä yksi tai useampi tiimin jäsen työskentelee jossakin vaiheessa liikkuen

paikasta toiseen (Vartiainen 2007, 25). Vartiainen ja hänen kollegansa (2007, 25, 27) toteavat,

että mobiilivirtuaalitiimit ovat monimuotoisimpia hallita ja johtaa8. Tässä tutkimuksessa ym-

märrettävät erilaiset lähityöyhteisöt, tiimit, on esitetty kuviossa 5.

Virtuaalitiimien on havaittu olevan tiiviimpiä (engl. more fluid) kuin kasvokkaisten tiimien,

mutta samanaikaisesti niiden eliniän on havaittu olevan huomattavasti lyhyempi (Martins ym.

2004, 807). Virtuaalitiimeissä on mahdollista kokea psyykkistä läheisyyttä, avointa ja positii-

vista ilmapiiriä ja yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä toisiin on mahdollista luoda läheisiä suh-

teita ja tutustua yhtä syvällisesti kuin kasvokkain (Virolainen 2010, 76, 81, 97; Sivunen 2007,

8 Mobiilityö on määritelty aiemmin ja sitä avataan tarkemmin luvussa 3.6.
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39). Koko organisaation me-hengen ja ilmapiirin aistiminen ei ole kuitenkaan mahdollista

samalla tavalla kuin tavanomaisessa työssä (Virolainen 2010, 204). Toisaalta on huomattu,

että mitä iäkkäämpi, koulutetumpi ja korkea-asemaisempi henkilö on ja pidempään hän on

ollut organisaatiossa, sitä helpommin ja syvemmin hän voi kokea ilmapiirin organisaatiossa

(Virolainen 2010, 50).

KUVIO 5 Erilaisten tiimien johtaminen suhteessa niiden haastavuuteen.

Virtuaalitiimeissä sosiaalistuminen tapahtuu vuorovaikutustilanteissa ja rakentuu vuorovaiku-

tuksen kautta (Sivunen 2007, 39, 184). Tiimien on tarkoituksenmukaisella tavalla heti alku-

vaiheessa sovittava yhdessä tavoitteensa, vuorovaikutuskäytänteensä, toimintatapansa, työs-

kentelyrytminsä, viestinnän muodot ja määrät ja käsiteltävä asiat, ylläpidettävä tiiviisti ja

säännöllisesti virtuaalikokouksia sekä ennakkoluulottomasti käytettävä aikaa myös epämuo-

dolliseen vuorovaikutukseen (Virolainen 2010, 72, 93, 178; Aira 2012, 79−87, 90–92; Vuopa-

la 2013, 33, 38; Sivunen 2007, 185, 199). Virtuaalisen yhteistyön kehittyminen vaatii näin

paljon aikaa (Zaccaro & Bader 2003, 379), kun yhteistyöllä tarkoitetaan tässä tutkimuksessa

aktiivista prosessia, jonka tarkoituksena on tukea lähityöyhteisön toimintaa. Tarkoituksenmu-

kaista ja riittävää yhteistyön tasoa ei ole tutkimuksissa pystytty osoittamaan (Aira 2012, 19).

Virtuaalisesti toimivien tiimien sosiaalistumista ja ilmapiiriä sekä yhteistyötä tukevat seuraa-

vat asiat:

· nopeat ja selkeät päätökset, ideoiden vaihto ilman kritisointia (Virolainen 2010, 73,

90),

· pieni tiimikoko (Janhonen 2010, 62; Virolainen 2010, 74, 248),

· kaikkien työskentely maantieteellisesti hajautettuna (Sivunen 2007, 196),

· ymmärrettävä viestintä ja avoimuus (Virolainen 2010, 8),

· oman työn ja tavoitteiden sekä tiimin tavoitteiden sekä tuloksien tunteminen (Sivunen

2007, 186),

· työtehtävien samankaltaisuus (Sivunen 2007, 183; Virolainen 2010, 172),
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· toisten tukeminen (Sivunen 2007, 192),

· yhteistyön ajallinen kesto, tiimin jäsenten valitseminen (Virolainen 2010, 172–177),

· toisten tunteminen (Virolainen 2010, 72, 93, 232),

· runsas ja avoin kommunikaatio (oikeus päättää työn organisoimisesta), koordinointi

(tavoitteen asettaminen, tiedon välittäminen, ad-hoc-neuvottelut, kokeilut, työtahti,

menetelmät, työnjako, kyky siirtyä tehtävästä toiseen) (Pöyry-Lassila 2015, 52–54),

· ristiriitojen käsitteleminen rakentavalla tavalla (Virolainen 2010, 49),

· aiemmat kokemukset organisaation toimintavoista ja tilaisuuksista (Sivunen 2007,

189),

· yhteinen ponnistelu sovittuihin päämääriin pääsemiseksi ja toisten tiimin jäsenten tu-

keminen, yhtäläinen työsuoritus (työnjako), toisten jäsenten tukeminen, tasapainoinen

tiedon jakaminen, tiimin kiinteys (suhteet toisiin, sitoutuneisuus tehtävään) (Janhonen

2010, 27, 29–30, 79),

· yhdenmukaiset dokumentointikäytännöt ja käsitteistö, toimivat ja helposti käytettävät

kommunikaatio- ja yhteistyövälineet (Virolainen 2010, 89; Aira 2012, 48–49),

· jatkuva uusien ja tehokkaampien toimintatapojen kehittämien työn suorittamiseksi

(Janhonen 2010, 18),

· henkilöiden yhteistyöorientoituneisuus ja sama kansallisuus (Gilson ym. 2017, 1318).

Toisaalta jatkuva uusien toimintatapojen käyttöönotto, liialliset ja liian muodolliset toiminta-

tavat, säännöt ja normit sekä jatkuva uusiin ihmisiin tutustuminen voi aiheuttaa henkilöissä

stressiä ja kritiikkiä (Virolainen 2010, 176; Janhonen 2010, 77).

Teknologiavälitteisen työskentelyn haasteet on ymmärrettävä, jotta tiimin yhteistyötä voidaan

hyödyntää (Powell 2004, 12). Virtuaalitiimeissä sosiaalistumista ja ilmapiiriä sekä yhteistyötä

heikentävät seuraavat asiat:

· yksilöiden välinen kilpailu (Virolainen 2010, 74−75; Aira 2012, 118–119),

· epämuodollisten ja spontaanien keskustelujen vähäisyys (Virolainen 2010, 50, 145,

148, 184),

· toisten heikko tunteminen ja muodolliset ilmaisut (Virolainen 2010, 158, 160),

· työntekijöiden välinen fyysinen etäisyys, tunne sosiaalisesta eristyneisyydestä, vähäi-

nen palaute ja tuki lähiesimiehiltä (Virolainen 2010, 18),

· kiire, palautteen vähyys, työn palkitsemattomuus ja töiden heikko organisointi (Viro-

lainen 2010, 50),

· roolien, tehtävien, vastuiden ja aseman epäselvyydet organisaatiossa (Virolainen 2010,

51),
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· ylimitoitetut ja epärealistiset tavoitteet (Virolainen 2010, 223),

· jäsenten erilaiset näkökulmat, prioriteetit, ongelmanratkaisutavat ja ammatillinen kieli

(Virolainen 2010, 73),

· näkemyserot tavoitteista, toiminnasta, maantieteellisten alueiden erilaiset piirteet ja

tarpeet, oman paikallisen työorganisaation toimintatavat, osapuolten yksilölliset erot

maailmankuvassa, kiinnostuksen kohteissa, viestintätavoissa, -tyylissä ja -taidoissa,

osapuolten erilaiset persoonallisuuden piirteet, ikä ja osaamisen erot (Aira 2012, 122–

123, 126–127).

Yksi keskeisimmistä keinoista virtuaalitiimien yhteistyön kehittämiseksi on johtamistyylin

muuttaminen inhimilliseksi ja työntekijäkeskeiseksi (Virolainen 2010, 18). Pöyry-Lassilan

(2015, 115) mukaan tehokkaan virtuaalisen työskentelyn perustekijöitä ovat yksiselitteinen

kommunikointi, jaetut ja yhteiset prosessit ja työkäytännöt sekä tehokas ja ennakoiva koor-

dinointi tiimeissä. Virtuaalisessa yhteistyössä on korostettava edistymistä ja onnistumisia po-

sitiivisen ja riittävän palautteen kautta (Virolainen 2010, 163, 165). Muun muassa tavoitteista

on keskusteltava riittävästi ja ne on konkretisoitava ja sidottava oikealle tasolle (Sivunen

2007, 107).

Kommunikoinnin tarvetta voidaan perustella riittävällä tiedon saamisella toisten osaamisesta

ja suunnitelluista tehtävistä ja tekemisistä sekä yhteisen ymmärryksen muodostumisella (Aira

2012, 94–95). Virolaisen (2010, 224) mukaan tiimin suoriutumisen esiin tuomisella on posi-

tiivinen vaikutus yhteneväisyyden tunteeseen ja jokaisen henkilökohtaiseen sitoutumiseen.

Kun palautteenantajan koetaan olevan riittävällä tavalla perillä henkilöstön työstä ja menes-

tymisestä, saatua palautetta arvostetaan enemmän (Virolainen 2010, 166).

Virtuaalisessa yhteistyössä henkilöt toivovat poikkeuksetta lisää ja tiiviimpää ideointia, suun-

nittelua, jottei työtehtäviä toimeenpantaisi pelkän tiedon jakamisen ja raportoinnin varassa

(Aira 2012, 93). Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 809) mukaan virtuaalityössä kye-

täänkin tuottamaan enemmän ideoita tiimeissä, mutta yhteiden ideoinnin haasteena voi olla

samanaikaisesti hyödynnettävän kanavan rajoitteet. Ideointia on mahdollista lisätä, kunhan

ideat voidaan kirjata näkyville jollekin formaatille ja alustalle (Aira 2012, 95–98).

Virtuaalityön osatekijöitä ovat yhteistyö lähityöyhteisön kanssa ja lähityöyh-

teisön huomiointi.
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3.4. Luottamuksen muodostuminen virtuaalisessa yhteistyössä

Luottamus on keskeisin ja eniten tutkittu tekijä virtuaalityössä (Gilson ym. 2015, 1321; Jär-

venpää & Leidner 1999, 792; Robert ym. 2009, 244). Yleisellä tasolla luottamus perustuu

käsitykseen siitä , kuinka ihmisten odotetaan toimivan (Sarker ym. 2011, 282). Tässä tutki-

muksessa luottamuksella tarkoitetaan henkilöiden välille syntyvää tunnetta ja kokemusta esi-

neiden, asioiden tai välineiden sijasta (Aira 2012, 56). Luottamus syntyy siis ihmisten koh-

taamisesta. Luottamus rakentuu, kun toiset täyttävät toisen odotukset sekä teot seuraavat toi-

siaan (Lount 2010, 421). Luottamuksen rakentumisessa teknologiavälitteisesti korostuu avoin

kommunikointi ja sen toistuvuus. Lisäksi luottamuksen osoittaminen toisille on tärkeää. (Vi-

rolainen 2010, 67.) Edellä mainitut seikat ovat kuitenkin aina subjektiivisia kokemuksia ja se

vaikuttaa aina henkilöiden käyttäytymiseen, asenteisiin ja motivaatioon (Virolainen 2010, 32).

Luottamuksella ymmärretään myös uskomukset ja odotukset toisia työntekijöitä kohtaan so-

vittujen sääntöjen ja sitoumusten suhteen, hyvien aikomusten ja aidon työskentelyn suhteen

sekä selvyys siitä, kuka tekee ja mitä (Virolainen 2010, 56, 67). Luottamuksella tarkoitetaan

edelleen sitä, että henkilö on halukas ottamaan osaa riskialttiiseen, epävarmaan toimintaan,

jonka vaiheita hän ei itse voi hallita. Sellaisessa toiminnassa henkilö voi tulla pettyneeksi

muiden toimintaan suhteessa omiin odotuksiinsa. Luottamus voi siis syntyä joko hitaasti ajan

kuluessa tai välittömästi ensi hetkellä. (Järvenpää & Leidner 1999, 792; Robert ym. 2009,

244.) Toisaalta luottamuksen on todettu kehittyvän hitaammin verrattuna kasvokkaiseen yh-

teistyöhön (Greenberg ym. 2007, 331; Lount 2010, 421).

Virtuaalityö mahdollistaa tänä päivänä ihmisten yhdistämisen saman tehtävän pariin, minkä

takia luottamuksen muodostuminen erilaisten arvojen, tavoitteiden ja ideologioiden seassa on

noussut yhä korostuneempaan asemaan (Sarker ym. 2011, 275). Brahminin ja Kunzenin

(2012, 606) tutkimuksessa todetaan, että mitä vahvempi on koettu luottamus henkilöiden vä-

lillä, sitä vahvempi on myös koettu koheesio eli henkilöt ovat avoimempia toisiaan kohtaan.

Sarkerin ja hänen kollegoidensa (2011, 303) mukaan virtuaalityössä on ensin lujitettava luot-

tamus toisiin jäseniin, minkä jälkeen on edullista yksilönä jakaa yhteiseen työhön liittyviä

mielipiteitä ja suosituksia. Useissa tutkimuksissa on havaittu, että ihmisillä on korkea luotta-

mustaso toisiin, vaikka yhteistä historiaa tai kasvokkaista kokemusta toisesta ei olekaan taus-

talla (Greenberg ym. 2007, 327). Itsestään kertominen on yksi helpoimmista keinoista luotta-

muksen rakentamisessa. Yhä syvempi luottamus voi kehittyä, mikäli osapuolet oppivat tun-

temaan toisensa myös muissa kuin työrooleissa. (Virolainen 2010, 232–233; Saarinen 2016,

75.) Powellin ja hänen kollegoidensa (2004, 10) mukaan vahvaa luottamusta toisiin kokevat
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virtuaalityöntekijät selviytyvät paremmin myös teknisistä haasteista työssään. Myös virtuaali-

sissa tiimeissä luottamus on yksi tärkeimmistä tekijöistä (Virolainen 2010, 56, 67).

Luotamme ihmisiin, joiden kanssa kykenemme muodostamaan sosiaaliset siteet ja joista pi-

dämme huolta, minkä on todettu edistävän tuottavuutta (Greenberg ym. 2007, 327; Brahm &

Kunze 2012, 600). Luotamme ihmisiin, jotka työskentelevät seikkaperäisesti ja pätevästi

(Greenberg ym. 2007, 327). Luottamuksen muodostumiseen vaikuttavat muun muassa virtu-

aali- ja teknologiaosaaminen, ennakkokäsitykset ja maine, samankaltaisuus suhteessa itseem-

me, oma rooli suhteessa joukkoon, koulutustausta, tieto toisen ammatista, aiemmat ennakko-

käsitykset ja kokemukset sekä toisen rooli organisaatiossa. Näiden tekijöiden avulla arvioim-

me muun muassa toisen rehellisyyttä, hyväntahtoisuutta ja kyvykkyyttä. (Robert ym. 2009,

245–247, 265; Greenberg ym. 2007, 327–330, 333; Lount 2010, 421.) Pullanin (2016, 22)

verkkokyselyssä 55 prosenttia vastaajista oli kokenut luottamuksen rakentamisen verkon yli

haastavaksi.

Virtuaalityössä luottamuksen syntymiseen on tutkitusti havaittu olevan yhteydessä muun mu-

assa seuraavien asiaoiden: vuorovaikutuksen tavat, palautteen antaminen, positiivinen suhtau-

tuminen toisiin, toisten kyvykkyyden tunnistaminen, tiedon jakaminen, käytettyjen teknologi-

oiden toimivuus (Gilson ym. 2015, 1321; Alsharo ym. 2016, 486), riittävien mahdollisuuksien

tarjonta, säännöllisyys ja merkityksellisyys (Aira 2012, 60) sekä tiimien koko (Järvenpää &

Leidner 1999, 793). Luottamuksen rakentumiseen liittyy oleellisesti myös yhdessä tekeminen.

Yhdessä tekemistä ovat esimerkiksi yhteydenpito, kasvokkaiset tapaamiset, puhelinkokouk-

set, yhteisten tavoitteiden asettaminen, yhteisten toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu ja

niiden toteutus, jatkuva, korkeatasoinen, epämuodollinen ja spontaani kommunikointi, posi-

tiivisviritteinen palaute ja nopea vastaaminen eri kanavilla. (Virolainen 2010, 101–103; Aira

2012, 58–59.)

Luottamuksen on havaittu kuitenkin kehittyvän virtuaalisissa yhteistyötilanteissa nopeammin

kuin tavanomaisissa työyhteisöissä (Virolainen 2010, 101–103; Aira 2012, 58–59). Järven-

pään ja Leidnerin (1999, 806–807) mukaan suunniteltu ja ennakoitu vuorovaikutus, sosiaali-

nen avoimuus, selkeä roolijako, innostuneisuus, välittömyys, nopeat reagointiajat, vastoin-

käymisten voittaminen ja jatkuva toiminnanaikainen kehittämishakuisuus ylläpitivät ja syven-

sivät virtuaalitiimeissä luottamusta. Gilsonin ynnä muiden (2017, 1319) mukaan avoimuudel-

la ja läpinäkyvällä toiminnalla voidaan kompensoida mahdollista luottamuspulaa esimerkiksi

tiimin jäsenten välillä. Luottamusta edistää myös kokemus siitä, että henkilö on vakuuttunut

toisten hoitavan omat velvoitteensa, tulokset ja tavoitteet eivät jää matalaksi, toisten työtehtä-
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viä ei joudu korjaamaan, toisten ei koeta ajavan omia etujaan tai pyrkivän hankkimaan kunni-

aa tai hyötyjä itselleen yhteistyön tuloksista (Aira 2012, 57, 60).

Sarkerin ja hänen kollegansa (2011, 276–278) esittelevät aiempien virtuaalityöskentelyä ja

luottamusta käsittelevien tutkimusten tuloksia, joita ovat muun muassa seuraavat ilmiöt:

· ajan kuluessa myös virtuaalisessa yhteistyössä luottamus kohoaa kasvokkaisten työs-

kentelyn tasolle, vaikka se alussa onkin vähäistä,

· luottamuksen rakentumisella on todettu olevan yhteys virtuaalisen työskentelyn te-

hokkuuteen, tyytyväisyyteen ja vaikuttavuuteen,

· yhteisöllisen työskentelyn on todettu myötävaikuttuvan luottamuksen rakentumiseen,

· käytetyillä menetelmillä ja kanavilla on havaittu olevan vaikutusta luottamukseen,

· luottamuksen on todettu vaikuttavan henkilön yhteistyöhalukkuuteen,

· ensivaikutelmalla on todettu olevan selvä yhteys luottamuksen kokemiseen,

· behavioristiella johtamisotteella on havaittu olevan luottamusta heikentävä vaikutus,

· luottamus on lisännyt työtyytyväisyyttä,

· luottamusta voidaan kokea virtuaalisessa toiminnassa,

· säännöllinen ja tiheä vuorovaikutus edistää luottamuksen rakentumista.

Saarisen (2016, 74) mukaan johtajilla ei ole riittävästi aikaa alaisiin ja johdettaviin tutustumi-

sessa ja luottamuksen rakentamisessa kaiken muun kiiresuorittamisen ohessa. Toisaalta virtu-

aalityötä tekeviin ei luoteta, koska taustalla on kokemus riskistä, ettemme voikaan seurata

konkreettisesti toisten työtä ja sen etenemistä (Robert ym. 2009, 249). Krummin ja hänen kol-

legoidensa (2016, 128) mukaan toisaalta voidaan kuitenkin kyseenalaistaa luottamuksen mer-

kitys virtuaalityössä, koska tiedon tallettaminen mahdollistaa kaikissa vaiheissa myös konflik-

titilanteissa tiedon tarkistamisen ja siihen palaamisen. Greenbergin ja hänen kollegoidensa

(2007, 329) mukaan henkilöiden teknisellä ja periaatteellisella virtuaalisella osaamisella on

merkittävä osuus yhteistyön aikana luottamuksen rakentumiseen. Virtuaalityössä henkilöt

eivät välttämättä sitoudu yhteistyöhön, koska verkon yli toimittaessa toisia ei tarvitse kohdata

kasvotusten (Greenberg ym. 2007, 327). Epäluottamuksesta kertoo se, että asioista ja perustei-

ta sovitaan poikkeuksetta kirjallisesti, tunnistetaan salailua, asioita tehdään yksin, tietoa ei

jaeta sekä koetaan varauksellisuutta tai varovaisuutta toisiin henkilöihin. Teknologia voi siis

lisätä epävarmuutta ja monimutkaisuutta sekä vähentää kontrollin mahdollisuuksia, minkä

takia luottamus korostuu virtuaalisesti työskenneltäessä. (Aira 2012, 57, 60.)

Luottamuksen rakentamiseksi paras keino on tavata kasvotusten mahdollisimman aikaisessa

vaiheessa virtuaalityön ohessa (Brahm & Kunzen 2012, 606). Zaccaron ja Baderin (2003,
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383) mukaan se, miten paljon ihmiset kertovat toisilleen henkilökohtaisia asioita avoimesti

lisää luottamusta toisiin henkilöihin. Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 816) mukaan

virtuaalisessa työskentelyssä luottamus on rakennettava mahdollisimman nopeasti ja sitä voi-

daan edistää säännöllisellä raportoinnilla, avoimella tiedonjakamisella sekä säännöllisillä kas-

vokkaisilla tapaamisilla.

Lountin (2010, 430) mukaan se, mitä positiivisemmin virtuaalityötä tekevät asennoituvat ja

suhtautuvat toisiin, sitä paremmin on mahdollista rakentaa tuntemattomien kanssa luottamus-

ta. Virtuaalityössä johtajien on vaadittava johdettavia jakamaan epävirallista tietoa itsestään

toisilleen, jotta luottamuksen syntyminen toisiin nopeutuisi (Powell ym. 2004, 10; Greenberg

ym. 2007, 328). Robert ja hänen kollegansa (2009, 269) suosittelevat, että virtuaalisen yhteis-

työn alussa henkilöt tutustuvat erilaisilla menetelmillä toisiinsa ja että virtuaalisessa yhteis-

työssä viestinnän on oltava tiheää ja säännöllistä kaikissa vaiheissa luottamuksen syventämi-

seksi. Greenberg ja hänen kollegansa (2007, 330) suosittelevat toisten avointa haastattelua

verkon yli luottamuksen rakentamiseksi heti yhteistyön alussa, koska virtuaalityö ei mahdol-

lista sitä, että luottamusta voi rakentaa kahvi- ja juoma-automaateilla tai yhteisillä lounailla

(Greenberg ym. 2007, 327). Virtuaalityö ei mahdollista myöskään sitä, että toisten asenteista

ja suhtautumisesta saataisiin vinkkejä samalla tavoin kuin kasvokkain työskenneltäessä, vaik-

ka hyödynnettävät kanavat olisivat kuinka hyviä tahansa (Greenberg ym. 2007, 327). Perus-

tietona toisista voidaan pitää esimerkiksi taustoja, tavoitteita ja motiiveja (Aira 2012, 120).

Virtuaalisessa yhteistyössä luottamuksella on havaittu olevan yhteys niin tuloksiin, toimin-

taan, henkilökohtaisten suhteiden syntymiseen, työtyytyväisyyteen, tehtävissä onnistumiseen,

kuin työtulosten laatuun ja tehtäviin sitoutumiseenkin. Luottamustason ollessa korkea työ

sujuu aiempaa nopeammin ja helpommin. (Virolainen 2010, 97–98.) Luottamuksen edisty-

mistä virtuaalisessa yhteistyössä hankaloittaa mahdollisesti toisaalta se, ettei henkilöillä ole

mahdollisuuksia tapaamisiin, yhteisiä kokemuksia tai taustoja eikä yhteisiä sosiaalisia toimin-

tatapoja ei ole ehtinyt syntymään. (Virolainen 2010, 99.)

Virtuaalisissa tiimeissä luottamus rakentuu usein myös osaamiseen perustuen. Luottamuksen

on havaittu kehittyvän tuntemattomien henkilöiden välille noin 3−9 kuukaudessa. Toisaalta

on havaittu, että mitä pidempään tiimi on yhdessä sitä syvemmäksi luottamus kasvaa. (Viro-

lainen 2010, 102.) Kun toisia ei nähdä, luottamus perustuu lopputuotoksiin. Mikäli joku ei

hallitse työtehtäviään, on toisten vaikea luottaa häneen. Mitä enemmän henkilöillä on kompe-

tenssia, sitä paremmin henkilöt voivat onnistua myös viestinnässään. Virtuaalisissa tiimeissä

luottamuksen nopea rakentaminen on tärkeää, koska tiimit ovat usein kovin lyhytkestoisia ja



48

vaihtuvuus henkilöstössä on suurta. Edelleen virtuaalisissa tiimeissä luottamus perustuu sii-

hen, että ihmiset toimivat hyvässä uskossa, osoittavat rehellisyyttä eivätkä he käytä toisia

hyödykseen. (Virolainen 2010, 100–101.) Jos virtuaalinen tiimi muistuttaa toiminnaltaan ja

tavoiltaan aiempia kokemuksia luotettavasta tiimistä, on luottamuksen kokemiselle paremmat

edellytykset (Virolainen 2010, 101).

3.5. Virtuaalityön kanavat ja tiedon jakaminen

Virtuaalista yhteistyötämme, kehittämistyötä, yhteisöllisyyden kokemista ja vuorovaikutus-

tamme eivät enää rajoita teknologiset haasteet (Gressgårdin 2010, 104–105; Nieminen &

Mannonen 2007, 158, 163–165; Ubell 2008, 54; Aira 2012, 26–27). Maailmassa on käytössä

yli 120 verkkokokous-, webinaari- ja yhteistyöskentelytyökalua, ja määrä kasvaa koko ajan.

Lisäksi tiedossa on, että näissä työkaluissa on kaikissa 90 prosenttisesti samat toiminnallisuu-

det ja yhteistyömahdollisuudet. (Turmel 2014, 2, 6, 12, 20.) Vuonna 2007 vastaavia työkaluja

oli vain muutamia (Nieminen & Mannonen 2007, 171, 174). Käyttäjistä noin 80 prosenttia

hyödyntää työkalujen ominaisuuksista ja mahdollisuuksista vain murto-osan eli noin 25 pro-

senttia (Turmel 2014, 2, 6, 12, 20).

Käytössä olevien viestintäkanavien, laitteiden ja ratkaisujen avulla tietotyöläiset keräävät,

luovat, muokkaavat, järjestelevät ja siirtävät tietoa samalla sitä luoden (Nieminen & Manno-

nen 2007, 161). On huomioitava, että jokaisella on henkilökohtainen tapa hyödyntää erilaisia

työntekovälineitä (Nieminen & Mannonen 2007, 162), minkä takia jokaista on tuettava oike-

anlaisten välineiden käytössä ja hyödyntämisessä (Sivunen 2007, 105, 121). On havaittu, että

ihmiset sopeuttavat oman toimintansa käytössä olevien teknologioiden mukaisesti tehtäviensä

suorittamiseksi (Powell 2004, 12).

Krummin ja hänen kollegoidensa (2016, 128) mukaan nykyaikaisessa virtuaalityössä koros-

tuukin kyky sopeutua erilaisiin teknologioihin, koska ne kehittyvät siinä määrin nopeasti, että

kyky niiden hyödyntämiseksi on oltava matala. Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 813)

mukaan virtuaalisessa työskentelyssä heikolla sitoutumisella yhteiseen työhön onkin ollut

suurempi vaikutus kuin itse teknologisilla haasteilla. Gilson ja hänen kollegansa (2015, 1318)

tuovat esille sen, että käytetyt ja valitut teknologiat ovat aiempien tutkimusten valossa niin

heikentäneet tiedonkulkua, tuottaneet epäselvyyksiä kuin lisänneet väärinkäsityksiäkin. Toi-

saalta vastaava määrä on olemassa tutkimuksia siitä, että etenkin suuremmissa tiimeissä mo-

dernit virtuaalityökalut ovat parantaneet vuorovaikutusta verrattuna kasvokkain toimiviin tii-

meihin. (Gilson ym. 2015, 1318.)
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Gilson ja hänen kollegansa (2015, 1316) tuovat esille artikkelissaan, että mitä suurempi aika-

paine päätöksenteolle virtuaalisessa toiminnassa on, sitä suurempi merkitys on käytettävän

viestintäkanavan käytöllä. Koska kaikkea osaamista, hiljaista tietoa, dataa ja informaatiota ei

voida tallettaa tietojärjestelmiin ja ohjelmiin, henkilöiden osallistuminen reaaliaikaiseen työs-

kentelyyn myös virtuaalisesti korostuu (Pöyry-Lassila 2015, 63).

Toisaalta Martinsin ynnä muiden (2004, 814, 819) ja Vartiaisen ynnä muiden (2007, 16–17,

21) mukaan virtuaalinen työskentely mahdollistaa samanaikaisesti suuremman tiedon jakami-

sen suuremmalle määrälle ihmisiä ilman reaaliaikaista vuorovaikutusta. Lisäksi virtuaalinen

työskentely mahdollistaa sen, että tietoon on mahdollista päästä kiinni eri aikaan eri paikoista

sekä sen että tiedon kehittyminen on mahdollista tarvittaessa jäljittää. Vartiainen ja hänen

kollegansa (2007, 15) toteavat kuitenkin, että maantieteellinen hajautuminen ja liikkumis-

mahdollisuus vaikeuttavat yhteisen ymmärryksen syntymistä.

Teknologiavälitteinen vuorovaikutus ei ole heikompaa kuin kasvokkainen viestintäkään. Se

voi olla hiukan hitaampaa ja vuorovaikutussuhteen rakentaminen vaatii vain hiukan enemmän

aikaa. (Sivunen 2007, 33.) Tieto- ja viestintäteknologian valinnassa on arvioitava keinoja,

kuinka tarkoituksenmukaista ja ketterää informaatiota on luoda, jakaa ja muokata eri kanavis-

sa suhteessa käytettävään vaivannäköön (Sivunen 2007, 32).

Niemisen ja Mannosen (2007, 161) mukaan rikkaat vuorovaikutuskanavat parantavat vuoro-

vaikutuksen laatua, mutta toisaalta ne heikentävät varsinaista tehtävän suorittamista. Oleellista

on, että tiimeillä on viestinnässään käytössä mahdollisimmat monipuoliset välineet ja tiimi

kykenee luomaan selkeät pelisäännöt ja toimintatavat itselleen ja hyödyntämään kanavia oi-

kealla tavalla. Lisäksi on huomioitava kunkin suhtautuminen niiden käyttöön. (Rosen ym.

2007, 268; Hunsaker & Hunsaker 2008, 96; Sivunen 2007, 166, 220–221; Nader ym. 2009,

2661.) Viestintävälineen valinta onkin yhteydessä i) tavoitettavuuteen, ii) sosiaaliseen etäisyy-

teen, iii) ideoiden jakamiseen ja iv) tiedottamiseen (Sivunen 2007, 167), v) koettuun hyötyyn,

vi) käytettävyyteen, vii) tarkoitukseen sekä viii) toiminnallisuuksiin (Vartiainen 2007, 30).

Mitä vähäisempää on kanavien tarjonta, sitä henkilökohtaisempia voivat toisaalta olla keskus-

telut (Sivunen 2007, 171). Näin ollen henkilöiden vuorovaikutus ja yhdessä sovitut toiminta-

tavat muokkaavat ensisijassa sitä, millaiseksi vuorovaikutus kussakin tiimissä ja viestintäväli-

neessä ja -kanavassa muodostuu (Sivunen 2007, 170–171). Nurmen (2010, 132–134) mukaan

se, miten rikasta kanavaa hyödynnetään ja kuinka säännöllistä sen hyödyntäminen on, lisää

yhteistä tiedon rakentamista ja yhteistyötä. Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 817) mu-
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kaan virtuaalityössä päätöksenteon on havaittu olevan prosessina mielekkäämpää, koska sii-

hen on mahdollista tällöin osallistaa kaikki ja ideointi on rikkaampaa. Viiveen ja mahdollisten

häiriöiden ollessa viestintävälineissä ja -kanavissa yli neljäkin sekuntia, on tyytyväisyys vies-

tintään selvästi vähentynyt (Sivunen 2007, 171). Maznevskin ja Chudoban (2000, 485) mu-

kaan, mitä monimutkaisemmasta ja tärkeästä asiasta on kyse, sitä rikkaampaa kanavaa on

tarkoituksenmukaista käyttää (vrt. Taulukot 2–4).

Virolainen (2010, 277) suosittelee vuorovaikutustilanteiden ja johtamisen uudistamista sekä

teknologialaitteiden entistä monipuolisempaa uudistamista. Yhä enemmän on kiinnitettävä

huomiota läsnäolon tunteen lisäämiseen moderneilla videoneuvottelumahdollisuuksilla. Myös

Gressgård (2010, 106) toteaa, että organisaatioiden on hyödynnettävä virtuaalisuuden mahdol-

lisuudet mahdollisimman rajoittamattomasti, jotta vuorovaikutus niin organisaation sisällä

kuin ulkopuolellekin kehittäisi organisaation omaa toimintaa. Niemisen ja Mannosen (2007,

176) sekä Martinsin ynnä muiden (2004, 814) mukaan virtuaalityökaluissa keskeisimmät yh-

teisölliset ominaisuudet ovat muun muassa kyky ilmaista läsnäoloa ja valmius yhteistyöhön

sekä kyky jakaa keskeneräistä tietoa missä tahansa vaiheensa. Erityisesti läsnäolemiseen liit-

tyvät tiedot ovat erinomaisia ominaisuuksia lisäämään niin sanottuja ad-hoc-keskusteluita.

Niemisen ja Mannosen (2007, 177) mukaan sellainen virtuaalinen yhteistyö, jossa henkilöt

ovat samanaikaisesti eri kanavien kautta vuorovaikutuksessa keskenään, ei ole kuitenkaan

kaikista suositeltavin. Sivusen (2007, 165) mukaan vuorovaikutuksen on oltava kaikkien jä-

senten kanssa päivittäistä, koska sillä on merkitystä sitoutumisen ja tiimihengen kannalta.

Sivusen ja Valon (2006, 61, 65) mukaan johtajat arvioivat virtuaalityökanavista päättäessään

neljää eri asiaa, jotka ovat i) käytettävyys, ii) sosiaalinen etäisyys, iii) ajatusten jakaminen ja

vaihto sekä iv) tiedottaminen.

Virtuaalityössä voidaan hyödyntää erilaisia kanavia yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen. Täl-

laisia ovat muun muassa: i) videoneuvottelutyökalut, ii) pikaviestimet (mobiili-

tietokonealustat), iii) chatit, iv) sähköpostit, v) ryhmäkalenterit, vi) verkkoasemat, vii) puheli-

met, viii) läsnäolotyökalut sekä viii) sisäiset verkkosivustot (ks. Taulukot 2−4; Vartiainen

2007, 30). Balthazardin ynnä muiden (2008, 144–145) ja Powellin ynnä muiden (2004, 10)

mukaan virtuaalityössä tiimien vuorovaikutukseen vaikuttaa keskeisesti käytössä oleva kana-

va ja media ja niillä on selvä yhteys myös tiimien koheesioon. Myös Strasser ja Augustinova

(2008, 164) peräänkuuluttavat kanavien ja ohjelmistojen valinnassa muun muassa päätöksen-

tekoa ja päätöksentekoprosesseihin liittyviä seikkoja. Kanavat, joilla vuorovaikutus on eriai-

kaista, mahdollistavat toisaalta sen, että tietoa on mahdollista luoda ja kehittää yksityiskohtai-
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semmin, vaikka niistä puuttuvatkin tällöin muut viestinnän keinot kuten eleet (Järvenpää &

Leidner 1999, 811).

Selvää on, että kasvokkainen viestintä soveltuu parhaiten monimutkaisten asioiden käsitte-

lyyn. Ihmiset kykenevät hyvin sopeuttamaan toimintansa käytössä olevien viestintävälineiden

ja -kanavien mukaan sillä, mitä vähemmän niitä on, sitä monipuolisemmin he käyttävät ole-

massa olevia välineitä. (Aira 2012, 25.)

Viestivälineiden valinnassa on huomioitava myös niiden aiheuttamat viiveet. Viive ei kaikilla

viestintävälineillä mahdollista välitöntä palautetta. Jotkin välineet ja kanavat mahdollistavat

viestien ja tiedon muotoilemisen ja muokkaamisen pitkään ja huolellisesti. Osassa kanavista

viestinnän suunta on vain yksisuuntaista. Osalla kanavista viestit on mahdollista myös tallen-

taa myöhempää käyttöä varten. Mitä enemmän käytetään välineitä, jotka eivät ole samanai-

kaisia, koetaan, että vuorovaikutus on sellaista, ettei dialogia pääse syntymään.

Talletettavuus mahdollistaa kuitenkin sen, että henkilöt on mahdollista tavoittaa aina (Sivunen

2007, 152–154) ja ristiriitatilanteet ja konfliktit voidaan ratkaista helpommin (Krumm ym.

2016, 137). Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 813) mukaan virtuaalityössä todetulla

vähäisemmällä vuorovaikutuksella ei kuitenkaan ole vaikutusta tehokkuuteen tai tiedon jaka-

miseen. Tämä johtuu muun muassa siitä, että kanavia voi olla käytössä useampia ja tieto on

tarvittaessa palautettavissa. Toisaalta juurikin tiedonjakaminen on oleellinen tekijä niin luot-

tamuksen syntymiseen kuin tehokkuuteen Alsharon ja hänen kollegoidensa (2016, 486) mu-

kaan.

Teknologiavälitteisessä yhteistyössä on käytettävä sellaisia ohjelmistoja ja välineitä sekä ka-

navia, että ne edistävät ja vauhdittavat olemassa olevia työtapoja mahdollisimman hyvin, jotta

niiden käytöstä muodostuu joustava osa normaalia työn arkea (Sivunen & Valo 2006, 58).

Jatkuva muutos arjen rutiineissa ja menetelmissä voi hankaloittaa sellaisten viestintävälinei-

den käyttöönottoa, jotka edellyttävät uudenlaisten ja poikkeuksellisten työtapojen omaksumis-

ta (Aira 2012, 90). Viestintävälineeksi on valittava väline, joka i) muistuttaa mahdollisimman

paljon luonnollista tapaamista (Virolainen 2010, 95–96), ii) on yhteydessä vuorovaikutus-

kumppanien ymmärtämiseen, iii) mahdollistaa aktiivisuuden havaitsemisen ja osoittamisen,

iv) mahdollistaa mielikuvan muodostamiseen toisesta osapuolesta sekä v) mahdollistaa vai-

keista asioista viestimisen (Sivunen 2007, 156, 157).
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Sosiaalisen läsnäolon kokemiseen vaikuttaa valittu viestintäväline. Käytettävien kanavien

valinnassa on kyse siitä, miten paljon kanavalla kyetään välittämään informaatiota: nonver-

baalisia vihjeitä (puheen ajoitus, sävyt, painotus jne.), kehonkieltä, ilmeitä ja eleitä, kasvojen

ilmeitä, avointa olemusta, vuorovaikutuksen heikkoja signaaleja, äänensävyjä, persoonalli-

suutta ja luottamusta sekä hyväntahtoisuutta. Henkilöihin tutustumisessa ja esittelyissä sekä

monimutkaisten ongelmien ratkaisemisessa on käytettävä läsnäolon tunnetta lisääviä viestin-

tävälineitä. (Virolainen 2010, 82–83; Saarelainen 2016, 129, 177.) Nämä niin sanotut rikkaat

vuorovaikutuskanavat (ks. Taulukot 2−4) ovat lisänneet tiimeihin sitoutumista ja muun muas-

sa pikaviestimien käytön on havaittu lisäävän henkilöiden välistä toimintaa (Gilson ym. 2015,

1318). Airan (2012, 63–64) mukaan tieto siitä, että henkilöt ovat verkossa (engl. online) lisää

tunnetta läsnäolosta. Malhotran ynnä muiden (2007, 64) tutkimuksessa videoneuvottelutyöka-

lut osoittautuivatkin yhteistyön keskeisimmäksi (engl. life-blood) vuorovaikutuskanavaksi.

Lureyn ja hänen kollegoidensa (2001, 532) mukaan kyse on kuitenkin edelleen pikemminkin

siitä, miten kanavia kyetään käyttämään tarkoituksenmukaisesti kuin siitä, miten moderneja

eri ohjelmistot ja mahdollisuudet ovat. Toisaalta Lurey ja Raisinghani (2001, 533) toteavat,

että mitä paremmin eri kanavat tukevat yhteistyötä sitä paremmin on mahdollista saavuttaa

myös tuloksia. Toisaalta rutiini tehtävissä tai yksinkertaisella kanavalla vuorovaikutus on var-

sin tehokasta (Pöyry-Lassila 2015, 53).

Gressgårdin (2010, 114) mukaan virtuaalityössä kanavat ja eri teknologiat on sovitettava aina

käsiteltävän tehtävän ja tavoitteiden mukaisesti. Ohjelmistojen ja kanavien moninaisuus voi

johtaa siihen, että joitakin välineitä käytetään liikaa, toisia välineitä ei käytetä lainkaan tai

niitä ei osata käyttää lainkaan. Toisaalta, mitä enemmän viestintäkanavia on käytössä, sitä

helpompi on toista osapuolta mahdollista ymmärtää, koska vuorovaikutuksen rikkaus lisään-

tyy niiden avulla (Sivunen 2007, 156, 162−163).

Sähköpostin käyttäminen voidaan perustaa seuraaville asioille: i) tiedottamiseen (tiedonanto

ennemminkin kuin keskustelunavaus), ii) vuorovaikutuksen eriaikaisuuteen (asialla ei ole

kiire, muokkaaminen) ja iii) viestien tallentamiseen (ohjeistukset, tiedotteet ja luotettavuus)

(Sivunen 2007, 129–130) sekä iv) tulevaisuutta koskevien asioiden jakamiseen (Pyöry-Lassila

2013, 24–25). Nurmen (2010, 136) mukaan sähköpostien määrä ja tiheys kuormittavat tieto-

työssä merkittävästi henkilöiden työpanosta, koska jo niiden käsittelyyn kuluu paljon aikaa.

Zaccaron ja Baderin (2003, 386) ja Connauhgtonin ynnä muiden (2011, 514) mukaan sähkö-

postit ja muutoinkin kirjoitettu viestintä ymmärretään ja tulkitaan helposti väärin niin henki-

löiden eri lähtökohtien kuin kirjoitustapojenkin vuoksi. Virolaisen ynnä muiden (2007, 62)
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mukaan sähköposti ei sovellu ideoiden kehittämiseen ja ongelmien ratkaisemiseen tai toisiin

tutustumiseen. Sivusen (2007, 127–128) mukaan sähköposti on varsin raskas yhteydenpitovä-

line, koska sillä voidaan jakaa informaatiota monelle yhtä aikaa ja mahdollisten viestien läpi-

käyminen vie paljon aikaa.

Sähköposti koetaan hyvänä välineenä silloin, kun vastaanottajia on aidosti useampi ihminen,

välittämisessä korostuu yhtäaikaisuus ja samansisältöisyys. Tosin sähköposteihin liitetään

helposti niin sanottuja turhia vastaanottajia (Sivunen 2007, 128). Reinken ynnä muiden (2014,

503) mukaan sähköpostin käytön estämisellä oli toisaalta ollut vähentävä vaikutus stressiin ja

lisääntynyt vaikutus tuottavuuteen. Myös Kushlevin ja hänen kollegoidensa (2015 226) mu-

kaan vähäisempi sähköpostien seuranta- ja vastaamistiheys niin päivittäin kuin viikoittainkin

on yhteydessä vähäisempään stressin kokemiseen ja samalla se ennakoi parempaa työhyvin-

vointia. Hunsakerin ja Hunsakerin (2008, 96) mukaan muun muassa sähköpostiin vastaamis-

aika on yksi sovittava asia virtuaalityössä.

Yksiselitteistä kokemusta sähköpostin käyttämisestä vuorovaikutuksen näkökulmasta ei kui-

tenkaan ole. Toisaalta sähköposti sopii niin pitkiin ja tarkkoihin kuin lyhyisiin ja tehtäväorien-

toituneisiinkin viesteihin sekä myös vapaamuotoiseen viestittelyyn. Kokemus sähköpostin

käytöstä on yksilöllinen,  ja se perustuu pitkälti jokaisen omiin viestintätapoihin ja kokemuk-

siin. (Sivunen 2007, 129–132.) Huolestuttavaa lienee se, että yleisellä tasolla on työntekijän

viikon työajasta kuluvan keskimäärin jopa 28 prosenttia sähköpostien lukemiseen ja niihin

vastaamiseen (Reinke ym. 2014, 502).

Videoneuvottelujen käyttäminen voidaan perustaa seuraaville asioille: i) tiedottamiseen (ajan-

kohtaiset asiat, työn etenemien, tulokset ja työtilanne), ii) päätöksentekoon, iii) vuorovaiku-

tuksen samanaikaisuuteen (kasvokkaisten tapaamisten sijaan) sekä iv) asioiden näyttämiseen

(opettaminen, jonkin ohjelmiston käyttäminen, sama dokumentti) (Sivunen 2007, 148–150).

Virolaisen (2010, 63) mukaan videoneuvottelutyökaluilla voidaan tulevaisuudessa tukea

enemmän vuorovaikutusta, sillä nämä välineet tukevat yhä paremmin virtuaalityötä. Virolai-

sen (2010, 62) mukaan virtuaaliset neuvottelutyökalut soveltuvat hyvin uusien ideoin luomi-

seen ja ongelmien ratkaisemiseen. Toisaalta Maznevskin ja Chudoban (2000, 480) tutkimuk-

sessa rikkaista kanavista videoneuvottelutyökaluja ei käytetty, koska niiden ei koettu olevan

riittävän spontaaneja. Videoneuvottelulla voidaan kuitenkin välittää tietoa vuorovaikutuksen

näkökulmasta osapuolten innostuneisuudesta ja mielentilasta. Lisäksi videoneuvotteluissa on

mahdollista hyödyntää ja välittää myös huumoria. (Sivunen 2007, 150–152.)
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Pikaviestimien käyttäminen voidaan perustaa seuraaville asioille: i) kysymysten esittämiseen

ja vastaamiseen (avunpyynnöt, helpot aikataulut, testaaminen), ii) vapaamuotoiseen viestin-

tään (välittömyys, helppokäyttöisyys) sekä iii) nopeuteen (välitön huomio). Pikaviestimillä on

samalla mahdollista helposti kohottaa yhteishenkeä ja kokea tiimiin kuuluvuutta. (Sivunen

2007, 138–140.) Sivusen (2007, 200–201) havaintojen perusteella pikaviestimien käyttö voi

rohkaista hajautetuissa tiimeissä keskustelemaan toistensa kanssa enemmän ja myös tutustu-

maan paremmin, koska muoto voi olla kovinkin puhetyylin kaltainen. Pikaviestimet tukevat

siis erinomaisesti tiimin epämuodollista vuorovaikutusta. Pikaviestimissä vuorovaikutuksen

vahvuus onkin epämuodollisuudessa, ketteryydessä ja toisaalta niiden paljoudessa. Pikavies-

timet sallivat omanlaisensa sanaston, kirjoitusvirheet ja huumorin käyttämisen. Pikaviestimis-

sä lähetettyjä viestejä ei koeta yhtä häiritseviksi kuin muissa kanavissa lähetettyjä viestejä

edes työpäivän kiireisimpinäkään ajankohtina. (Sivunen 2007, 139–142.)

Puhelimen käyttäminen voidaan perustaa seuraaville asioille: i) samanaikaisuuteen (asian kii-

reellisyys, pidemmät keskustelut, täsmentäminen ja tarkennukset) ja ii) vuorovaikutuksen

nopeuteen (palaute, negatiivisten asioiden käsittely, vastaajaviestit) (Sivunen 2007, 132–134).

Virolaisen (2010, 62) ja Powellin ynnä muiden (2004, 12) mukaan puhelut soveltuvat hyvin

erilaisten rutiininomaisten tietojen vaihtamiseen sekä epäselvyyksien ja häiriötilanteiden sel-

vittämiseen. Enimmäkseen puhelinta käytetään kuitenkin kahdenkeskiseen vuorovaikutukseen

(Sivunen 2007, 133). Pyöry-Lassilan (2013, 24–25) tutkimuksessa havaittiin, että puhelinta

käytettiin yhteistyöhön tilanteissa, joissa asia tuli selvittää mahdollisimman nopeasti ja vii-

veettä. Puhelin koetaan toisaalta häiritseväksi ja keskeyttäväksi ja toisaalta nopeaksi ja reaali-

aikaiseksi. Puhelin voi vuorovaikutuksen kannalta olla toisaalta rennompi ja epämuodolli-

sempi kuin esimerkiksi sähköposti etenkin silloin, kun osapuolet ovat oppineet tuntemaan

toisensa. (Sivunen 2007, 133–134.)

Puhelinneuvotteluissa haasteena on se, että vain yksi ihminen voi olla äänessä samanaikaisesti

ja osallistujien määrää on rajattava, jotta kaikki ehtivät osallistua. Puhelinneuvotteluissa ko-

rostuu niin sanottu puheenjohtajamainen toteutustapa. Puhelinneuvottelujen käyttäminen voi-

daan perustaa seuraaville asioille: i) tiedottamiseen (työtilanne, projektien edistyminen), ii)

päätöksentekoon (neuvottelut, mielipiteet ja kommentit) ja iii) vuorovaikutuksen samanaikai-

suuteen (säännöllisyys). Muita hyötyjä puhelinneuvotteluissa ovat aloittamisen helppous ja

kustannusten vähyys. Haasteena taas on näköyhteyden puuttuminen. Näköyhteys korostuu

erityisesti silloin, kun osallistujia on useampia. (Sivunen 2007, 142−148.) Puhelinneuvotte-

lussa vuorovaikutteisuus on myös enemmän dialogimaista verrattuna esimerkiksi sähköpos-

tiin. Haasteena puhelinneuvotteluissa on se, että ne eivät tallennu automaattisesti mihinkään.
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Tällöin on ymmärrettävä, että samasta tilaisuudesta eri ihmisten tulkinnat ja merkitykset saat-

tavat olla erilaiset. Lisäksi puhelinneuvottelujen on oltava strukturoituja, jotta neuvotteluilla

on selvä esityslista ja niitä johdetaan. (Sivunen 2007, 145–146.)

Keskustelufoorumien käyttäminen voidaan perustaa seuraaville asioille: i) tiedottamiseen (yh-

teiset asiat; edistyminen, tehtävät, muutokset), ii) kysymysten esittämiseen ja vastaamiseen

(kaikkia koskevat asiat), iii) päätöksentekoon (äänestäminen, kehittämisideat) ja iv) viestin

tallettamiseen (liitetiedostot) (Sivunen 2007, 135–137). Keskustelufoorumilla on mahdollista

tuoda kaikille esille se, mitä yksittäisessä tiimissä tapahtuu (Sivunen 2007, 201). Keskustelu-

foorumeilla kaikki yleensä seuraavat sisältöjä aktiivisesti, mutta kaikki eivät välttämättä osal-

listu viestintään. Vuorovaikutuksen kannalta pienimuotoinenkin ja epävirallinen viestintä li-

sää tiimiin kuulumisen tunnetta riippumatta siitä, millä kanavalla se toteutetaan. Yleisenä ha-

vaintona on, että keskustelufoorumille toivotaan suurempaa aktiivisuutta. (Sivunen 2007,

136–137.)

Virtuaalityössä tarvittavan tiedon on oltava kaikkien osallistujien helposti löydettävissä ja

saavutettavissa (Rosen ym. 2007, 268, 270; Pöyry-Lassila 2015, 30). Uuden tiedon luomises-

sa työtovereiden välisissä kommunikaatioprosesseissa, sosiaaliset suhteet ovat tärkeässä ase-

massa ja niiden avulla ihmiset voivat määrittää, kehittää ja oppia ratkaisemaan uusia haasteita

ja tehtäviä sekä ongelmia (Janhonen 2010, 21). Martinsin ja hänen kollegoidensa (2004, 814)

mukaan virtuaalinen työskentely lisää osallistujien työtehtäviä koskevaa luonnollista ja oma-

ehtoista tiedon hakemista. Tätä tukee myös Naderin ja hänen kollegoidensa (2009, 2663) ha-

vainto siitä, että virtuaalityöntekijöiltä odotetaan kykyä ja erityistä halukkuutta aktiiviseen

tiedon jakamiseen ja siihen osallistumiseen yhteistyön kaikissa vaiheissa.

Pöyry-Lassilan (2015, 138–140, 158) mukaan tiedon jakaminen, luominen ja kehittäminen

sekä niiden tahti on aina erilaista eri organisaatioissa johtuen niin tehtävistä, johtamisesta kuin

paikallisista käytänteistäkin. On havaittu, että mitä paremmin osapuolet tuntevat toisensa, sitä

köyhempiä viesintäkanavia käytetään ja ja toisaalta taas sitä rikkaampia, mitä monialaisempia

osaajia ottaa osaa keskusteluun etenkin silloin, kun kyseessä on uuden tiedon kehittäminen

(vrt. Taulukot 2−4) (Sivunen & Valo 2006, 58).

Virtuaalityön ja sen johtamisen edellytyksenä on avoin ja näkyväksi tehty tiedon jakaminen

(Pöyry-Lassila 2015, 68, 74–75). Fonnerin ja Roloffin (2010, 338–339) mukaan merkityksel-

lisen ja säännöllisen tiedon jakaminen on tärkeää niin työtyytyväisyyden kuin läsnäolon ko-

kemisenkin takia. Tiedon jakaminen on mahdollista, kun teknologiavälineet toimivat, ne ovat
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käytettävissä sekä niitä on käytössä monipuolisesti (Pöyry-Lassilan 2015, 37; Aira 2012, 63).

Naderin ynnä muiden (2009, 2656) mukaan nykypäivän erilaiselle ja erityiselle virtuaalityölle

on tyypillistä, että jokainen työntekijä pääsee käsiksi kaikkeen tarvittavaan tietoon yhtäaikai-

sesti. Pöyry-Lassilan (2015, 39) mukaan haasteena onkin oikean tiedon löytyminen suuresta

määrästä dataa. Tätä voidaan tukea sillä, että virtuaalijohtaja rohkaisee alaisiaan virtuaalityös-

sä jakamaan ajatuksiaan vapaasti ja samalla hän rohkaisee rakentavaan kritiikkiin, vaikka

kaikkia perusteluja ei ajatuksille sillä hetkellä olisikaan olemassa. Näin johtaja voi osoittaa

tällaisen, turvallisen, tiedon jakamisen merkityksen alaisilleen. (Rosen ym. 2007, 267–268,

270.)

Organisaation pyrkiessä edistämään tiedon jakamista, muodostumista ja kehittämistä sekä

tarjoaa siihen tarvittavat työkalut, on tiedon jakamisessa tällöin mahdollista myös onnistua

(Pöyry-Lassila 2015, 28–29; Janhonen 2010, 38, 77–78). Pöyry-Lassilan (2015, 29) tutkimuk-

sessa havaittiin, että tieto kulkee tarvittaessa yli organisaatiorajojen erityisen helpostikin,

kunhan yhteyshenkilöt on nimetty ja prosessi on ohjeistettu. Pöyry-Lassilan (2015, 30) tutki-

muksessa tiedon jakamisen esteeksi muodostuvat esimerkiksi erilaiset termit ja palautteen

puute toiminnasta. Joissakin yhteyksissä nämä ongelmat oli ratkaistu nimeämällä organisaati-

oihin koordinaattori, jonka vastuulla oli tiedonjakaminen. Pöyry-Lassilan (2015, 106–107)

mukaan tiedon jakamista tukee muun muassa kuukausittaiset yhteenvedot ja tiedotteet, pro-

jektikoonnokset, projektidokumentit sekä sähköiset esitysdokumentit, joita jaetaan erillisen

jaetun sähköisen tilan kautta suunnitellulla tavalla.

Sisäpiirille jaetaan enemmän ja helpommin tietoa (Killingsworth ym.  2016, 287). Myös se,

miten syvempää on luottamus toisiin jäseniin, sitä myötämielisempää on tiedon jakaminen

(Killingsworth ym. 2016, 287). Killingsworthin ynnä muiden (2016, 293–295) tutkimuksessa

havaittiin, että mitä myönteisempänä ja palkitsevampana tiedon jakaminen virtuaalisessa yh-

teistyössä koetaan, sitä enemmän tietoa ollaan valmiita jakamaan toisille. Edelleen, mitä vas-

tavuoroisemmaksi tiedon jakaminen virtuaalityössä koetaan, sitä enemmän sitä myös jaetaan

(Killingsworth ym. 2016, 287). Lisäksi mitä myönteisemmin henkilö asennoituu tiedon jaka-

miseen, sitä enemmän hän on sitä valmis myös jakamaan (Killingsworth ym. 2016, 288). Toi-

saalta tiedon jakamisen on havaittu olevan yhteydessä myös henkilöiden tietotekniseen osaa-

miseen (Killingsworth ym. 2016, 289). On havaittu, että niille henkilöille, jotka ovat lähellä,

jaetaan enemmän ja helpommin tietoa, kuin niille, jotka ovat kaukana (Connauhgton ym.

2011, 517).

Virtuaalityön yksi osatekijä on virtuaalityössä käytössä olevat resurssit.
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3.6. Erilaisista toiminta- ja työympäristöistä mobiilityöhön

Työn hallinnalla (engl. job-control, where, when & how) tarkoitetaan tässä tutkimuksessa

henkilön subjektiivista kokemusta mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaan työhönsä. Työn hal-

linta on itsenäisyyttä ja valtaa päättää omaa työtään koskevista seikoista, kuten paikasta ja

työskentely- ja menettelytavoista. Kyse on omasta ketteryydestä ja joustavuudesta. (Kossek

ym. 2006, 348, 350; Manka & Manka 2016, 107.) Samalla tällainen itseohjautuvuus lisää tek-

nologiavälitteisessä työssä tehokkuutta, kun työntekijät voivat itse tehdä päätöksiä omasta

työstään (Virolainen 2010, 68). Lisäksi työn hallinnalla on havaittu olevan yhteys myös hen-

kilön työhyvinvointiin, työhön sitoutumiseen, työtyytyväisyyteen ja lojaalisuuteen työnanta-

jaa sekä varsinaista työtä kohtaan (Kossek ym. 2006, 351, 361).

Virtuaalityötä voi tehdä erilaisissa työympäristöissä. Kotoa käsin tehtävää virtuaalityötä pide-

tään yleisesti kaikkein tunnetuimpana työmuotona (Vartiainen 2007, 17). Vartiainen ja Hyrk-

känen (2010, 91) ovat tutkineet virtuaalityöhön liittyviä ympäristöjä. Heidän tutkimuksessaan

koti oli koettu ensisijaisesti rauhalliseksi työpaikaksi, koska se mahdollistaa työrauhan ja työn

rytmittämisen toisin kuin työpaikka. Lisäksi työntekoa on helpompi hallita kotona ollessa.

Bloomin ynnä muiden (2013, 1, 3) yhdeksän kuukauden mittaisessa seurantatutkimuksessa (N

= 249) kotona työskentelyn havaittiin johtavan 13 prosentin kasvuun työtehokkuudessa ja

samalla työmuodon havaittiin vähentävän kokeiluun osallistuneiden sairaslomia. Samassa

yhteydessä todettiin, että 50 prosentilla tutkimukseen osallistuneen organisaation henkilöstös-

tä muutti asennoitumistaan positiivisemmaksi kotona tehtävään työhön (Bloom ym. 2013, 5).

Muita virtuaalityöskentely-ympäristöjä ovat muun muassa: i) toinen toimipaikka, ii) varsinai-

nen työpaikka ja sen toimistot, iii) liikkuvat paikat, kuten autot, junat, linja-autot, lentokoneet,

laivat, taksit ja niin edelleen, iv) omien sidosryhmien muut tilat sekä v) muut paikat, kuten

hotellit, kahvilat ja kirjastot (Vartiainen 2007, 29, 58). Nämä ympäristöt edellyttävät työnteki-

jöiltä seuraavia asioita: kykyä työskennellä kotona, lentokentällä, junassa ja muissa kulkuvä-

lineissä, kykyä aloittaa ja päättää työ nopeasti ja usein eri yhteyksissä, kykyä sopeutua eri

työympäristöjen ergonomiaan ja kulkuvälineiden oloihin, kykyä siirtyä paikasta toiseen suun-

nitelmallisesti, kykyä sietää teknisiä häiriöitä, kykyä työajan hallitsemiseen ja kykyä ai-

kasidonnaisuuden huomioimiseen, kykyä matkustaa ja kykyä hyödyntää välittynyttä vuoro-

vaikutusta sekä kykyä noudattaa määräaikoja ja työaikaa. Samat tekijät voivat olla näin ollen

eri henkilöille niin kuormitus- kuin voimavaratekijöitäkin. Jossakin määrin on nähtävissä, että

tavanomaiset normaalinkin työn kuormitustekijät esiintyvät virtuaalityössä yhä haastavampi-

na. (Vartiainen & Hyrkkänen 2010, 89–90, 93, 95.) Vartiaisen ja hänen kollegoidensa (2007,
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34) mukaan eri ympäristöissä on havaittu siten olevan niin etuja kuin haittojakin. Näitä seik-

koja on eritelty taulukoissa 5 ja 6.

Taulukko 6

Kotona ja muualla ympäristöissä työskentelemisen etuja ja haittoja.
Kotona, muualla ja liikkuvissa ympäristöissä työs-
kentelemisen edut:

Kotona, muualla ja liikkuvissa ympäristöissä työs-
kentelemisen haitat:

Työntekijän näkökulma:

· Yksityiselämän laadun paraneminen

· Ajankäytön tarkoituksenmukainen suunnittelu ja

toteutus

· Ei toimistotyön häiriöitä

· Kasvanut työn autonomia

· Tehostuneempi työ

· Matkustamisen kustannussäästöt

· Matkustamisen aikasäästöt

· Ajasta ja paikasta vapaa työnteko

· Verkostoituminen

· Rauha ajatella ja reflektoida

· Työ ja perhe-elämä eivät sekoitu

· Lisääntynyt luovuus

· Stressin väheneminen

· Tilat käytettäviä ja helposti saavutettavissa

· Ajattelun ”tuulettuminen” siirryttäessä

· Lastenhoidon sovittaminen

· Työajan venyminen vapaa-ajalle

· Kodin sisäiset häiriöt työajan ”läikkyessä”

· Julkisten tilojen häiriöt

· Vähentynyt vuorovaikutus työyhteisön kanssa

· Eristyneisyyden kokeminen

· Vapaaehtoinen ylitöiden tekeminen

· Kotitoimiston kustannukset

· Työasioista keskustelemisen rajoittaminen

· Julkisissa tiloissa ja paikoissa ei yksityisyyttä

· Odottamattomat tilanteet

· Virtalähde- ja akkuhuolto

· Mukana olevat ja kannettavat laitteet

· Jatkuva sopeutuminen uusiin ympäristöihin

· Teknologiset, mm. verkon rajoitukset

· Rajoitettu työskentelyaika

· Muiden laitteiden puute, esim. tulostus

· Erilainen liike ympäristössä

Taulukko 7

Toimistossa ja avokonttorissa työskentelemisen etuja ja haittoja.
Toimistossa ja avokonttorissa työskentelemisen
edut:

Toimistossa ja avokonttorissa työskentelemisen
haitat:

Työntekijän näkökulma:

· Jatkuva ja rikas vuorovaikutus

· Sosiaalinen tuki käytettävissä

· Palautteen saaminen on helppoa

· Spontaanius, epämuodollisuus ja joustavuus yh-

teistyössä lisääntyvät

· Ei yksityisyyttä

· Häiriköiviä ääniä ja melua ei voi rajoittaa

· Muiden työskentelyn ja keskustelujen kuuleminen

sekä keskeytykset

· Tilarajoitukset

· Palaverien tiheys

· Työympäristön rajatut kalusteet

· Erilainen liike ympäristössä

Tässä tutkimuksessa mobiilityöllä tarkoitetaan sellaista liikkuvaa työntekoa, jossa työntekijä

on tarvittaessa saamiensa tehtävien suorittamiseksi yhteydessä, ulkoisiin tai sisäisiin henkilöi-
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hin tai sidosryhmiin, työnantajan tarjoamien tieto- ja viestintäteknologioiden avulla siten, että

henkilö ei tee työtään vakituisella virkapaikallaan vaan on liikkeellä työtehtäviensä hoitano-

miseksi (Hyrkkänen & Vartiainen 2007, 161; Vartiainen ym. 2005, 31, 117). Mobiilityön

käyttöön ottamisen on havaittu lisäävän työntekijöiden työmotivaatiota ja parantavan työnan-

tajakuvaa (Verburg ym. 2006, 270). Vartiainen (2006, 41) toteaa, että mobiilityöntekijöiltä

edellytetään uusia sosiaalisia kykyjä ja muita työntekijöitä enemmän joustavuutta. Vartiainen

(2006, 41) toteaa, että mobiilityöntekijät ovat hieman muita tyytyväisempiä työhönsä, mikä

voi johtua mahdollisesti työn vaatimusten ja kiinnostavuuden lisääntymisestä. Mobiilityö voi

tuoda seuraavia haasteita työhön: i) työn tulosten kokoaminen vaikeutuu, ii) työn edellyttä-

män tiedon saatavuus heikkenee, iii) käytössä olevien muiden resurssien saatavuus huononee

(esim. tulostaminen) ja iv) katkot prosesseissa tavoitettavuuden takia lisääntyvät (Gareis ym.

2006, 50).

Liikenne- ja viestintäministeriön teettämään pilottihankkeeseen (2006) osallistui 23 henkilöä

eri aloilta (mm. Puolustusvoimista). Henkilöiden keskimääräinen työmatkan pituus oli 120

kilometriä ja kesto tunnin ja 42 minuuttia. Valtaosan (21 henkilöä) työssäkäyntiväline oli ju-

na. Tutkimuksessa havaittiin, että mobiilityö joukkoliikennevälineissä on häiriötöntä ja teho-

kasta. Hankkeessa niin työntekijät kuin työnantajatkin kokivat mobiilityön positiivisena asia-

na. Kokeilu muun muassa vähensi mobiilityöhön kohdistuneita epäilyjä, asenteita ja ennakko-

luuloja ja toisaalta lisäsi tietoa siitä. Kokeilu oli molemminpuolisesti toimiva ja joustava. Ko-

keilu lisäsi työntekijän kokonaisvaltaista jaksamista, tehokkuutta ja työmotivaatiota, koska

työmatkoissa säästetty aika lisäsi vapaa-aikaa sekä aikaa perheen ja harrastusten parissa. Ko-

keilussa keskeisinä kehittämistoimenpiteiksi havaittiin organisaatioiden mobiilityöhön liittyvä

osaaminen ja tiedottaminen ja joukkoliikennevälineiden työskentelyolosuhteiden kehittämi-

nen. (Forsblom ym. 2006, 3, 17, 50, 61.)

Mobiilityössä haasteena voi olla se, että esimerkiksi junissa tai linja-autoissa ei ole käytössä

riittäviä työtasoja virtuaalityön tekemiseksi (Perry & Brodie 2006, 107). Lisäksi mobiilityössä

voi olla haasteena työpuhelujen soittaminen julkisissa tiloissa (Perry & Brodie 2006, 108).

Toisaalta joissakin ammateissa on havaittu, että juuri junamatkat ovat hetkiä jolloin on tarkoi-

tuksenmukaista hoitaa työasioita puhelimitse (Perry & Brodie 2006, 109).

Mobiilityö edellyttää työntekijöltä suunnitelmallisuutta, jotta muun muassa tarvittavat tiedot

tulevat otetuksi mukaan (Perry & Brodie 2006, 109). Mobiilityöntekijöiden on oltava tietoisia

muiden työntekijöiden aikatauluista ja toisaalta onkin havaittu, että mobiilityöntekijät pitävät

muut työntekijät tietoisina omasta työstään (Perry & Brodie 2006, 110–111). Hyrkkäsen ja



60

Vartiaisen (2006, 171) mukaan mobiilityöntekijät suunnittelevatkin työtään tarkemmin muun

muassa huomioiden käytössä olevat työtilat liikkuvan työnsä aikana.

Mobiilityössä työhyvinvointiin on todettu olevan yhteydessä muun muassa kulkuväline työti-

lana, matkustusvälineessä vietetty ajanjakso, mukana kannettavien laitteiden toiminta ja kul-

kuvälineen olosuhteet, kuten valaistus ja niin edelleen (Hyrkkänen & Vartiainen 2007, 165).

Erityisesti kulkuvälineestä toiseen vaihtamisella on todettu olevan negatiivinen yhteys työhy-

vinvointiin (Hyrkkänen & Vartiainen 2007, 165).

Virtuaalityön yksi osatekijä on muun elämän yhteensovittamisen helpottumi-

nen.

3.7. Virtuaalityön edut ja haitat

Virtuaalityössä on enemmän etuja ja voitettavaa kuin haittoja. Hunsaker ja Hunsaker (2008,

87) toteavat, että virtuaalityön mahdollisuudet voittavat sen haasteet. Myös Naderin ynnä

muiden (2009, 2663) mukaan virtuaalityön edut ovat huomattavat sen haasteisiin verrattuna.

Lisäksi Hunsaker ja Hunsaker (2008, 87) toteavat, ettei virtuaalityössä ole sen enempää haas-

teita kuin tavanomaisessa kasvokkaisessakaan työssä.

Virtuaalityössä on tutkittu olevan rikkaammat työn voimavaratekijät, esimerkiksi työn moni-

puolisuus, uuden oppimisen tarve ja osallistaminen, kuin normaalissa työssä (Richter ym.

2006, 239). Esimerkiksi kodin on todettu tutkimuksissa olevan muun muassa rauhallisuuden

vuoksi työhyvinvointia tukeva ympäristö (Hyrkkänen & Vartiainen 2007, 167). Richter ja

hänen kollegansa (2006, 247) tuovat artikkelissaan esille, että kotona tehtävä virtuaalityö lisää

joustavuutta ja että sillä on positiivinen yhteys työhön ja perhe-elämään. Lisäksi Hunsakerin

ja Hunsakerin (2008, 87) mukaan virtuaalijohtamisen vahvuuksina ovat työn ja paikan jousta-

vuus. Hunsakerin ja Hunsakerin (2008, 87) mukaan virtuaalityö myös tasapäistää esimerkiksi

valtasuhteita, koska esimerkiksi laadukkaasti toteutetuissa virtuaalikokouksissa ei ole suota-

vaa, että yksi dominoi keskustelua koko ajan. Lisäksi Gilsonin ynnä muiden (2015, 1329)

mukaan virtuaalityö tuo mukaan niin sanotun positiivisen kasvottomuuden, joka mahdollistaa

ideoiden ja ajatusten esittämisen ilman, ettei tarvitse pelätä kasvojensa menettämistä.

Martinsin ynnä muiden (2004, 814) mukaan virtuaalinen työskentely tasaa osallistujien eriar-

voisuutta, koska niin sanottu elekieli ja muut ominaisuudet eivät korostu samassa määrin kuin

normaalissa työssä. Sardeshmukhin ja hänen kollegoidensa (2012, 203) mukaan virtuaalityö
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vähentää työstä koettavaa painetta ja roolikonflikteja sekä lisää työntekijöiden autonomiaa

omassa työssään.

Demeroutin ja hänen kollegoidensa (2014, 133) mukaan virtuaalityössä työn selvä päättämi-

nen mahdollistaa palautumisen ja se on yhteydessä parempaan hyvinvointiin ja työtyytyväi-

syyteen sekä työstä suoriutumiseen. Brummelhuisin ja hänen kollegoidensa (2012, 118) mu-

kaan virtuaalisten työtapojen hyödyntämisellä todetaan olevan negatiivinen yhteys muun mu-

assa työssä uupumiseen. Heidän mukaansa virtuaaliset keinot ottaa toisiin yhteyttä helpottuvat

tavanomaisesta, mikä edelleen parantaa niin työn tehokkuutta kuin tuloksellisuutta. Fonnerin

ja Roloffin (2010, 339) artikkelin perusteella virtuaalityötä tekevät ovat tyytyväisempiä työ-

hönsä, koska he hyötyvät virtuaalityöstä siksi, etteivät he ole jatkuvien keskeytysten kohteena,

eivätkä mene tapaamisesta toiseen, vaan he voivat hoitaa yhä paremmin myös kotiasioitaan.

Weinertin ynnä muiden (2015, 1417) tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että virtuaali-

työssä työntekijän autonomia omasta työstään vähentää virtuaalityöstä koettavaa ylikuormi-

tusta ja väsymystä sekä roolien epäselvyyttä. Weinert ynnä muut (2015, 1417) suosittelevat-

kin, että organisaatioissa on keskityttävä yhä enemmän tiedon saatavuuden parantamiseen

sekä ihmisten välisen vuorovaikutukseen lisäämiseen. Hunsaker ja Hunsaker (2008, 88) to-

teavat niiden olevan haasteita muun muassa eristyneisyyden kokemisen vähentämiseksi.

Teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen etuina voidaan pitää sitä, että keskustelut on mahdol-

lista tallettaa. Tällöin asioista on mahdollista pitää paremmin kiinni eli työnteko on luotetta-

vampaa. (Sivunen 2007, 87.) Edelleen etuina voidaan pitää sitä, että kokouksia on mahdollista

pitää useammin ja helpommin ja että teknologiavälitteisinä kokousten koetaan olevan tehtä-

väkeskeisempiä ja siten tehokkaampia (Sivunen 2007, 89). Teknologiavälitteisen vuorovaiku-

tuksen etuna on se, että ristiriidat on helpompaa ratkaista. Tämä johtuu esimerkiksi siitä, että

eriaikaista viestintää voidaan hyödyntää, mikä mahdollistaa asioiden miettimisen ja valmiste-

lemisen kauemmin. (Sivunen 2007, 89.)

Naderin ynnä muiden (2009, 2655) mukaan virtuaalityö mahdollistaa paremman perhe-

elämän yhteensovittamisen työhön, koska työmatkustamiseen käytettävä aika vähenee. Edel-

leen Naderin ynnä muiden (2009, 2655) mukaan virtuaalityö tuo työntekijälle kustannus- ja

aikasäästöjä, koska työmatkakustannukset vähenevät. Taulukkoon 8 on koottu niin virtuaali-

työn mahdollisuuksia kuin haittoja
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Virtuaalityöhön voidaan liittää myös haittoja. Fonnerin ja Roloffin (2010, 337), Gilsonin ynnä

muiden (2015, 1330), Hochin ja Kozlowskin (2014, 390) ja Vartiaisen ja Hyrkkäsen (2010,

86–87, 95) mukaan ihmiset saattavat kokea yksilöstä riippuen virtuaalityön etäiseksi, eristäy-

tyneeksi, yksinäiseksi tai koordinoitavaksi, kun samaan aikaan toinen henkilö saattaa nauttia

työn itsenäisyydestä ja autonomiasta. Edellistä tukee Naderin ja hänen kollegoidensa (2009,

2656, 2660) havainnot siitä, että virtuaalityössä haasteena onkin kahvipöytä- ja juoma-

automaattikeskustelujen puuttuminen. Fonnerin ja Roloffin (2010, 353) mukaan virtuaalityön-

tekijät ovat kuitenkin muita tyytyväisempiä työhönsä, mikä voi johtua muun muassa siitä, että

virtuaalityötä tekevillä on raportoitu olevan vähemmän haasteita muun muassa kotiasioissa.

Taulukko 8

Virtuaalityössä tunnistettuja mahdollisuuksia ja haittoja.
Virtuaalityön mahdollisuuksia: Virtuaalityön haasteita:

· Matkustuskustannusten pieneneminen

· Aikasäästöjen kasvaminen tapaamisissa

· Prosessien nopeutuminen

· Asiantuntijuuden hyödyntäminen

· Yksilöiden toimintavapauden ja itsenäisyyden li-

sääntyminen

· Tulosten laadun paraneminen

· Muutosherkkyyden lisääntyminen

· Ketteryys lisääntyminen

· Erilaisuutta lisääntynyt hyödyntäminen

· Joustavampi muutostarpeiden huomiointi

· Kehittämisen ja innovoinnin helpottuminen

· Erilaisten näkemysten jakamisen kasvu

· Tiedonjakaminen lisääntyminen

· Kouluttamisen ja oppimisen nopeutuminen

· Työtyytyväisyyden lisääntyminen

· Perhe-elämän ja harrastusten yhteensovittamisen

helpottuminen

· Tekniset ratkaisut joskus vaativaa järjestää

· Päämäärät ja tavoitteet haastava määritellä

· Työntulosten raportointi ja seuranta edellyttää eri-

laista osaamista ja tapoja

· Asioita on prosessoitava seikkaperäisemmin ja

muodollisemmin

· Konfliktien purkaminen haastavaa

· Teknologinen sopeutuminen vaatii aikaa

· Kanavia on hyödennettävä oikaoppisesti

· Teknoligiat vaativat uudenlaista osaamista ja rohke-

utta

· Kanavat voivat aiheuttaa väärinymmärryksiä ja luot-

tamuspulaa

· Ideoiden ja ajatusten jakaminen ei ole aina mahdol-

lista

· Vuorovaikutus on toisinaan muodollista

Toisaalta Helle (2006, 82, 92) toteaa virtuaalityön haasteeksi sen, että työaika ja -kuormitus

kasvavat, koska työpaikan kaltaista virallista ja sosiaalista työaikaa koskevaa valvontaa ei ole

olemassa kotona. Reinken ynnä muiden (2014, 507) tutkimuksen perusteella voidaan todeta,

että sillä, miten yksilö kokee sähköpostien ylikuormituksesta, on yhteys loppuun palamiseen,

tuottavuuteen ja työhön sitoutumiseen. Brummelhuisin ynnä muiden (2012, 118) tutkimuksen

perusteella se, että sähköposteja voidaan lukea itselle parhaaksi katsottuna ajankohtana, ei taas

koettu uuvuttavana. Kuitenkin Hunsaker ja Hunsaker (2008, 88), Nader ynnä muut (2009,

2656), Gilson ynnä muut (2015, 1330) sekä Nurmi (2010, 139) toteavat yhdeksi haasteeksi
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sen, että virtuaalityössä kirjoitettuun tekstiin ja puhuttuihin asioihin liittyy väärinymmärryk-

siä, koska jokainen tulkitsee sanoja ja viestejä aina omista lähtökohdistaan käsin.

Haittoina voidaan kokea myös mahdollinen luottamuksellisten asioiden tallentuminen, läsnä-

olon tuntemisen vähyys, asiakeskeisyys tehtävien hoidossa, tutustumisen hitaus, yhteydenot-

tokynnyksen kasvaminen ja väärinymmärrykset (Sivunen 2007, 93) sekä näkyvyyden, tekno-

logisen osaamisen vähyyden ja luottamuksen puutteet (Hunsaker & Hunsaker 2008, 87).

Greenbergin ynnä muiden (2007, 329) ja Naderin ynnä muiden (2009, 2656, 2660) mukaan

yhteistyön aikainen sisäinen kilpailullisuus ja menestyksen tavoittelu saattavat heikentää yh-

teistyön tuloksia. Niitä heikentävät myös Naderin ynnä muiden (2009, 2656) mukaan liian

tiukoiksi asetetut aikataulut suhteessa välittömiin tuloksiin liittyviin odotuksiin. Goldenin ja

Fromenin (2011, 1468) tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että ne työntekijät, joiden

esimiehet työskentelevät joko osan aikaa tai enimmäkseen virtuaalisesti, kokevat saavansa

vähemmän palautetta ja esimiehen tukea. Lisäksi he kokevat työmääränsä suurempana.

Fonnerin ja Roloffin (2010, 339) mukaan osan aikaa viikosta virtuaalityötä tekevien on todet-

tu kokevan heikompaa yhteyttä toisiin työntekijöihin, mutta samalla on todettu, että heillä on

erilaisia vuorovaikutus- ja menettelytapoja kuin tavanomaisesti työskentelevät. Erityisesti

pitkien yli sadan kilometrin työmatkojen on koettu vaikuttavan erittäin negatiivisesti perhe-

elämän järjestelyihin, muuhun vapaa-aikaan ja harrastuksiin. Pitkät työmatkat aiheuttavat

eriarvoisuutta niin toimeentulossa, elinolosuhteissa, työssä jaksamisessa kuin uralla etenemi-

sessäkin. Lisäksi on havaittu, että yli 45 minuuttia yhdensuuntaista työmatkaa matkustavat

kokevat muita useammin tekevänsä ylitöitä. (Forsblom ym. 2006, 47.)

Virtuaalityössä konflikteja voi syntyä tavanomaiseen työhön verrattuna enemmän johtuen

tehtävien epäselvyydestä, virtuaalisten kanavien heikosta käytöstä, toinen toisensa tuntemat-

tomuudesta, tietämättömyydestä toisten paikallisista olosuhteista ja työskentelyprosesseihin

liittyvistä epäselvyyksistä sekä tiedon saatavuudesta ja vähäisestä avoimuudesta. (Martins ym.

2004, 814–815; Wakefield ym. 2008, 435; Gilson ym. 2015, 1330; Nurmi 2010, 139). Nade-

rin ynnä muiden (2009, 2656) mukaan yhtenä keskeisimpänä haasteena virtuaalityössä on

kuitenkin myös luottamuksen puute toisiin työntekijöihin.

Virtuaalityön yksi osatekijä on virtuaalityön haitat (haasteet).
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4. TYÖHYVINVOINNIN JA TYÖN IMUN TUTKIMUS

“Sade ei vie oksaa eteenpäin, virta vie vaikka tukin.” A. Suvorov (1729–1800)9

Tässä luvussa esitellään aikaisempaa tutkimusta ja tieteellistä keskustelua työhyvinvoinnista

ja työn imusta. Luvun tarkoituksena on osoittaa työn imua koskevan nykyisen tietämyksen

vähäisyys työhyvinvoinnin ja työn imun osalta suhteessa virtuaalityöhön ja sen johtamisen

tutkimukseen.

4.1. Työhyvinvointia työhyvinvointijohtamisella

Johtaminen on tärkein ja keskeisin edellytys henkilöstön hyvinvoinnille (Hakanen 2005, 163;

Tarkkonen 2012, 124–125). Siten yleisjohtaminen ja esimiestyö ovat keskeisimmät ja tär-

keimmät tekijät kehitettäessä henkilöstön työhyvinvointia (Tarkkonen 2012, 21). Henkinen

hyvinvointi taas muodostuu muun muassa työssä viihtymisestä, työn ilosta, hallinnasta, haas-

teellisuudesta, sujuvuudesta, häiriöttömyydestä, arvostuksesta, oikeudenmukaisuudesta ja

onnistumisesta (Tarkkonen 2012, 22).

Ennakoiva ja kehittävä hyvinvointijohtaminen on Suomessa noussut 2010-luvulta alkaen vah-

vasti ihmisten johtamiseen liittyvien ongelmien, ideiden, tekniikoiden ja ratkaisujen malliksi

(Seeck 2015, 23–24, 304; Tarkkonen 2012, 128, 168, 179; Pursio 2010, 57). Hyvinvointijoh-

tamisessa ihminen on organisaation ja johtamisen keskiössä. Tällöin johtamisessa ja toimin-

nassa huomioidaan muun muassa työntekijöiden ja esimiesten hyvinvointi, ihmisten arvosta-

minen, kuormituksen optimointi, erilaisuus ja työhön vaikuttamismahdollisuudet. Hyvinvoin-

tijohtamisessa tarkastellaan siis kysymyksiä, jotka vaikuttavat työn ja työelämän laadun sekä

tuottavuuden parantamiseen. (Seeck 2015, 305–306, 309; Manka & Manka 2016, 8.)

On kuitenkin todettava, että työhyvinvoinnin kokonaishallinta ja tietämys sekä niiden sovel-

taminen eivät kuitenkaan vielä ole Suomessa erinomaisella tasolla (Manka & Manka 2016, 8;

Pöyriä 2012, 9; Hyppänen 2010, 270). Esimiehet ovat avainasemassa työhyvinvoinnin kehit-

tämisessä ja toimenpiteiden toteuttamisessa, koska heillä on työnjohto-oikeus johdettaviinsa

(Tarkkonen 2012, 52; Manka & Manka 2016, 9; Pöyriä 2012, 15; Suonsivu 2011, 143, 164).

Tämän takia voidaankin väittää, että työyhteisön henkiseen tilaan vaikuttavat johtamisen laatu

ja esimiehen esimiestaidot sekä se, miten työkavereiden kanssa tullaan toimeen (Manka &

Manka 2016, 76, 148). Onkin todettu, että esimiehet eivät koe samanlaista vastuuta ihmisten

9 Ruusunen ja Salomaa 2015, 72.
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henkisestä hyvinvoinnista kuin esimerkiksi muusta työturvallisuudesta, vaikka haittojen hen-

kinen haittatekijä olisi työperäinen (Kehusmaa 2011, 34).

Työhyvinvoinnin käsitteen on sanottu syntyneen tarpeeseen, jossa työkyky-käsite ei enää riit-

tänyt työntekijöiden hyvinvoinnin kehittämisessä (Hyrkkänen & Vartiainen 2005, 33). Työ-

hyvinvointi muodostuu monesta eri tekijästä, eikä sille ole olemassa yhtä selvää määritelmää

(Laine 2013, 35; Ojala & Jokivuori 2012, 26; Suonsivu 2011, 15, 18, 42, 43; Tarkkonen 2012,

10, 13, 19). Taulukossa 9 on esitettynä neljä eri määritelmää työhyvinvoinnille. Niistä viimei-

senä mainittia Mankan ja Mankan (2016, 75) käyttämää määritelmää hyödynnetään tässä tut-

kimuksessa, koska sen voidaan tulkita sisältävän kaikkien muiden sisältämät asiat. Mankan ja

Mankan määritelmää hyödynnettiin myös tämän tutkimuksen aineiston keräämisessä.

Taulukko 9

Erilaisia työhyvinvoinnin määrittelyjä.
Puolustusvoimat 2017b, 3: Työterveyslaitos 2019: Laine 2013, 71−72: Manka & Manka 2016, 75:

”Työhyvinvointi on tasapainoa työn
asettamien vaatimusten ja yksilön

voimavarojen välillä.”

”Työhyvinvointi tarkoittaa
turvallista, terveellistä ja tuottavaa

työtä, jota ammattitaitoiset
työntekijät ja työyhteisöt tekevät

hyvin johdetussa organisaatiossa.
Työntekijät ja työyhteisöt kokevat

työnsä mielekkääksi ja
palkitsevaksi, ja heidän mielestään

työ tukee heidän
elämänhallintaansa.”

”Työhyvinvointi tarkoittaa sitä subjektiivisesti koettua
hyvinvoinnin tilaamme, johon ovat vaikuttaneet

työkykymme ja terveytemme, työ ja työkonteksti ja
ympäristö laajasti ymmärrettynä  sekä  työpaikan
ihmissuhteet,  johtaminen  ja  työnantajapolitiikka.

Työhyvinvoinnin  kokemus  on  herkkä  muutoksille
sitä määrittävien  tekijöiden  muuttuessa, ja  se

rakentuu vuorovaikutuksessa muun elämän tilanteiden
ja kokonaishyvinvoinnin kanssa. Näkemystämme

työhyvinvoinnista ohjaavat aikaisemmat kokemukset
sekä arvosidonnaisten vallan, vastuun ja erilaisten

intressien vaikutus.”

”On mukava tulla töihin ja
lähteä töistä, kun on saanut

jotain hyvää aikaan.”

Mitä tarkoittaa tai on työhyvinvointi?

Työhyvinvoinnin arvoina voidaan pitää muun muassa vastuullisuutta ja huolenpitoa, yhteis-

työtä, oikeudenmukaisuutta, kohtuutta, tasa-arvoisuutta, totuudenmukaisuutta, suunnitelmalli-

suutta, tavoitteellisuutta, järjestelmällisyyttä, ennakoivuutta ja osaamista (Tarkkonen 2012,

28–29). Se voidaan ymmärtää yhdistelmäksi koetusta työn mielekkyydestä, palkitsevuudesta,

elämänhallinnasta ja tuottavuudesta. Toisaalta työhyvinvoinniksi voidaan ymmärtää työ, jota

johdetaan hyvin sosiaalisessa, ammattitaitoisessa, turvallisessa ja tuottavassa työyhteisössä.

Samalla työhyvinvoinnilla voidaan ymmärtää työ, jossa koetaan onnistumista (Pursio 2010,

56). Edelleen työhyvinvointi voidaan ymmärtää työntekijän kokemukseksi edellä mainituista

asioista. (Seeck 2015, 312–313; Suonsivu 2011, 20.)

Työpahoinvointi voidaan ymmärtää esimerkiksi työntekijän kokemana ristiriitana työhön an-

netun panostuksen, ajan, taitojen ja siitä koetun palkitsevuuden välillä, työn kuormittavuutena

(Tarkkonen 2012, 31), työstressinä ja työuupumuksena, roolien epäselvyytenä tai työpaikka-

kiusaamisena joko piilevästi tai avoimesti (Seeck 2015, 313, 315–316; Manka & Manka



66

2016, 7, 32–33, 149–150, 177; Pöyriä 2012, 11). Työhyvinvoinnin voidaan katsoa syntyvän

siis erilaisten ympäristöllisten ja yksilöllisten tekijöiden vuorovaikutuksesta ja vaihtelevan

ajallisesti ja paikallisesti (Manka & Manka 2016, 65; Tarkkonen 2012, 10, 13).

Hyvässä työhyvinvoinnin tilanteessa yksilön alaistaidot (yhteistyö, aktiivisuus, resurssien

hyödyntäminen), ominaisuudet (esimerkiksi ongelmanratkaisutaidot ja vuorovaikutustaidot)

ja osaaminen ovat tasapainossa työn, työn ymmärrettävyyden ja ennustettavuuden, työn au-

tonomian, hallittavuuden ja merkityksellisyyden sekä perhe-elämän, vapaa-ajan, elämäntilan-

teen ja työympäristön vaatimusten ja mahdollisuuksien (esim. sosiaalinen tuki ja resurssit)

kanssa (Manka & Manka 2016, 65–66, 148; Pöyriä 2012, 11, 21; Järvensivu & Piirainen

2012, 81; Alasoini 2012, 107; Nätti & Anttila 2012, 162–163; Suonsivu 2011, 24, 46, 73,

137). Kyse on työntekijän kyvystä mukautua eri tilanteisiin. Vastuun näkökulmasta korostuu

se, että yksilöt ottavat itse vastuun kyvystään sopeutua työelämän vaatimuksiin (Laine 2013,

31). Toisaalta työhyvinvoinniksi voidaan kokea oikealla tavalla kuormittava, sujuva, häiriö-

tön, tehokas ja tuottava työ (Pursio 2010, 59).

Työhyvinvointia voidaan edistää myös yhdessä muiden kanssa. Modernissa johtamisessa joh-

tajuus on jaettua. Tiimeissä toisia autetaan. Kaikilla on yhteisiin tavoitteisiin liittyvää vaiku-

tusvaltaa (johon sisältyvät toiveikkuus, palkitseminen, resurssit). Johtamisen perustana on

avoin vuorovaikutus (johon sisältyvät läsnäolo, ohjaus, avunpyytäminen, palaute jne.). Nämä

yhdessä luovat virittäytymistä, myönteisyyttä, positiivista suoriutumispainetta, sitkeyttä, op-

timismia ja mielihyvää eli työn imua, ja kokemuksen positiivisesta työhyvinvoinnista. Samat

asiat edistävät myös palautumista yhtäaikaisesti. (Manka & Manka 2016, 158–175, 182.)

Edellä kirjoitetun perusteella työhyvinvointiin liittyviä käsitteitä on paljon. Osa käsitteistä on

toisensa poissulkevia, osa on toistensa ääripäitä ja osa niin sanottuja sekä-että-asioita. (Laine

2013, 38.) Yhteistä käsitteille on kuitenkin se, että työhyvinvointi on periaatteessa subjektii-

vinen kokemus, jota yksilö tulkitsee aina jossakin sosiaalisessa kontekstissa ja joka on aina

muutoksessa (Laine 2013, 42). Edellisen perusteella voidaan todeta, että työhyvinvointi käsit-

teenä on varsin geneerinen eikä se välttämättä tarjoa riittäviä lähtökohtia tieteelliselle tutki-

mukselle. Laine (2013, 140, 38) mallintaa työhyvinvoinnin tutkimuskenttää kuvioilla 6 ja 7.
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KUVIO 6 Työhyvinvointiin liitetty käsitemaailma (Laine 2013, 38).

Edellä kirjoitetun ja aiemman taulukon 9 perusteella voidaan todeta, ettei kotimaisessa tutki-

muksessa ole olemassa kokonaisvaltaista teoreettista viitekehystä työhyvinvoinnin tutkimuk-

sessa (Laine 2013, 48). Työhyvinvointia on edellisen perusteella tarkasteltava aina jostakin

erityisestä ja yksittäisestä näkökulmasta (Laine 2013, 48). Jotta tässä tutkimuksessa päästään

riittävän konkreettiselle tasolle ja kyetään operatinalisoimaan työhyvinvointia jossakin mää-

rin, on jatkettava syventymistä aiheeseen valitsemalla kuviosta 6 työn imun-näkökulma työ-

hyvinvoinnin positiiviseksi tutkimussuunnaksi (Laine 2013, 99, 140).

KUVIO 7 Työhyvinvointiin liittyvät sisällöt akateemisessa keskustelussa (mukaillen

Laine 2013, 142).
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Positiivisen organisaatiokäyttäytymisen ja psykologian tutkimus pyrkivät tutkimaan ja sovel-

tamaan ihmislähtöisten vahvuuksien ja kyvykkyyksien mittaamista, kehittämistä ja johtamis-

ta, jotta nykyisessä työelämässä työ voidaan suorittaa yhä optimaalisemmin (Bakker & Deme-

routi 2008, 209; Schaufeli & Bakker 2006, 701−702). Keskeinen kysymys on, mikä toimii ja

on oikein? Tutkimuksessa keskitytään siihen mikä muun muassa työpaikoilla on toimivaa,

vahvaa ja mahdollista eli niihin olosuhteisiin, jotka ovat hyviä, oikein ja joita on mahdollista

kehittää yhä paremmiksi (Hakanen 2005, 29; Hakanen 2011, 11). Tutkimuskohteina ovat niin

subjektiiviset kokemukset kuin sosiaaliset käytänteetkin (Hakanen 2005, 29).

Tällainen kohde voi olla muun muassa työn toteuttamisjärjestelyt, koska ne ovat kehitettävis-

sä ja muutettavissa (Hakanen 2005, 29). Sellainen työ, joka tuottaa tunteen ponnisteluista ja

onnistumisesta ja joka tuntuu mielekkäältä ja palkitsevalta, johtaa parhaaseen hyvinvointiin

(Hakanen 2011, 19, 113). Tällöin tulemme sen pohdinnan eteen, mikä tekee työstä merkityk-

sellistä ja mielekästä (Hakanen 2011, 20). Tilaa, jonka työntekijä kokee myönteisenä tunte-

muksena, innostuneisuutena, kutsutaan työn imuksi (Hakanen 2011, 22–23). Kyse on muun

muassa siitä, miten henkilö tekee työtään (Hakanen 2011, 43) ja millaisissa työoloissa (Haka-

nen 2011, 49).

Edellä kirjoitetun perusteella voidaan todeta, että tässä tutkimuksessa yksilön työhyvinvoin-

tiin on keskeisessä yhteydessä niin itse työ, työyhteisötoiminta, esimiestoiminta, esimiestuki

kuin yksilön osaaminenkin (johon sisältyvät optimismi, itseluottamus, toiveikkuus ja sitkeys)

(Manka & Manka 2016, 159, 201−202). Kuviossa 8 on esitetty aiemmin kirjoitetun perusteel-

la malli työhyvinvoinnin kokemisesta. Työn imun käsite avataan tarkemmin luvussa 4.2.

Suomessa on 2000-luvulta alkaen keskitytty yhä enemmän tutkimaan ennaltaehkäisevää ja

myönteistä sekä positiivista ja aktiivista työhyvinvointia ja sen voimavaratekijöiden vahvis-

tamista (Hakanen 2009, 4; Manka & Manka 2016, 68, 83, 94–95; Ojala & Jokivuori 2012, 26;

Vanhala & von Bonsdorff 2012, 119; Suonsivu 2011, 116; Hyppänen 2010, 251). Positiivi-

seksi työhyvinvoinniksi ymmärretään muun muassa työn imun kokeminen. Työn imu-ilmiöstä

ja sen tutkimisesta on tullut Suomessa 2010-luvulla yhä suositumpaa (Seeck 2015, 315–316;

Järvensivu & Piirainen 2012, 82). Voimavaratekijöistä ja työn imusta kerrotaan lisää myö-

hemmin seuraavissa luvuissa.
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KUVIO 8 Yksilön kokemaan työhyvinvointiin ja työn imuun keskeisesti liittyvät asiat.

4.2. Työhyvinvoinnin tutkimussuuntana työn imu

Akateemisessa maailmassa yhdysvaltalainen organisaatiotoiminnan professori Khan on en-

simmäinen tutkija, joka puhui ´engagementista´ jo vuonna 1990. Khanin mukaan

´engagement´ tarkoitti työntekijän valjastamista organisaation osaksi siten, että henkilöt il-

maisevat ja hyödyntävät omassa työroolissaan niin fyysistä, kognitiivista kuin emotionaalista-

kin puoltaan (Schaufeli & Bakker 2010, 12). Khan oli ensimmäinen tutkija, joka konseptoi

imun (engl. engagement) ja kuvasi sen tarkoittavan seuraavaa: ”…harnessing of organization

members selves to their work roles: in engagement, people employ and express themselves

physically, cognitively, emotionally, and mentally during permormances” (Schaufeli 2012, 3).

Kahnin mukaan imun oletetaan tuottavan positiivisia tuloksia niin yksilölle kuin organisaati-

olle (Schaufeli 2012, 4). Hakanen (2011, 43) kuvaa Khanin sanomaa ´engamentista´ täydelli-

senä fyysisenä, tiedollisena ja tunnetasoisena läsnäolona työssä. Myöhemmin Khan tarkensi-

kin määritelmäänsä kokemukseksi olla täysin läsnä (engl. being fully there) (Schaufeli &

Bakker 2010, 12).

Akateemisessa maailmassa ´engagement´ termillä tarkoitetaan myös näkemystä, jonka mu-

kaan se tarkoittaa loppuun palamisen, uupumisen, kyynisyyden, tehottomuuden ja henkisen

uupumuksen positiivista vastakohtaa (Schaufeli & Bakker 2010, 13). Edellistä yleisemmin ja

hyväksyttävänä ´work engagement´ ymmärretään kuitenkin itsenäisenä ja erillisenä terminä

ilman työuupumukseen vertaamista ja sidontaa (Schaufeli & Bakker 2010, 13, 18, 22; Haka-

nen 2005, 229).
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Nykymuotoinen work engagement-tutkimus liittyy aiemmin esiteltyyn positiivisen psykologi-

an tutkimussuuntaan (Hakanen 2005, 29; Hakanen 2011, 11). Yleismaailmallista hyväksyntää

työn imun konseptualisoinnista ja määrittelystä ei kuitenkaan ole olemassa (Bakker ym. 2011,

8; Schaufeli & Bakker 2010, 11). On tutkijoita, jotka edellyttävät työn imuun sisällytettävän

myös käyttäytymislähtöisen dimension (Bakker 2011, 268). Työn imulle onkin muodostettu

monia erilaisia määritelmiä, mutta yleisesti tunnetuin on Schaufelin ja hänen kollegoidensa

määritelmä (Wang ym. 2017, 700). Hollantilaiset työ- ja organisaatiopsykologian tutkijat

Schaufeli ja Bakker konseptoivat työn imu käsitteen omassa work engagement-

tutkimuksessaan 2000-luvun alussa (Sonnentag ym. 2010, 26; Schaufeli & Bakker 2010, 16;

Hakanen 2005, 28; Hakanen 2011, 38).

Työn imulla (engl. work engagement) tarkoitetaan Schaufelin ja hänen kollegoidensa (2002,

74) mukaan seuraavaa: ”…positive, fullfilling, work-related state of mind that is character-

ized by vigor, dedication, and absorption.” Schaufelin ja Bakkerin määritelmän mukaan

´work engagement´ tarkoittaa psykologista, aidosti myönteistä, tyydyttävää ja suhteellisen

pysyvää ja kaikkialle levittäytyvää virittäytymis-, tunne- ja motivaatiotilaa työssä (Schaufeli

& Bakker 2010, 13, 22; Hakanen 2005, 28, 229; Hakanen 2011, 38; Hakanen 2009, 8; Seeck

2015, 315; Manka & Manka 2016, 109; Pöyriä 2012, 12; Suonsivu 2011, 29). Useimmiten

työn imu onkin määritelty siten, että se tarkoittaa positiivista, kokonaisvaltaista ja työsidon-

naista mielentilaa, joka voidaan kategorisoida tarmokkuuteen, omistautumiseen ja uppoutumi-

seen Schaufelin ynnä muiden (2002, 74) alkuperäisen tutkimuksen mukaisesti (Bakker & Al-

brecht 2018, 4). Työn imu-käsite taas on Hakasen (2005, 230) muotoilema suomennos käsit-

teestä ´job engagement´, jota on sittemmin käytetty käsitekäännöksenä suomalaisessa enga-

gement-tutkimuksessa. Hakanen toteaakin (2009, 4), että yleisesti hyväksyttyä työn imun kä-

sitettä pidetään keskeisenä ja helposti mitattavana käsitteenä.

Työn imua voidaan tutkia kolmella eri ulottuvuudella: tarmokkuus, omistautuminen ja uppou-

tuminen (Schaufeli & Bakker 2010, 20; Hakanen 2011, 38). Työn imun käsitteessä tarmok-

kuus (engl. vigor, joka sisältää energisyyden, sinnikkyyden ja panostamisen halun) tarkoittaa

korkeaa energiatasoa ja korkeaa henkistä resilienssiä työn tekoon sekä valmiutta uhrata omaa

aikaansa työlle (Bakker & Demerouti 2008, 210; Bakker 2011, 265; Bakker ym. 2007, 274).

Toisaalta tarmokkuus on kokemusta energisyydestä, mentaalista sietokykyä, halua panostaa

työhön sekä sinnikkyyttä ja vastoinkäymisiin liittyvää ponnistelun halua (Schaufeli & Bakker

2010, 13; Hakanen 2011, 39). Tarmokkuuden vastakohta on uupumusasteinen väsymys (Ha-

kanen 2005, 229).
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Omistautuminen (engl. dedication, joka sisältää innostuksen, merkityksellisyyden ja ammat-

tiylpeyden) tarkoittaa vahvaa sitoutumista työhön kokien samalla työn tekemisestä innostusta,

haasteellisuutta ja merkityksellisyyttä sekä ylpeyttä omasta työstä (Bakker & Demerouti

2008, 210; Bakker 2011, 265; Bakker ym. 2007, 274). Omistautuminen on kokemusta merki-

tyksellisyydestä, innokkuudesta, inspiraatiosta, ylpeydestä ja työn haasteellisuudesta (Schau-

feli & Bakker 2010, 13; Hakanen 2011, 39). Omistautuneisuuden vastakohtana on kyynisty-

minen (Hakanen 2005, 229).

Uppoutumisella (engl. absorption, joka sisältää paneutumisen, flow-tilan kaltaisen tuntemuk-

sen) tarkoitetaan täydellistä keskittymistä ja tyytyväistä syventymistä työhön, jolloin aika ku-

luu nopeasti ja työstä on vaikea irrottautua (Bakker & Demerouti 2008, 210; Bakker 2011,

265; Bakker ym. 2007, 274). Uppoutuminen on keskittyneisyyttä, paneutumista ja nautintoa

työstä. Uppoutuessa työhön aika kuluu huomaamatta ja siitä irrottautuminen tuntuu vaikealta.

(Schaufeli & Bakker 2010, 13; Hakanen 2011, 39). Uppoutumiselle ei ole olemassa käsitteel-

listä vastakohtaa työuupumuksessa (Hakanen 2005, 229). Uppoutuminen on toisaalta flow-

kokemusta yksinkertaisempi käsite, mutta samalla se on flow-kokemusta pysyvämpi olotila

(Hakanen 2005, 228–29). Koska mainittujen kolmen ulottuvuuden on todettu olevan varsin

läheisiä toisilleen (vrt. mm. korrelaatiot), suositellaan käytännöllisyyteen takia, että työn

imusta ei erotella yleensä erikseen sen ulottuvuuksia, vaan siitä ilmaistaan yleensä vain yhtä

arvoa (Schaufeli & Bakker 2010, 17).

Työn imu ei näin ollen kohdistu mihinkään erityiseen objektiin, tapahtumaan, yksilöön tai

käyttäytymiseen (Schaufeli & Bakker 2006, 702). Työn imuun liittyvää loppuun palamista

(engl. burnout) pidetään työn imun vastakohtana (Schaufeli 2012, 4). Työn imu soveltuukin

eri kansallisuuksissa, ammateissa, henkilöstöryhmissä ja aloilla työskentelevien henkilöiden

työhyvinvoinnin mittaamiseen (Schaufeli & Bakker 2010, 17; Hakanen 2005, 232, 245). Työn

imun tutkiminen voi korvata työuupumuksen tutkimisen samassa yhteydessä silloin, kun ta-

voitteena on tutkia yleensä työhyvinvointia ja työssä jaksamista (Hakanen 2005, 247).

Work engament-käsitteellä tarkoitetaan samalla karkeasti työntekijän suhdetta työhönsä

(Schaufeli & Bakker 2010, 10). Work engagement-käsitteen ymmärretään sisältävän seuraa-

vat asiat: valmius antaa työlle kaikkensa, sitkeys työhön, aloitteellisuus, työn tärkeyden sisäis-

täminen, organisaation sitoutumisen, työtyytyväisyys, tunnesidonnaisuus ja flow-kokemus

(Schaufeli & Bakker 2010, 13–15). ´Work engagement´ ei tarkoita kuitenkaan työholimismia,

koska ´engagementia´ kokevat henkilöt kokevat työnsä haastavana ja mielekkäänä ja he ko-
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kevat intoa työhönsä. Työholisteja työhön ajaa sen sijaan sisäinen pakko. (Taris ym. 2010,

48−50; Schaufeli & Bakker 2010, 15, 19.) Myöskään työtyytyväisyyttä ja työhön osallistu-

mista (engl. job involment) ei voida yhdistää työn imuun, vaikka ne ovatkin varsin kaltaisiaan

ja positiivisvaikutteisia (Schaufeli & Bakker 2010, 21).

Verrattaessa työn imua niin sanottuun flow-tunnetilaan on flow-tila huomattavasti työn imua

monimutkaisempi kokonaisuus (Schaufeli ym. 2002, 75). Flow-tunnetila viittaa ainoastaan

tuntiin tai sitä lyhyempään kokemukseen (Bakker 2011, 265). Toisaalta työn imulla tarkoite-

taan muuta kuin motivaatiota, koska se yhdistetään myös työhön (Bakker 2011, 265). Edel-

leen työtyytyväisyys on passiivisempi käsite kuvaamaan henkilön hyvinvointia työn imun

sijaan, koska siihen ei kohdistu tällöin itse työn tekemistä (Bakker 2011, 265). Edellisten takia

voidaankin todeta, että työn imu on paras mittari kuvaamaan ja ennustamaan juuri työstä suo-

riutumista (Bakker 2011, 265). Työn imun sisältävää työhyvinvointia voidaan havainnollistaa

kuviolla 9 ja edelleen yksilön kannalta kuviolla 8.

KUVIO 9 Työhyvinvoinnin erilaiset tilat ja työn imu (Hakanen 2005, 28; Hakanen

2011, 24; Manka & Manka 2016, 109).

Työn imua tukevat ne tekijät, jotka toisaalta edesauttavat työssä onnistumista, työn tavoittei-

den saavuttamista ja toisaalta vähentävät työstä koettuja vaatimuksia sekä tukevat henkilökoh-

taista työssä kasvua ja kehittymistä (Seeck 2015, 315; Manka & Manka 2016, 70–71; Järven-

sivu & Piirainen 2012, 86–87, 98; Suonsivu 2011, 68, 174; Tarkkonen 2012, 22). Työn imulla

ja myönteisyyden kokemisella voidaan parantaa yksilön ja organisaation tuloksellisuutta, työn
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iloa, sitoutumista niin organisaatioon kuin työhönkin, aloitteellisuutta, innovatiivisuutta, ter-

veyttä, tunteiden esille tuomista, luottamusta itseen ja toisiin, luovuutta ja yhteisöllisyyden

kokemista sekä työn sujuvuutta. (Hakanen 2009, 15–16; Manka & Manka 2016, 70, 74–75,

107; Suonsivu 2011, 147–148). Edellisten takia sen edistämistä työpaikoilla voidaan pitää

varsin tärkeänä (Hakanen 2009, 5). Lisäksi työn imun on todettu lisäävän hyvinvointia myös

muussa elämässä (Manka & Manka 2016, 109).

Työn imu ei ole kuitenkaan yksiselitteinen ilmiö (Hakanen 2011, 22). Työn imua kokeva

henkilö on tuloksellinen, kokee työnsä palkitsevana, toimii tarmokkaasti, vastuullisesti ja uu-

distushakuisesti, haluaa tehdä parhaansa ja on aloitteellinen (Hakanen 2011, 22–23). Henkilön

työn imun kokemukseen vaikuttavat niin työpaikan käytännöt, säännöt kuin rakenteetkin (Lei-

ter & Bakker 2010, 2). Parhaimmillaan voimakas työn imun kokemus yhdistää yksilön arvot

ja asenteet työpaikan perusteisiin (Leiter & Bakker 2010, 2). Edelleen mielekkääksi henkilö

voi kokea työnsä, jos se on itsenäistä, yhteenkuuluvaa ja henkilö kokee pärjäävänsä siinä (Ha-

kanen 2011, 31).

Itsenäisyydellä tarkoitetaan tekijöitä, joiden perusteella henkilö kokee toimivansa vapaaehtoi-

sesti ja hyödyntävänsä omia vahvuuksiaan hänelle sopivassa työroolissa. Hän kokee, että hän-

tä kuunnellaan ja hänen kokemustaan kunnioitetaan myös vaikeissa asioissa. (Hakanen 2011,

31–32, 44–45). Yhteenkuuluvuus syntyy kokemuksesta kuulua samaan työporukkaan, jolla on

yhteiset tavoitteet, jossa annetaan tukea, luotetaan toisiin ja jaetaan onnistumisia ja jossa tois-

ten ponnistelut huomataan ja tunnustetaan (Hakanen 2011, 31, 45). Pärjäämisellä taas ymmär-

retään se, että henkilö kokee sekä osaavansa että hallitsevansa työympäristönsä haasteet, mikä

edellyttää muun muassa sitä, että työtehtävät ovat selkeät. Työtehtävät on mahdollista järjes-

tellä tarkoituksenmukaisesti tehtävien ja niiden toteuttamisen kannalta. (Hakanen 2011, 32,

84). Kun edellä mainitut perustarpeet kyetään tyydyttämään, voi henkilö kokea työssään työn

imua (Hakanen 2011, 34). Työn imua voi kokea positiosta, asemasta, alasta, työtehtävistä ja

ammatista riippumatta (Hakanen & Roodt 2010, 98; Hakanen 2011, 39). Jotta työtekijä aidos-

ti hyödyntäisi koko potentiaaliaan, on hänen koettava työn imua useammin kuin kerran vii-

kossa (Hakanen 2011, 39).

Edellä mainittujen asioiden perusteella voidaan todeta, että työn imun kokemus on yksilöllistä

(Hakanen 2011, 71). Yksilötasolla työn imun kokemiseen vaikuttavat muun muassa ulospäin

suuntautuneisuus, ratkaisukeskeisyys, kasvusuuntautuneisuus, myönteisyys, aloitteellisuus,

optimismi, käsitys omasta ammatillisesta pystyvyydestä, kimmoisuus (vrt. palautuminen vas-

toinkäymisistä), itsetunto sekä kyky toimia järkevästi ja luovasti monimutkaisissa vuorovai-
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kutustilanteissa ja rakenteissa (Schaufeli & Bakker 2010, 21; Hakanen 2011, 71, 82). Samat

asiat ovat myös yksilön voimavaroja työssä (Hakanen 2011, 71). Myös edellisistä tehtävistä ja

työpäivästä palautuminen vaikuttavat koettuun työn imuun (Sonnentag ym. 2010, 30). Työn

imua lisää myös henkilön omat uskomukset selvitä työtehtävistä sekä käytössä olevat resurssit

(Sonnentag ym. 2010, 33).

Tutkimusten perusteella voidaan todeta, että henkilöt kokevat työn imua eri tavoin niin päivit-

täin kuin viikoittainkin (Bakker 2011, 266; Bakker ym. 2011, 11; Sonnentag ym. 2010, 28).

Voidaan myös väittää, että työntekijät vaativat päivittäin niin sanottuja palautumishetkiä eikä

jatkuva työn imun kokeminen ole tarkoituksenmukaista (Bakker 2011, 268). Työn imun ko-

keminen aiheuttaa sen, että työntekijä hyödyntää koko kapasiteettiaan ongelmien ratkaisemi-

sessa ja muiden kanssa työskennellessään. Työn imun kokeminen kohottaakin työntekijän

motivaatiotasoa, jotta hän voi keskittyä täysin käsillä olevaan tehtävään. (Leiter & Bakker

2010, 2–3). Edelleen on todettu, että työn imua kokevat henkilöt muokkaavat omaa työtään

aktiivisesti lisätarpeiden ja lisäresurssien sekä haasteiden osalta optimaaliseksi ennakoiden ja

aloitteita sekä esityksiä tekemällä ja kouluttautumalla (Bakker 2011, 268; Bakker ym. 2011,

5, 16−17; Bakker & Albrecht 2018, 6).

Aikaisemman tutkimuksen perusteella voidaan myös todeta, että henkilöt kokevat eniten työn

imua noin kahden tunnin jaksoissa, mutta se edellyttää sitä, että iltaisin henkilöt ovat palautu-

neet hyvin ja että työssä käytössä olevat resurssit ovat olleet riittävät (Bakker & Albrecht

2018, 4). Palautumisen aikana työn imua kokeneet henkilöt kokevat väsymyksensä miellyttä-

väksi uupumiseksi (Bakker ym. 2011, 5). Toisaalta on havaittu, että kaikkia työn imun ulottu-

vuuksia ei koeta samansuuruisina kaikkina hetkinä. On havaittu, että samassa työssä eri hen-

kilöt eivät koe työn imua samansuuruisena samalla hetkellä. (Sonnentag ym. 2010, 27–28.)

Yksinkertaisimmillaan työn imua kokeva henkilö aloittaa aamulla reippaana työnsä, kokee

työnsä mielekkääksi, nauttii siitä, on tuottava ja aikaansaapa sekä työskentelee epävirallisesti-

kin työyhteisönsä ja organisaationsa hyväksi (Hakanen 2009, 9). Samalla voimakas työn imun

kokeminen edellyttää sitä, että työstä on kyettävä irtautumaan päivän päätteeksi riittävällä

tavalla (Hakanen 2009, 16).

4.3. JD-R-malli työn imu-tutkimuksessa

Demerouti ja hänen kollegansa (2001) esittelivät tiedeyhteisölle JD-R-mallin (Job Demand-

Resources-malli) vuotta ennen Schaufelin ja hänen kollegoidensa (2002) työn imun tutkimus-

ta. JD-R-malli on yleisin teoria, jota on käytetty selittämään työn imua (Bakker & Albrecht
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2018, 5). Teorian mukaan yhdistelmä työn eri voimavaratekijöitä ja henkilökohtaisia val-

miuksia sekä voimavaroja ovat yhteydessä työn imuun (Bakker & Albrecht 2018, 5). Mallin

mukaan työn imua koetaan todennäköisimmin silloin, kun henkilö kohtaa mielekkäitä haastei-

ta ja henkilöllä on riittävät organisaation tarjoamat ja henkilökohtaiset voimavarat työtehtävi-

en tekemiseksi (Bakker & Albrecht 2018, 5). Demeroutin ja hänen kollegoidensa (2001, 508)

tutkimustulosten perusteella mallissa ymmärrettävät työn voimavaratekijät tukevat työn imua.

JD-R-malli on esitetty kuviossa 10.

KUVIO 10 JD-R-malli työn imuun liittyen (Bakker 2011, 265; Hakanen & Roodt 2010,

95; Bakker & Leiter 2010, 187).

JD-R-mallia on käytetty teoreettisena mallina työn imun tutkimuksessa kaikista eniten (Haka-

nen & Roodt 2010, 86). Mallissa niin korkeat kuin matalat työn vaatimukset voivat johtaa

voimakkaaseen työn imuun, kunhan työssä käytettävät resurssit ovat riittävät (Hakanen &

Roodt 2010, 86; Halbesleben 2010, 110). Edelleen on havaittu, että mitä paremmat työn re-

surssit työntekijöillä on käytössä, sitä motivoituneempia työntekijät ovat uusien resurssien

kehittämisessä (Hakanen & Roodt 2010, 89). Lisäksi positiivinen suhtautuminen kehittää

edelleen ja edistää työntekijöiden optimaalista työskentelyä, luovuutta ja tavoitteellisuutta

(Hakanen & Roodt 2010, 89). Bakkerin ynnä muiden (2007, 280) tutkimustulosten perusteella

voidaan todeta, että rasittavissa työtilanteissa työn voimavaratekijät ovatkin erityisen relevant-

teja työstä suoriutumiseksi.

Mallissa työn vaatimuksilla (engl. demands, job demands) kuvataan niitä kuormitustekijöitä,

jotka aiheuttavat muun muassa stressiä (engl. evoke strain) ja jotka voivat ylittää työntekijän

sietokyvyn (Hakanen & Roodt 2010, 86). Työn vaatimuksilla tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosi-

aalisia tai organisatorisia tekijöitä, jotka edellyttävät työntekijältä fyysisiä tai psyykkisiä pon-
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nisteluja (Hakanen & Roodt 2010, 86). Ne eivät ole aina negatiivisia tekijöitä, mutta jos työ

edellyttää merkittävää panostusta, voi niistä tulla kuormitustekijöitä (Hakanen & Roodt 2010,

86). Ylimitoitettujen työn vaatimuksien on todettu johtavan loppuun palamiseen, stressiin,

masennukseen, sairastamiseen ja heikkoon suoriutumiseen työssä (Knight ym. 2017, 793).

Kuormitustekijöitä (engl. demands) ovat muun muassa kuumuus, fyysinen työympäristö, kii-

re, työkuorma, aikapaine ja epäsäännöllinen työaika (Demerouti ym. 2001, 501−502). Muina

työn vaatimuksina voidaan pitää myös aikatekijöitä, työn odotuksia ja emotionaalisia odotuk-

sia, roolien epäselvyyksiä ja roolikuormitusta (Hakanen & Roodt 2010, 86).

Mallissa työn voimavaratekijät (engl. resources) ovat yksilöllisiä, vuorovaikutuksellisia, työ-

yhteisöllisiä ja organisatorisia tekijöitä, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamista ja selviy-

tymään työn kuormituksesta sekä lisäävät henkilökohtaista kasvua (Bakker 2011, 266; Haka-

nen 2009, 13; Manka & Manka 2016, 69; Suonsivu 2011, 109; Tarkkonen 2012, 77; Pursio

2010, 57, 62). Voimavaratekijät voivat olla aineellisia (työvälineet), olosuhteita (työolot),

henkilökohtaisia ominaisuuksia (itsearvostus ja -luottamus) tai energian muotoja (tieto) (Ha-

kanen 2005, 170). Voimavarat voivat virittää oppimista ja kehittymistä työssä (Hakanen 2005,

255) ja ne tukevat myös työstä palautumista (Hakanen 2009, 12). Bakker (2011, 7) toteaakin,

että mitä rikkaampia työympäristö ja -olosuhteet ovat voimavaroiltaan suhteessa työn vaati-

muksiin, sitä enemmän henkilöt voivat kokea työn imua, ja täten he suoriutuvat työstään pa-

remmin (Bakker 2011, 268; Bakker & Albrecht 2018, 6). Työn voimavaratekijöitä ovat muun

muassa työstä saatava palaute, palkinnot, työn hallinta, osallistaminen, työn pysyvyys ja joh-

don tuki (Demerouti ym. 2001, 501−502). Edelleen työn voimavaratekijöinä voidaan pitää

muun muassa seuraavia asioita: itse työ, positiiviset interventiot, palkitsevuus, energisyys,

asennoituminen, kehittävyys, esimiehen tuki, myönteiset johtamiskäytännöt, palaute ja arvos-

tus, luottamus, tiedonkulku, innostavuus ja kannustava työyhteisö (Hakanen 2009, 12–13;

Kehusmaa 2011, 22–2; Tarkkonen 2012, 23; Pääesikunta 2017b).

JD-R-mallissa olevilla työn voimavaratekijöillä (engl. job resources) ymmärretään työskente-

lyolosuhteet ja työpaikan resurssit, jotka mahdollistavat työn tekemisen (Hakanen & Roodt

2010, 86) ja jotka auttavat työntekijöitä selviytymään työtehtävistä, saavuttamaan tavoitteet ja

edistävät henkilökohtaista kasvua, kehittymistä ja oppimista (Hakanen & Roodt 2010, 98).

Työn imua voi kehittää lisäämällä muun muassa työssä olevia resursseja, sillä ne lisäävät

työntekijät mahdollisuuksia oppimiseen, kehittymiseen ja monipuolisuuden myötä motivaa-

tiota (Schaufeli 2012, 5). Työn resursseja ovat niin psyykkiset, fyysiset, sosiaaliset kuin or-

ganisatoriset seikat, jotka pienentävät työn vaatimusten vaikutuksia, edistävät työtehtävistä

suoriutumista, edistävät henkilökohtaista kasvua, oppimista ja kehittymistä (Hakanen &
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Roodt 2010, 86). Työn imua parantavia työn resursseja ovat: joustavat työajat, sosiaalinen

tuki kollegoilta ja esimiehiltä, ammatillinen osaaminen, työn edellyttämisen taitojen monipuo-

lisuus, esimiesvalmennus, innovatiivinen ilmapiiri, tiedon jakaminen, palautteen saaminen,

sosiaalinen ilmapiiri, palkitseminen, taitojen monipuolisuus, ammatillinen verkosto, itsenäi-

syys ja oppimismahdollisuudet (Bakker & Demerouti 2008, 211−213; Bakker ym. 2007, 280;

Bakker & Albrecht 2018, 4; Bakker ym. 2011, 6). Työn resursseja ovat myös palkkaus, ete-

nemismahdollisuudet ja työn varmuus. Sosiaalisia tekijöitä ovat esimerkiksi ihmissuhteet,

optimismi, kiitollisuus, empatia ja toisten tukeminen. Lisäksi työroolien selvyys, päätöksente-

koon osallistaminen, yhteenkuuluminen, kompetenssi, palautteen saaminen, itsenäinen työs-

kentely ja taitojen monipuolisuus ovat työn resursseja. (Hakanen & Roodt 2010, 86−87, 98.)

Työn voimavaratekijöiksi on aiemmissa tutkimuksissa todettu myös seuraavat tekijät: suori-

tuksista saatu palaute ja tulokset, työn hallinta ja itsenäisyys, toisten sosiaalinen tuki, tehtävi-

en monipuolisuus sekä esimiehiltä saatu tuki ja valmennus (Hakanen & Roodt 2010, 92). Li-

säksi on todettu työn resursseilla olevan yhteyksiä myös uralla etenemiseen, organisaation

tarjoamaan valmennukseen ja sosiaaliseen ilmapiiriin (Hakanen & Roodt 2010, 92). Näiden

asioiden voidaan todeta olevan yhteydessä korkeampiin työtavoitteiden asettamiseen ja työssä

saavutettaviin tuloksiin sekä työstä suoriutumiseen (Bakker & Demerouti 2008, 212¸ Bakker

2011, 266; Bakker & Albrecht 2018, 4). Lisäksi työn resurssien on havaittu edistävän ja kas-

vattavan henkilökohtaisia resursseja (Bakker & Demerouti 2006, 323).

JD-R-mallissa erityisesti työn imua parantavia henkilö- ja yksilökohtaisia voimavaratekijöitä

(engl. personal resources) ja resursseja ovat optimismi, itsensä johtaminen, organisaatioon

liittyvä itsetunto ja mukautumiskyky (vrt. arvio kyvystä selviutyä tulevista tehtävistä) (Bakker

& Demerouti 2008, 213−214). Henkilökohtaiset resurssit lisäävät yksilön työtehtäviin liitty-

vää sietokykyä (Bakker 2011, 266). Edelleen henkilökohtaisten resurssien voidaan todeta ole-

van yhteydessä motivaatioon, itseluottamukseen, optimismiin, itsetuntoon, terveyteen, positii-

viseen mielialaan, työtyytyväisyyteen ja uratavoitteiden asettamiseen, poissaolojen vähenemi-

seen ja työssä pysymiseen (Bakker & Demerouti 2008, 213−217; Bakker 2011, 266; Bakker

& Albrecht 2018, 4; Bakker ym. 2011, 7; Schaufeli 2012, 3).).

JD-R-malliin on sisällytetty myös oman työn edellytysten luomisen ja kehittämisen osa-alue

(engl. job crafting). Sen perusteella työntekijät muokkaavat ja määrittelevät työtään työtehtä-

vien sallimissa rajoissa parantaakseen työn vastaavutta henkilökohtaisiin kykyihin ja tarpei-

siin sekä työn resurssejen kehitttämiseksi. Työntekijät eivät siis ole mallin mukaan passiivisia

vaan ennemminkin aktiivisia vaikuttajia. (Bakker 2011, 267−268; Bakker & Demerouti 2006,
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309; Robledo ym. 2019, 2.) Yhdessä edellä mainitut tekijät ja yhteisvaikutus edistävät työstä

suoriutumista ja edelleen työn imua (Bakker 2011, 267). Robledon ja hänen kollegoidensa

tutkimuksessa (2019, 10) havaittiin, että korkea työn imun kokeminen on vahvasti yhteydessä

henkilön työn kehittämiseen. Edelleen Robledo ja hänen kollegat (2019, 10) pohtivat, että

juurikin työn imu käynnistää oman työn muokkaamiseen esimerkiksi työuupumuksen sijaan.

Työn imua voidaan havainnollistaa suhteessa apatiaan, uupumiseen ja loppuun palamiseen

JD-R-mallin avulla muodostamalla nelikenttä kuvion 11 mukaisesti. X-akselilla on tyytyväi-

syys työhön ja työn voimavarat ja Y-akselilla työn vaatimukset ja innostuminen, siten, että

nelikentässä innostusta ja energiaa kokevat henkilöt sijoittuvat oikealle ylös (Brummelhuis

ym. 2012, 114; Russel 2003, 148; Bakker & Demerouti 2006, 317).

KUVIO 11 Työn imun suhde osana muita työtyytyväisyyden osa-alueita JD-R-mallia

soveltaen (Brummelhuis ym. 2012, 114; Russel 2003, 148; Bakker & Demerouti

2006, 317).

4.4. Työn imu-tutkimuksen tuloksia

Selviä ja konkreettisia keinoja työn imun parantamiseksi on tunnistettu ja testattu vain muu-

tamia (Bakker ym. 2011, 20). Kaikki keinot, joilla työn imua pyritään parantamaan, edellyttä-

vät koko organisaation johdon sitoutumista toimenpiteiden kehittämiseen (Bakker ym. 2011,

21). Knightin ja hänen kollegoidensa (2017, 800−801) mukaan keskeisimmät keinot työn

imun parantamiseksi ja kehittämiseksi ovat yksilö- tai ryhmävalmennukset, jotka koskevat

henkilökohtaisia valmiuksia ja voimavaroja. Tehokkaimmat valmennukset ovat keskittyneet

yksilökohtaisten taitojen valmennukseen (esim. käyttöönotettavaan tietokoneohjelmaan liitty-

vä tekninen valmennus), johtamisvalmennukseen ja terveyskysymyksiin (Knight ym. 2017,

800−801). Yksi keskeinen keino työn imun kehittämiseen onkin jatkuva kouluttaminen ja
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nousujohteinen urasuunnittelu ja tehtäväkierto sekä organisaation positiivisen kulttuurin ke-

hittäminen (Schaufeli 2012, 5, 8).

Liiketoiminnassa on löydetty yhteyksiä työn imun ja liiketoiminnan kannattavuuden välillä

(Schaufeli & Bakker 2010, 12). Liiketoiminta- ja konsultointialalla työn imu on yhdistetty

muun muassa organisaatioon sitoutumiseen ja organisaatiossa pysyvyyteen, tyytyväisyyteen,

innostuneisuuteen sekä aloitteelliseen toimintaan (engl. extra-role behavior) (Schaufeli &

Bakker 2010, 12). Bakkeri ja Demerouti (2008, 215−216) toteavat, että työn imua enemmän

kokevat henkilöt suoriutuvat työstään paremmin kuin vähemmän työn imua kokevat henkilöt.

Lisäksi on havaittu, että työn imua kokevat henkilöt ovat muita parempia järjestelemään ja

organisoimaan työtään sekä ovat valmiita tekemään työtä vaadittua enemmän (engl. willing to

go the extra mile) (Bakker & Demerouti 2008, 217; Bakker 2011, 267). Lisäksi työn imua

kokevien henkilöiden on havaittu auttavan muita työntekijöitä toisia enemmän ja työn imun

välittyvän edelleen henkilöstä toiseen (Bakker & Albrecht 2018, 5). Bakker ja hänen kollegat

(2011, 16) toteavatkin aikaisempaan tutkimukseen viitaten, että yksilön ja tiimin työn imun

välillä on yhteys, minkä takia voidaan väittää, että tiimitason työn imua voi ennakoida yksilön

työn imun perusteella. Työn imun on havaittu siirtyvän myös työn ulkopuolelle harrastuksiin,

urheiluun ja järjestötoimintaan (Bakker & Demerouti 2008, 210).

Työn imua kokevat henkilöt ovat muita energisempiä ja innostuneempia (Bakker & Deme-

routi 2008, 210). On myös havaittu, että työn imua kokevat henkilöt työskentelevät pohjim-

miltaan siksi, että he kokevat työn olevan hauskaa (engl. fun) pakon sijaan (Bakker ym. 2011,

5). Sonnentagin (2003, 525) tutkimuksen perusteella työn imua kokevat henkilöt tarvitsevat

lepoa, sillä ne, jotka kokevat palautuvansa päivittäin riittävästi, kokevat työn imua muita

enemmän. Sonnentag (2003, 525) tuo myös esille sen, että henkilöt, jotka kokevat raskaan

työviikon, tarvitsevat muita enemmän aikaa palautuakseen viikon työkuormasta.

Sonnentagin ja hänen kollegoidensa (2010, 32) mukaan tilanteissa, joissa työntekijät kokevat

voimakasta työn imua on ollut yhteyttä aloitteellisuuteen ja työhön liittyvään oppimiseen. On

myös havaittu, että henkilöt, jotka kokevat työssään työn imua, kokevat imua myös muussa

elämässä (Sonnentag ym. 2010, 33). Suuri osa työn imun varianssista on selitettävissä päivit-

täisten tapahtumien kuten työyhteisössä käydyn vuorovaikutuksen perusteella (Schaufeli

2012, 5). Hakasen (2005, 141, 159) tutkimuksen perusteella työhyvinvoinnin heikkenemiseen

ovat enemmän yhteydessä kuormittavat ja vähän voimavaroja sisältävät työolot kuin työnteki-

jän persoonalliset tekijät. Suomessa naiset kokevat työn imua miehiä enemmän (Hakanen

2011, 40). Iäkkäämmät työntekijät kokevat työn imua nuoria enemmän (Hakanen 2011, 40).
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Työn imua kokevat henkilöt ovat keskivertoa onnellisempia (Hakanen 2011, 93). Myös pitkää

työviikkoa tekevien on todettu kokevan enemmän työnimua (Hakanen 2005, 245).

Vaikka ei olekaan täysin selvää, miten työn imu on yhteydessä työstä suoriutumiseen (engl.

job performance), on selvää, että työn imua kokevat ovat muita tehokkaampia (Schaufeli

2012, 7; Bakker & Demerouti 2008, 214). Bakker ynnä muut (2011, 21) toteavatkin, että työ-

tehtävien vaihtaminen ja kierrättäminen lisäävät työn imua, koska tällöin henkilö joutuu haas-

tamaan ja kehittämään itseään uusien vaatimusten mukaisesti. Leiter ja Bakker (2010, 3) to-

teavat aiempiin tutkimuksiin vedoten, että ammatillinen monipuolisuus edistää työn imua, kun

työn vaatimustaso on korkea. Schaufeli ja Bakker (2010, 22) esittelevät artikkelissaan, että

aiemman tutkimuksen perusteella työn imulla on positiivinen yhteys organisaation sitoutumi-

seen. Työn kehitettävyydellä, esimiehen tuella, arvotuksella ja myönteisillä vuorovaikutusti-

lanteilla on todettu olevan positiivinen yhteys työn imuun (Hakanen 2005, 28). Työn imulla

on todettu olevan positiivinen yhteys haasteiden ja vaatimusten ratkaisemiseen työssä (Wang

ym. 2017, 700). Wangin ja hänen kollegoidensa (2017, 700, 705) tutkimuksen perusteella

yksilön resilienssillä eli kyvyllä sopeutua ja käsitellä haasteita ja vastoinkäymisiä on positii-

vinen yhteys työn imuun. Saman tutkimuksen perusteella myös transformatiivisella johtami-

sella eli alaisten motivoinnilla, tarpeiden tunnistamisella ja tukemisella on positiivinen yhteys

työn imuun. Richter kollegoineen (2006, 246) tuovat artikkelissaan esille, että henkiseen hy-

vinvointiin ja työhyvinvointiin on yhteydessä muun muassa ongelmalähtöinen yhteistyö. Ha-

kasen (2005, 65) tutkimuksen perusteella monipuolisella työnkuvalla on työn vaativuuttakin

suurempi merkitys työhyvinvoinnin kannalta. Tarisin ja hänen kollegoidensa (2010, 48−50)

tutkimuksen perusteella työn imua kokevat henkilöt työskentelevät paljon (engl. hard) ja

mahdollisesti tekevät myös ylitöitä, mutta kokevat samalla kuitenkin työnsä, elämänsä ja ylei-

sen hyvinvointinsa positiiviseksi muita yleisemmin. Schmittin ja hänen kollegoidensa (2015,

33) tutkimustulosten perusteella erityisesti tarkoituksenmukainen aikapaine ja riittävät resurs-

sit luovat työntekijälle suuremman kokemuksen työn imusta.

Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu myös se, että viikkotasolla sosiaalinen tuki ei ennakoi

työn imua samalla tavoin kuin viikkotason työn itsesäätely, viikkotason vuorovaikutus esi-

miehen kanssa ja viikkotason kehittämismahdollisuudet (Sonnentag ym. 2010, 31). Leiter ja

Bakker (2010, 2) toteavat, että työn imuun vaikuttavat muun muassa lähityöyhteisön sosiaali-

nen tuki esimiehiltä ja vertaisilta, palaute, osaaminen, itsenäisyys ja oppimismahdollisuudet.

Leiter ja Bakker (2010, 5) tuovat esille artikkelissaan, että työn imuun liittyvä energia, sitou-

tuminen ja kokeminen syntyvät päivittäisessä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa eli

se ei voi syntyä tyhjiössä.
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Hakanen (2005, 163) toteaa, että esimiesten on yhä tarkemmin selvitettävä, mitä yksilö tarvit-

see ja haluaa, selviytyäkseen töistään työurallaan työkykyisenä. Esimiesten on kyettävä tilan-

teiden mukaisesti joustamaan työjärjestelyissä ja aikatauluissa silloin, kun työn luonne sen

mahdollistaa esimerkiksi henkilökohtaisissa kriiseissä (Hakanen 2005, 134). Leiterin ja Bak-

kerin (2010, 5–6) mukaan suurin organisaatioiden ja johtajien haaste on se, että he kykenevät

hyödyntämään johdettaviensa kaiken potentiaalin mahdollisimman tehokkaasti. Heidän mu-

kaansa tulevaisuudessa yhä tärkeämpää on se, että yksilöiden sitoutuminen, energisyys ja te-

hokkuus kyetään hyödyntämään. Tämän perusteella voidaan todeta, että työn imun tukeminen

on niin yksilön, johtajien kuin organisaatioidenkin asia.

Viime aikoina on alettu yhä enemmän tutkia muun muassa johtamistyylinen vaikutusta työn

imuun. Johtamistyyleistä muun muassa etäjohtaminen, jaettu, kollektiivinen ja adaptoituva

johtaminen ovat saaneet erityisesti huomiota. (Bakker & Albrecht 2018, 6.) Breevartin ja hä-

nen kollegoidensa (2013, 4, 13) mukaan transformatiivinen johtamistapa ja satunnainen pal-

kitseminen vahvistavat alaisten työn imua. Saman tutkimuksen perusteella voidaan todeta,

että esimiehen jatkuva alaisen seuraaminen ja virheiden etsintä vähentävät työn imun koke-

musta.

Timsin ynnä muiden (2011, 129) mukaan transformatiivisella johtamisella ja erityisesti päivit-

täisellä optimismin (muun muassa inspirointi, motivointi, alaisten tarpeisiin vastaaminen)

välittämisellä on yhteys alaisten kokemaan työn imuun. Breevartin ynnä muiden (2015, 763)

mukaan laadukkailla esimies-alaissuhteilla on vahvistava ja positiivinen yhteys alaisten työstä

suoriutumiseen ja alaisten kokemaan työn imuun. Hassanin ja Ahmedin (2011, 1040) mukaan

autenttinen johtajuus (aitous ja luotettavuus) lisää alaisten työn imua ja alaisten luottamus

esimieheen lisää työn imua. Heidän tutkimuksensa perusteella voidaan todeta, että korkea

autenttinen johtajuus lisää positiivista suhtautumista alaisten työhön.

Bakker ynnä muut (2011, 17−18) tuovat esille artikkelissaan tutkittuja työn imun kokemisen

huonoja puolia. Tällaisina mainitaan työtehtävien ja omien kykyjen aliarviointi, liian suuri

itseluottamus voi näyttäytyä heikkoina työsuoritteina, luovuuden suuntautuminen tehtävien

ohisuuntautumiseen, töiden kotiin mukaan ottamnen, perhe-elämän ongelmat, heikko palau-

tuminen ja terveysongelmat sekä niin sanottuun loppuun palaminen.

Caon ja hänen kollegoidensa (2012, 338) mukaan virtuaalityössä hiljaisen tiedon jakaminen

on haastavaa ja henkilöt jopa osin välttävät sitä. Samassa tutkimuksessa todetaan, että työn



82

imun kokeminen toisaalta lisää tiedon jakamista virtuaalityössä. Brummelhuisin ynnä muiden

(2012, 113, 118, 119) mukaan virtuaalityömuotojen ja -kanavien hyödyntämisellä (jousta-

vuus, virtuaalinen vuorovaikutus, keskeytyksettömyys) on positiivinen vaikutus päivittäisen

työn imun kokemiseen, kunhan virtuaalityössä eri kanavien takia syntyvät työn keskeytykset

(yhteydenotot, sähköposti-ilmoitukset jne.) kyetään hallitsemaan ja ohjaamaan haluttuun

ajanhetkeen. Toisaalta Sardesmukhin ynnä muiden (2012, 193, 200) mukaan virtuaalityön

tekemisen määrällä (tunneilla) ei ollut yhteyttä työn imun kokemiseen, vaikka samassa tutki-

muksessa oli toisaalta virtuaalityöllä positiivinen yhteys työn itsenäisyyteen. Iveym ja hänen

kollegoidensa (2014, 4, 7) mukaan vertaisiin sotilaisiin luottamisella ja sotilastyön merkittä-

vyyden kokemisella on yhteys niin moraaliin kuin työn imun kokemiseenkin.
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5. TUTKIMUSMENETELMÄT

“Voita kyvyillä, älä numeroilla.” A. Suvorov (1729–1800)10

Tässä luvussa esitetään, miten tässä tutkimuksessa virtuaalityötä, työhyvinvointia ja työn

imua ilmiöinä tutkitaan edellisessä luvussa esiteltyä JD-R-mallia soveltaen.

5.1. Tutkimuksen tieteenfilosofia

Tässä luvussa avataan, millainen on tämän tutkimuksen tutkimuskohteen luonne. Jotta tähän

voidaan vastata, on ensin vastattava kysymykseen, miten tai mitä tutkimuskohde on tässä tut-

kimuksessa? Toiseksi on vastattava kysymykseen, miten siitä on saatavissa tietoa? (Siren &

Pekkarinen 2017, 3.) Koska totuutta ei ole mahdollista yksiselitteisesti kuvata, todetaan tässä

vaiheessa vain, että tässä tutkimuksessa pyritään totuudenkaltaisuutta lähestymään systemaat-

tisesti (vrt. Uusitalo 1996, 24, 27).

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen, niin myös tämä tutkimus, käsittelee ihmisten

toimintaa, käsityksiä sekä kokemuksia yksilöinä ja osana laajempia konstruktioita (Siren &

Pekkarinen 2017, 1). Tutkimuksessa kyselyllä selvitetään systemaattisesti upseereiden koke-

muksia niin virtuaalityöstä kuin työn imusta ja työhyvinvoinnista.

Edellisen perusteella voidaan todeta, että tällöin totuus syntyy ihmisten muokkaamana subjek-

tiivisten näkemysten perusteella ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Siren & Pekkarinen

2017, 3, 6; Berger & Luckmann 1966, 11; Tarkkonen 2012, 95). Edelleen voidaan todeta, että

totuuskäsityksiä voi olla olemassa myös useita erilaisia yhtäaikaisesti kullakin erilaisella ryh-

mällä erikseen, koska ihmiset ovat erilaisia ja tietoisia olentoja tavoitteineen, oletuksineen,

uskomuksineen, arvoineen, periaatteineen kielineen ja tietämyksineen sekä rooleineen (Siren

& Pekkarinen 2017, 3, 6; Uusitalo 1996, 79; Berger & Luckmann 1966, 25, 57, 90, 158: vrt.

Tarkkonen 2012, 25). Tiettyyn yhteisöön kuuluessaan ihmiset omaksuvat sosiaalisia ja muita

tekijöitä suurin piirtein samalla tavalla, mitä auttaa muun muassa säännöllisyys ja pitkäkestoi-

suus (Tarkkonen 2012, 97). Se tarkoittaa samalla myös sitä, että niin sanottu arkitotuus on

koko ajan jatkuvassa muutoksessa ja liikkeessä sekä keskustelussa toisten kanssa (Siren &

Pekkarinen 2017, 4, 6; Berger & Luckmann 1966, 33–34, 39, 60–61, 63, 173). Olemme siis

riippuvaisia kaikki toisistamme (Tarkkonen 2012, 95). Näin ollen, kun tässä tutkimuksessa

ilmiönä tarkastellaan esimerkiksi ihmisten kokemaa työn imua, on sitä lähestyttävä siten, että

10 Ruusunen ja Salomaa 2015, 17.
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tutkijan on kysyttävä siitä kohdejoukolta. Upseereilta on kysyttävä, miten he käsittävät, tulkit-

sevat ja kokevat tutkittavien arki-ilmiöiden olevan olemassa työssään. (Siren & Pekkarinen

2017, 4; Uusitalo 1996, 13; Berger & Luckmann 1966, 29–30.) Tässä tutkimuksessa upseeris-

tolta kysyminen toteutetaan kyselyn avulla ja siten, että esimerkiksi työn imun mittaamisessa

hyödynnetään tutkijayhteisön hyväksymää työn imun operatinalisointia (vrt. Uusitalo 1996,

85).

Vaikka kohdejoukon havainnot ovat tärkeitä, on niihin suhtauduttava siten, että ne ovat sa-

malla rajoittuneita ja puutteellisia sekä keskeneräisiä (Uusitalo 1996, 12–13; Kiikeri & Yli-

koski 2011, 152). Tutkijan pyrkimyksenä on kuitenkin ymmärtää syvemmin niin kohdejouk-

koa kuin ilmiötä tietyssä ajassa myös omien kokemusten ja erityistaitojensa avulla (Siren &

Pekkarinen 2017, 5, 6; Uusitalo 1996, 12, 15; Kiikeri & Ylikoski 2011, 153). Tutkijan tehtä-

vänä on edelleen välttää liiaksi yleistämästä asioita ja asioiden tarkastelua irrallaan asiayhte-

yksistä (Uusitalo 1996, 15–16). Toisaalta tutkijan on oltava kaikissa tutkimuksensa vaiheissa

kriittinen ja perusteleva (Uusitalo 1996, 17). Tässä tutkimuksessa päätelmät perustetaan tilas-

tollisiin menetelmiin, joiden avulla kunkin vastaajan, upseerin, kokemus voidaan huomioida

objektiivisesti (vrt. Metsämuuronen 2009, 33).

Edellä esitetyt asiat voidaan koota konstruktivistisen tieteenfilosofian paradigmaan (Siren &

Pekkarinen 2017, 6). Tämän paradigman mukaan todellisuus ja tosiasiat rakentuvat sosiaali-

sen prosessin lopputuloksena (Siren & Pekkarinen 2017, 6; vrt. Berger & Luckmann 1966,

28; Kiikeri & Ylikoski 2011, 149–150). Tässä tutkimuksessa kyselyä voidaan pitää välitteise-

nä sosiaalisena prosessina, koska tutkija tarjoaa mahdollisuuden saatekirjeessä yhteydenottoi-

hin jakaessaan samalla yhteystietonsa: Myös kyselyn vapaa sana-osio mahdollistaa keskuste-

luun vastaajien kanssa vaikkakin välitteisesti ja viivästetysti.

Jotta tutkija voi ymmärtää kohdejoukkoaan, on tutkijan ymmärrettävä tutkimusta tehdessään

tutkittavan ilmiön historiallinen alkuperä (genealogia) (Siren & Pekkarinen 2017, 7; Berger &

Luckmann 1966, 67). Samanaikaisesti tutkijan on ymmärrettävä se, miten kohdejoukko on

tottunut ajattelemaan jostakin ilmiöstä ja toimimaan ilmiöön liittyen yleisesti ajan kuluessa

(habituaatio) (Siren & Pekkarinen 2017, 7). Tämän avulla voidaan ymmärtää, minkä tiedon

päälle uutta tietoa rakennetaan (Uusitalo 1996, 10–11). Edelleen tutkijan on ymmärrettävä

tutkimukseen liittyvät asiat, joiden perusteella johonkin ilmiöön liittyvät uskomukset on luji-

tettu ja lujitetaan kohdejoukkoon (reifikaatio) (Siren & Pekkarinen 2017, 7; Berger & Luck-

mann 1966, 103–104). Koska ilmiöt ovat edellä kirjotetun perusteella jatkuvassa muutoksessa

ihmisten muuttaessa sosiaalista toimintaympäristöään, voidaan konstruktivistista paradigmaan
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täydentää kriittisen realismin emansiopaatiolla (Siren & Pekkarinen 2017, 8). Emansipaatio

mahdollistaa tässä tutkimuksessa sen, että tutkimuksella voidaan selvittää samalla sellaisia

asioita, muutostarpeita, tahoja tai ajatuksellisia valtavirtoja, jotka pyrkivät muuttamaan tai

edistämään totuttuja tapoja ja toimintoja tulevaisuusorientoituneesti (Siren & Pekkarinen

2017, 8, 12).

5.2. Tutkimusasetelma ja tutkimusongelma

Tämä tutkimus toteutetaan määrällisenä tutkimuksena, mikä pienentää tutkijasta johtuvaa

vaihtelua laadulliseen tutkimukseen verrattuna (Metsämuuronen 2009, 59). Tutkimus toteute-

taan poikkileikkaustutkimuksena eli se on staattinen ja yhtä ajanhetkeä kuvaava tutkimus

(Uusitalo 1996, 74). Poikkileikkaustutkimuksiin on myös mahdollista rakentaa mennyttä ja

tulevaisuutta luotaavia kysymyksiä (Uusitalo 1996, 75). Pitkittäistutkimuksella taas seurataan

jonkin ilmiön tai kohortin kehitystä tietyssä ajassa (Uusitalo 1996, 74), mutta siihen ei tässä

tutkimuksessa ollut resursseja muun muassa vastaajien nimeämisen vuoksi (vrt. Metsämuuro-

nen 2009, 63). Tässä tutkimuksessa otanta toteutettiin satunnaisperiaatteella, minkä voidaan

todeta lisäävän tutkimuksen luotettavuutta (Metsämuuronen 2009, 61), koska tutkijalla ei ole

siihen tällöin vaikutusta.

Kyselymittarin luominen alkaa teoriasta eli siitä, mitä jo ilmiöstä tiedetään tai oletetaan tiedet-

tävän (Metsämuuronen 2009, 72). Edelleen teoreettisella mallilla voidaan tiivistää teoria tai

paradigma kompaktiin muotoon ja ainakin jossakin määrin oikein (Metsämuuronen 2009, 51)

ja jolla on mahdollista ennustaa todellisuutta (Nummenmaa 2011, 15). Kun tiedämme aiempi-

en lukujen perusteella, että virtuaalityön aiheita, teemoja ja osatekijöitä ovat muun muassa

virtuaalityön määrä, virtuaalityön hallinta, lähityöyhteisön huomiointi, virtuaalityöhön liittyvä

henkilökohtainen osaaminen, yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa, yhteistyö esimiehen

kanssa, oma suhtautuminen virtuaalityöhön, virtuaalityön mahdollistavat resurssit ja virtuaali-

työn suhde muuhun elämään, voidaan ne sijoittaa JD-R-malliin (ks. Kuvio 12).

Työn haittatekijöillä ja vaatimuksilla tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosiaalisia ja organisatorisia

tekijöitä, jotka ”varastavat” työntekijältä henkisiä työnvoimavaroja (esim. Demerouti ym.

2001, 508). Tässä tutkimuksessa työn haittatekijänä pidetään virtuaalityön haittoja. Työn re-

sursseilla ja voimavaroilla tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosiaalisia ja organisatorisia tekijöitä,

jotka edistävät työtulosten saavuttamista, pienentävät haittatekijöitä ja edistävät henkilökoh-

taista kehittymistä (esim. Demerouti ym. 2001, 501). Tässä tutkimuksessa resursseina pide-

tään virtuaalityön määrää ja siihen käytössä olevia resursseja. Henkilökohtaisilla resursseilla

ja voimavaroilla tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka parantavat työntekijän resilienssiä ja työteh-
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tävistä selviytymistä suhteessa työn vaatimuksiin (esim. Bakker & Demerouti 2008,

213−214). Tässä tutkimuksessa henkilökohtaisina resursseina ja voimavaroina pidetään virtu-

aalityön osaamista, virtuaalityöskentelyn hallintaa, lähityöyhteisön huomiointia, yhteistyötä

esimiehen kanssa, yhteistyötä lähityöyhteisön kanssa ja muun elämän yhteensovittamista vir-

tuaalityössä. Aiempien lukujen perusteella työssä käytössä olevat resurssit ja omat henkilö-

kohtaiset resurssit johtavat työn imuun (esim. Schaufeli 2012, 7), voidaan tästä johtaa positii-

visena seurauksena myös parantunut työhyvinvointi. Virtuaalityön resurssit ja henkilökohtai-

set resurssit voidaan sijoittaa täten osaksi JD-R-mallia kuvioon 12. Mallissa virtuaalityön po-

sitiiviset seuraukset lisäävät yleistä työn imua ja edelleen työhyvinvointia ja aiheuttavat työn-

tekijässä kierteen, joka johtaa edelleen työn ja henkilökohtaisten resurssien ja voimavarojen

muokkaamiseen työstä yhä paremmin suoriutumiseksi (esim. Schaufeli 2012, 6).

KUVIO 12 Tutkimuksen teoreettinen malli virtuaalityön osatekijöiden yhteyksistä työn

imuun ja työhyvinvointiin soveltaen JD-R-mallia.

Edellä mainittua teoreettista mallia soveltaen oletetaan, että kaikki virtuaalityön osatekijät

ovat positiivisessa yhteydessä niin yleiseen työn imun kokemukseen kuin työhyvinvoinnin

kokemiseen sekä keskenään toisiinsa, mutta ne eivät ole kovin suuria, koska tutkimuksessa ei

mitata esimerkiksi virtuaalityössä koettu työn imua. Kuvioon 12 verrattuna tutkimuksen teo-

reettista mallia voidaan edelleen yksinkertaistaa kuvion 13 kaltaiseksi, jotta tutkimusmene-

telmät on voitu valita yksiselitteisemmin ja tarkoituksenmukaisemmin tähän tutkimukseen.
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KUVIO 13 Tutkimuksessa käytettävä teoreettinen malli virtuaalityön osatekijöiden

yhteydestä yleiseen työn imuun ja työhyvinvointiin.

Mallin ja aiempien teorialukujen sekä taustatietojen perusteella voidaan esittää seuraavanlai-

set tutkimusongelmat tälle tutkimukselle. Tässä työssä halutaan selvittää ja tietää,

mitkä virtuaalityöskentelyn osatekijät selittävät yhdessä voimakkaimmin yleisesti työssä

koettua työn imua ja työhyvinvointia virtuaalityössä?

Kysymykseen voidaan vastata, kun selvitetään vastaukset seuraaviin alatutkimusongelmiin:

Millä tavalla upseeristo kokee virtuaalityöskentelyn toteutuvan?

Millä tavalla upseeristo kokee virtuaalityön osatekijät?

Millä tavalla virtuaalityöskentelyn osatekijät ovat yhteydessä toisiinsa?

Paljonko upseeristo kokee työn imua työssään?

Paljonko upseeristo kokee työhyvinvointia työssään?

Mitkä tekijät ovat yhteydessä työn imun kokemiseen?

Mitkä tekijät ovat yhteydessä työhyvinvoinnin kokemiseen?

Mitkä virtuaalityöskentelyn osatekijät selittävät voimakkaimmin työn imua ja työhyvinvoin-

tia?
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Edellä esitettyihin tutkimusongelmiin on mahdollista vastata keräämällä järjestelmällisesti

tietoa: i) upseereiden virtuaalityön liittyvästä toiminnasta, ii) työn imun ja työhyvinvoinnin

kokemisesta ja iii) hyödyntämällä kerätyn datan analysointiin tilastotieteen keinoja (vrt.

Nummenmaa 2011, 15). Tilastolliset menetelmät helpottavat kerätyn tutkimusaineiston tulkit-

semista (Nummenmaa 2011, 21) ja samalla sen tiivistämistä tulkittavaan muotoon (Tähtinen

ym. 2011, 33). Tutkimuskysymyksiin saadaan objektiivinen vastaus keräämällä upseeristolta

tarvittava tieto kyselyllä, johon osallistuu mahdollisimman moni upseeri (Metsämuuronen

2009, 33, 81). Tutkimuskysymyksiin saadaan vastaus kuvaamalla olemassa oleva tilanne ke-

rättävällä tutkimusaineistolla (Nummenmaa ym. 2017, 37; Heikkilä 2010, 14, 16), selvittä-

mällä erilaisten osatekijöiden yhteyksiä ja muuttujien välistä vaihtelua (Metsämuuronen 2009,

82). Kyse on tällöin kvantitatiivisesta ja empiirisestä tutkimuksesta, joka on yleensä teoriaa

koetteleva ja se soveltuu hyvin tietojen, mielipiteiden, asenteiden, arvojen ja ideologioiden

selvittämiseen ja samalla kuvaileva ja kokeellinen (Uusitalo 1996, 81, 92; Nummenmaa ym.

2017, 14; Heikkilä 2010, 13).

5.3. Kyselymittarin kehittäminen

Mittarilla tarkoitetaan osioita, jotka muodostuvat yhdestä tai useammasta kysymyksestä (Met-

sämuuronen 2009, 67). Mittari on sitä luotettavampi, mitä enemmän sitä on tutkittu ja kuvattu

aiemmissa tutkimuksissa (Metsämuuronen 2009, 67).  Kvantitatiivisen tutkimuksen rapor-

toinnissa tutkimusaineisto ei ole visuaalista tai verbaalista (Uusitalo 1996, 79), koska aineisto

esitetään numeraalisesti. Mittareissa välimatka- eli intervalliasteikolla saadaan tietoa muuttu-

jan arvojen välisistä eroista (Metsämuuronen 2009, 70). Keskeinen mittarityyppi on esimer-

kiksi 5–7-portainen Likert-asteikko, jossa koehenkilö itse arvioi omaa käsitystään väitteen tai

kysymyksen sisällöstä (Metsämuuronen 2009, 70). Huomioitavaa on se, että karkealla mitta-

rilla on mahdollista päästä parempaan reliabiliteettiin kuin hienojakoisella mittarilla (Uusitalo

1996, 86). Muuttujalla tarkoitetaan mitattavia piirteitä, joissa voi esiintyä vaihtelua (Uusitalo

1996, 78).

Tämän tutkimuksen suunnittelu, valmistelu ja mittari sekä kysely on kehitetty kolmessa eri

vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa taustateoriaa laadittaessa eri artikkeleista ja muista läh-

teistä kerättiin mittarin tuottamiseksi yksittäisiä kysymyksiä. Ensimmäinen pilottikysely to-

teutettiin keväällä 2018. Siihen vastasi kuusi vertaisopiskelijaa. Kyselyssä oli tuolloin 146

kysymystä. Toisen vaiheen pilottikysely toteutettiin Upseeriliiton edustajille syyskuussa 2018

siten, että kyselyssä oli yhteensä 88 kysymystä ja kyselyyn osallistui seitsemän upseeria.

Kolmas pilottikysely toteutettiin Maanpuolustuskorkeakoulussa siten, että kyselyssä oli edel-

leen 88 kysymystä. Viimeisessä vaiheessa kolmanteen pilottikyselyyn osallistui Sotatieteiden
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maisterikurssilta 9  ja Yleisesikuntaupseerikurssilta 59 yhteensä 147 upseeria. Kyseisen kyse-

lyaineiston perusteella kehitettiin lopulliseen kyselyyn faktorianalyysin perusteella muutamia

kysymyksiä. Esimerkiksi väittämä: ”Pystyn tuottamaan, jakamaan ja tallettamaan tietoa toisil-

le virtuaalityöskennellessäni?” muutettiin muotoon ”Pystyn jakamaan ja tallettamaan tietoa

toisille virtuaalityöskennellessäni?”, jotta se mittaisi paremmin virtuaalityössä käytettävissä

olevia resursseja. Kaikkien pilottikyselyjen jälkeen poistettiin tai muokattiin kyselyssä kysy-

myksiä, jotta kyselystä saataisiin noin 15 minuuttinen.

Tässä tutkimuksessa käytettiin työn imun mittaamisen mittarina ja muuttujana Utrechtin yli-

opistossa Schaufelin ynnä muiden kehittämää työn imu-mittaria (UWES, Utrecht Work En-

gagement Scale) (Schaufeli ym. 2002, 74). Työn imun mittaamiseen tarkoitetun yhdeksän

kysymyksen patteriston on kehittänyt Schaufeli ja Bakker (2006, 711−712) tutkimuksissaan

iteratiivisella prosessilla laajaan kansainväliseen aineistoon perustuen (N = 14521). Tässä

tutkimuksessa työn imua mitattiin UWES9-mittarin suomalaisella versiolla (Bakker ym.

2007, 277), joka on käännetty suomeksi tutkimuskäyttöön (Hakanen 2009, 7). UWES9-

kysymyssarja on validoitu useissa Euroopan maissa, Pohjois-Amerikassa, Afrikassa, Aasiassa

ja Australiassa (Schaufeli 2012, 4). Mittari koostuu kolmesta summamuuttajasta uppoutumi-

sesta, tarmokkuudesta ja omistautumisesta (Hakanen 2009, 9). Tässä tutkimuksessa mittaami-

sessa käytettiin näitä kolmea summamuuttujaa. Kaikissa kysymyksissä käytettiin 7-portaista

vastausasteikkoa (1 = En koskaan / Ei koskaan, 2 = Muutaman kerran vuodessa, 3 = Kerran

kuussa, 4 = Muutaman kerran kuussa, 5 = Kerran viikossa, 6 = Muutaman kerran viikossa 7 =

Päivittäin) tavanomaisesta ja perinteisestä asteikosta poiketen (0 = En koskaan/Ei koskaan − 6

= päivittäin). Tämä johtui sähköisestä Surveypal-kyselyohjelmistosta. Valittu yhdeksän ky-

symyksen sarja on tällä hetkellä yleistymässä nopeasti myös Suomessa (Hakanen 2009, 7,

10). Empiirisessä tutkimuksessa voi olla hyödyllistä mitata työn imua yhtenä muuttujana,

koska työn imun muuttujat tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen korreloivat voi-

makkaasti keskenään ja koska joissakin tutkimuksissa ei ole löydetty selvästi kolmea eri fak-

toria. Tämä voi johtua muun muassa kääntämisestä ja vertauskuvien käyttämisestä vertaa ’ai-

ka lentää kun työskentelen’. (Bakker & Demerouti 2008, 210−211; Bakker ym. 2007, 275,

277; Knight ym. 2017, 793.)

Kolme faktoria (uppoutuminen, tarmokkuus ja omistautuminen; 3+3+3 kysymystä) ovat eri-

teltävissä erityisesti konfirmatorisella faktorianalyysillä (Schaufeli & Bakker 2006, 703;

Schaufeli 2012, 4). Osa-alueet korreloivat keskenään varsin voimakkaasti (Schaufeli 2012, 4)

siten, että ne enimmäkseen ylittävät  tason .65 ja ovat keskimäärin .80:sta hieman yli .90

(Bakker & Schaufeli 2006, 703). Huomioitavaa on, että kaikkia työn imun mittaamiseen tar-
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koitettuja kysymyksiä ei kannata esittää kyselyssä peräkkäin (Hakanen 2009, 44; Schaufeli

ym. 2002, 77). Esimerkkinä tarmokkuudesta on kysymys: ”Tunnen olevani täynnä energiaa,

kun teen työtäni.” Esimerkkinä uppoutumisesta on kysymys: ”Olen täysin uppoutunut työhö-

ni.” Esimerkkinä omistautumisesta on kysymys: ”Olen ylpeä työstäni.” Kyselyssä vastaajia

pyydettiin vastaamaan työn imua koskeviin kysymyksiin oman työnsä näkökulmasta. Tutki-

muksessa käytetyt kysymykset, faktorilataukset ja cronbachin α:t on esitetty liitteissä 4 ja 5.

Tässä tutkimuksessa työhyvinvointia mitattiin ja arvioitiin Tampereen Yliopiston (2015) joh-

tamiskorkeakoulu Synergoksen oman työhyvinvoinnin mittaamiseen laadituilla kolmella ky-

symyksellä, joista muodostettiin yksi työhyvinvoinnin summamuuttuja. Kysymyksissä käytet-

tiin 7-portaista Likert-vastausasteikkoa ilman ”en osaa sanoa”-vastausvaihtoehtoa (1 = Täysin

eri mieltä...7 = Täysin samaa mieltä) (Heikkilä 2010, 54; Valli 2015, 55−56). Esimerkkinä

kysymyksestä on seuraava: ”Olen tyytyväinen työhyvinvointiini.” Vastaajia pyydettiin kyse-

lyn yhteydessä vastaamaan työhyvinvointiaan koskeviin kysymyksiin oman työnsä näkökul-

masta. Tässä tutkimuksessa käytetyt kysymykset, niiden faktorilataukset ja cronbachin α:t on

esitetty liitteissä 4 ja 5.

Tässä tutkimuksessa käytettiin virtuaalityön osa-alueiden, osatekijöiden, mittaamiseen perus-

tana ja lähtökohtana Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulun tutkimus- ja koulutuskeskus

Synergoksen työhyvinvointivalmentajien kehittämishankkeessa kehittämiä kysymyksiä

(Manka ym. 2007, 4, 19), joita Manka ja Manka (2016, 200−202) ovat edelleen kehittäneet.

Työhyvinvointikyselyistä muodostettiin tähän tutkimukseen virtuaalityön mittaamiseksi ja

arvioimiseksi yhteensä 51 kysymystä (kaksi kysymystä jätettiin pois lopullisesta mittarista

faktorianalyysin yhteydessä), joista muodostettiin yhdeksän summamuuttujaa. Kaikissa virtu-

aalityötä koskevissa kysymyksissä käytettiin 7-portaista Likert-vastausasteikkoa ilman ”en

osaa sanoa”-vastausvaihtoehtoa (1 = Täysin eri mieltä...7 = Täysin samaa mieltä) (Heikkilä

2010, 54).

Lopullinen tutkimuksen virtuaalityön mittari koostui edellisten perusteella 49 kysymyksestä.

Vastaajia pyydettiin kyselyssä vastaamaan virtuaalityötä koskeviin kysymyksiin erityisesti

perustuen haja-, etä- tai mobiilityöhön sekä työskentelyyn. Vastaajia pyydettiin vastaamaan

kyselyyn siten, että heillä oli mielessä erityisesti virtuaalityöskentely ja virtuaalityöskentelyn

olosuhteet. Lisäksi määritelmät avattiin kyselyssä määritelmän tullessa esille ensimmäisen

kerran. Liitteessä 2 on esitetty Mankan ja Mankan (2016, 200−202) laatima alkuperäinen työ-

hyvintointikysely.
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Tässä kappaleessa esitetään virtuaalityömittari eli virtuaalityön osa-alueet ja niiden esimerk-

kikysymykset. Virtuaalityön hallinnasta esimerkkinä oli kysymys: ”Virtuaalityöskennellessä

voin työskennellä itsenäisesti ja vapaasti”. Lähityöyhteisön huomioimisesta esimerkkinä oli

kysymys: ”Virtuaalityöskennellessä voin keskustella avoimesti erilaisista asioista muiden

kanssa”. Omalla virtuaalityöosaamisesta esimerkkinä oli kysymys: ”Minulla on riittävästi

tiedollista ja taidollista osaamista virtuaalityöskentelyyn”. Yhteistoiminnasta esimiehen kans-

sa virtuaalityössä esimerkkinä oli kysymys: ”Esimieheni on riittävästi ja helposti saavutetta-

vissa virtuaalityöskennellessäni”. Omasta virtuaalityöhön suhtautumisesta esimerkkinä oli

kysymys: ”Teen mielelläni työtä virtuaalityöskentelyä hyödyntäen”. Yhteistoiminnasta lähi-

työyhteisön kanssa virtuaalityössä esimerkkinä oli kysymys: ”Lähityöyhteisöni hyödyntää

yhteisesti sovittuja käytänteitä ja tapoja virtuaalityöskentelyssä”. Virtuaalityön mahdollista-

milla resursseilla virtuaalityössä esimerkkinä oli kysymys: ”Virtuaalityövälineeni ja -

laitteistoni ovat toimivat ja ajanmukaiset”. Virtuaalityön haitoilla virtuaalityössä esimerkkinä

oli kysymys: ”Virtuaalityöskentely lisää selän takana puhumista ja eripuraa lähityöyhteisös-

säni”.

Koska virtuaalityön haittoihin liittyvät kysymykset esitettiin käännettyinä, muutettiin ne

käännetyiksi arvoiksi analyysi- ja raportointivaiheissa, jotta niiden skaalat olisivat kuin muis-

sa kysymyksissä (Metsämuuronen 2009, 112−113). Metsämuuronen (2009, 113) suosittelee-

kin käyttämään tällaisia käännettyjä osioita mahdollisimman harkiten kyselymittarissa.

Tässä tutkimuksessa kategorisina ja osin järjestysasteikollisina muuttujina mitattiin ja arvioin-

tiin seuraavia tekijöitä: ikä, sotilasarvo, puolustushaara/vastaava, joukko-osasto, ns. reppu-

ruus, esimiesasema, perhetilanne, etäisyys varsinaiselle virkapaikalle, hajatyöpisteen etäisyys,

käytössä olevia kulkuvälineitä, etätyön määrä, hajatyön määrä ja mobiilityön määrää, virtuaa-

lityöhön liittyvää koulutusta sekä käytettyjen virtuaalityön kanavien käyttömäärää. Lisäksi

vastaajilta kysyttiin mielipidettä seuraavista asioista: arvio mobiilityön hyödyntämisestä tule-

vaisuudesta, haja-, etä- ja mobiilityön estävät asiat sekä hyödyt. (Uusitalo 1996, 82–83; Met-

sämuuronen 2009, 69.) Tässä tutkimuksessa käytetyt kysymykset on esitetty liitteissä 4 ja 5.

5.4. Tutkimusaineiston kerääminen ja tutkimukseen osallistujat

Tutkimusaineisto kerättiin yhteistyössä Upseeriliiton kanssa 1.-28.10.2018 välisenä aikana.

Kyselyyn liittyvästä tutkimus- ja ohjauskirjeestä, kyselyn kehittämisestä ja sen sisällöstä sekä

kyselyn kirjaamisesta verkossa toimivaan Surveypal-ohjelmaan vastasi tutkija. Kyselyn popu-

laatioksi, osallistujiksi, valittiin tällä hetkellä palveluksessa oleva upseeristo. Yksittäiseksi
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tilastoyksiköksi muodostui täten yksi palveluksessa oleva upseeri. Tutkimuksen kohdejoukon

muodosti Upseeriliiton jäsenrekisterissä kirjoilla ja kyselyn aikana Puolustusvoimien ja Raja-

vartiolaitoksen palveluksessa oleva upseeristo. Kyselyn lähettämisestä vastaajille vastasi Up-

seeriliitto. Kysely lähettiin vastaajille sähköpostitse hyödyntämällä Upseeriliiton jäsenrekiste-

rin osoitteistoa11. Sähköpostiviesti sisälsi tutkimuksen tarkoituksen ja tavoitteen, kyselyn au-

kioloajan, tutkimus- ja saatekirjeen, vastauslinkin, huomautuksen anonyymiydestä sekä siitä,

että kyselyaineiston omistaa Upseeriliitto. Vastausaikana kaikkia vastaajia muistutettiin kah-

desti Upseeriliiton lähettämillä muistutusviesteillä sekä kerran Upseeriliiton jäsenlehdessä.

Teknisistä syistä johtuen muistutusviesteistä ei voitu eritellä pois jo vastanneita upseereja.

Keskimäärin vastaajilla meni kyselyyn vastaamiseen 16.5 minuuttia, kun kyselyyn arvioitiin

menevän 12−18 minuuttia käytettävästä yhteydestä ja laitteesta riippuen pilottikyselyiden

perusteella. Tutkimus- ja saatekirje on esitetty Liitteessä 1. Kyselyn toteuttaminen, tutkimus-

asetelma, on esitetty kuviossa 14.

KUVIO 14 Tutkimuskyselyn toteuttaminen yhteistoiminnassa Upseeriliiton kanssa.

Tässä tutkimuksessa upseeristo muodosti tutkimuksen perusjoukon ja tilastoyksiköllä tarkoi-

tetaan yksittäistä upseeria, josta halutaan tehdä johtopäätöksiä (Uusitalo 1996, 70−71). Otanta

taas tarkoittaa sellaista joukkoa, jonka voidaan olettaa koskevan koko joukkoa (Uusitalo

1996, 71). Otannalla pyritään niin sanottuun tilastolliseen edustettavuuteen (Uusitalo 1996,

72). Otoksen voidaan edustavan perusjoukkoa silloin, kun siinä on samoja ominaisuuksia ja

samassa suhteessa kuin perusjoukossa (Uusitalo 1996, 72) ja toisaalta perusjoukon koko ei

vaikuta otoksen kokoon (Uusitalo 1996, 73). Kato tarkoittaa sitä, että otoksesta ei syystä tai

toisesta saada tietoa (Uusitalo 1996, 72). Harhaisuus tarkoittaa sitä, että otos ei edusta täsmäl-

11 Esimerkiksi Puolustusvoimissa palvelevien upseerien järjestymisaste on on yli 98 %.
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lisesti perusjoukkoa (Uusitalo 1996, 72). Tieteellisesti merkittäviä tutkimuksia voidaan tehdä

1000–2000 hengen otoksen avulla (Uusitalo 1996, 73).

Voidaan todeta, että tutkimuksen otokseksi muodostui yksinkertainen, riittävä, edustava ja ei-

harhainen satunnaisotannalla saatu otos (Nummenmaa 2011, 26−27). Kyselyaineiston lopulli-

nen otos (N = 934) edustaa hyvin koko populaatiota, upseeristoa, koska otantasuhteeksi muo-

dostuu edellisillä tiedoilla ~28.1 prosenttia (~3300 upseerista) palveluksessa olevasta upsee-

ristosta (Nummenmaa 2011, 25−26). Edellisen perusteella voidaan puhua riittävästä otoksesta

ja tehdä tilastollisia menetelmiä hyödyntämällä koko populaatiota koskevia päätelmiä (Num-

menmaa 2011, 25, 29−31). Tätä voidaan perustella myös sillä, että kyselyyn vastasi riittävä

määrä tilastoyksiköitä, joilla ei ollut virtuaalityökokemusta. Edellisen perusteella voidaan

myös varovaisesti arvioida, että 95 prosentin luottamusvälillä tämän tutkimuksen virhemargi-

naali on ±3,0 prosenttia verrattaessa tuloksia koko upseeristoon (Heikkilä 2010, 45; Holopai-

nen & Pulkkinen 2010, 38). Kokonaistutkimusta ei tässä yhteydessä kuitenkaan ollut mahdol-

lista tehdä, koska otokseksi ei kyetty varmuudella saamaan yli kolmasosaa populaatiosta (vrt.

Nummenmaa 2011, 26; Heikkilä 2010, 44).

Edellisten lisäksi ja keskeiseen raja-arvolauseeseen viitaten voidaan todeta, että tämän tutki-

muksen kyselyn otos edustaa normaalijakaumaa ja siihen voidaan soveltaa normaalijakau-

maan perustuvaa päättelyä (Nummenmaa 2011, 139−142). Tätä voidaan perustella sillä, että

otos on riittävän suuri (N = 934, ~28 %) edustamaan kyseisen populaation normaalijakaumaa,

vaikka sen vinous- ja huipukkuusarvot eivät tätä tukisikaan (Nummenmaa 2011, 155).

Vastaajien keski-ikä oli noin 42 vuotta ja yleisin vastaajien ikä oli 49 vuotta (M = 41.77, mo =

49). Nuorin vastaaja oli 24 vuotta ja vanhin vastaaja 58 vuotta. Eniten vastaajia kyselyyn osal-

listui Maavoimista (n = 419) ja toiseksi eniten Pääesikunnasta ja sen alaisista laitoksis-

ta/vastaavista (n = 228). Suurin osa vastaajista eli 51.4 prosenttia toimii esimiestehtävässä.

Pääosa vastaajista eli 82.3 prosenttia on perheellisiä. Lähes puolella (48.6 %) vastaajista on

kokemusta reppuruudesta. Eniten vastaajia on sotilasarvoluokista majuri-komentajakapteeni

(33.7 %) sekä kapteeni-kapteeniluutnantti (32.3 %). Yksi puolustusministeriössä palveleva

vastaaja koodattiin aineistoa järjesteltäessä Pääesikunnan alle, ja tämä muutos on huomioitu

tulosluvun raportoinnissa ja analyyseissä.

Pääesikunnasta ja sen alaisista laitoksista/vastaavista eniten vastauksia tuli itse Pääesikunnas-

ta (n = 106), toiseksi eniten Maanpuolustuskorkeakoulusta (n = 71) ja vähiten Sotilaslääketie-

teen keskuksesta (n = 1). Maavoimista eniten vastaajia oli Maasotakoulusta (n = 62), toiseksi
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eniten Maavoimien Esikunnasta (n = 61) ja kolmanneksi eniten Panssariprikaatista (n = 49).

Vähiten vastaajia Maavoimissa oli Utin Jääkärirykmentistä (n = 18). Merivoimissa vastaajia

oli eniten Rannikkolaivastosta (n = 28) ja toiseksi eniten Merivoimien Esikunnasta (n = 22).

Vähiten vastaajia oli Uudenmaan Prikaatista (n = 8). Ilmavoimissa eniten vastaajia tuli Il-

masotakoulusta (n = 26) ja toiseksi eniten Ilmavoimien Esikunnasta (n = 24). Vähiten vastaa-

jia oli Karjalan Lennostosta (n = 20). Rajavartiolaitoksesta eniten vastauksia tuli Rajavartio-

laitoksen Esikunnasta (n = 25) ja toiseksi eniten Kaakkois-Suomen Rajavartiostosta (n = 11).

Vähiten vastauksia tuli Vartiolentolaivueesta (n = 2). Ulkomaan tehtävissä vastaajia oli kyse-

lyn aikana kuusi henkilöä ja heidät on koodattu kotimaassa olevaan viimeisimpään joukko-

osastoonsa. Kyselyllä saatiin vastaus vähintään yhdeltä upseerilta kustakin Puolustusvoimien

hallintoyksiköstä ja joukko-osastosta. Taulukossa 10 on esitetty keskeisimmät kategoriset

muuttujat kyselyn otoksesta.
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Taulukko 10

Yleiskuvaus kyselyyn vastaajista (N = 934).
Kaikki Pääesikunta/ Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat Rajavartiolaitos

vast.
n n n n n n

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

Vastaajien lkm
934

(100.0)
228

(100.0)
419

(100.0)
101

(100.0)
115

(100.0)
71

(100.0)

Tehtäväluonne

      Esimies
480

(51.4)
128

(56.4)
211

(50,4)
60

(59.4)
43

(37.4)
38

(53.5)

      Asiantuntija
454

(41.9)
100

(43.6)
208

(49.6)
41

(40.6)
72

(63.6)
33

(46.5)

Perhetilanne

     Perheellinen / huolettavia
769

(82.3)
204

(89.5)
338

(80.7)
85

(84.1)
88

(76.5)
54

(76.1)

     Perheetön
165

(17.7)
24

(10.5)
81

(19.3)
16

(15.8)
27

(23.5)
17

(23.9)

Reppuruus

     Tällä hetkellä
209

(22.4)
49

(21.5)
110

(26.3)
21

(20.8)
16

(13.9)
13

(18.3)

     Ei tällä hetkellä, mutta aiemmin
245

(26.2)
85

(37.3)
88

(21.0)
16

(15.8)
33

(28.7)
23

(32.4)

     Ei kokemusta lainkaan
480

(51.4)
94

(41.2)
221

(52.7)
64

(63.4)
66

(57.4)
35

(49.3)

Sotilasarvo

    Kenraali / Amiraali - Eversti / Kommodori
32

(3.4)
9

(3.5)
11

(2.6)
5

(5.0)
2

(1.7)
5

(7.0)

    Everstiluutnantti / Komentaja
179

(19.2)
75

(33.0)
62

(14.8)
18

(17.8)
8

(7.0)
16

(22.5)

    Majuri / Komentajakapteeni
315

(33.7)
113

(49.8)
130

(31.0)
33

(32.7)
26

(22.6)
13

(18.3)

    Kapteeni / Kapteeniluutnantti
302

(32,3)
27

(11.9)
158

(37.7)
37

(36.6)
64

(55.7)
16

(22.5)

    Yliluutnantti
48

(5,1)
1

( .4)
25

(6.0)
3

(3.0)
7

(6.1)
12

(16.9)

    Luutnantti
54

(5,8)
1

( .4)
32

(7.6)
4

(4.0)
8

(6.9)
9

(12.7)

    Sotilaspapisto
4

( .4)
2

( .9)
1

( .2)
1

(1.0)
0

( .0)
0

( .0)
Prosentit on esitetty suluissa sarakkeittain

5.5. Tutkimusaineiston tilastollinen analysointi

Aineiston, datan, analysoiminen aloitettiin marraskuussa 2018 järjestelemällä kyselyllä kerät-

ty data SPSS Statistics-ohjelmaan (Statistical Package for the Social Sciences, versio 25, 64-

bit). Tutkimusaineiston normaalijakautuneisuuden testaus on rutiinitoimenpide parametrisia

menetelmiä käytettäessä (Nummenmaa 2011, 154). Tutkimuksessa käytettyjen summamuut-

tujien huipukkuus- ja vinousarvot sekä Kolmogorov-Smirnov-testin tulokset on esitetty taulu-

kossa 11. Kolmogorov-Smirnov-testillä ilmaistaan tilastollista merkitsevyyttä (Häyhä ym.

2015, 54) ja sen on oltava suurempi kuin > .05, jotta muuttuja olisi normaalisti jakautunut

(Häyhä ym. 2015, 26). Vinouskerroin g1 ilmoittaa mihin suuntaan jakauma on vino (Num-

menmaa 2011, 71). Jos g1 < 0, niin jakauma on vasemmalle vino (Nummenmaa 2011, 71).

Jos g2 > 0, niin jakauma on terähuippuinen ja jos g2 < 0, niin jakauma on litteähuippuinen
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(Nummenmaa 2011, 72). Vinouden ja huipukkuuden tarkastelussa muuttujien jakaumaa voi-

daan pitää yleisen käytännön mukaisesti normaalina, jos sekä vinous että huipukkuus ovat

itseisarvoltaan pienempiä kuin yksi (Nummenmaa 2011, 155). Taulukon 11 perusteella voitiin

todeta, että aineisto oli kaikilta osin vasemmalle vino ja lähes kaikilta osin terähuippuinen,

mutta keskeisen raja-arvolauseen perusteella aineiston analysoinnissa käytettiin kuitenkin

parametrisia menetelmiä, koska parametriset testit ovat voimakkaampia kuin ei-parametriset

ja ne hylkäävät helpommin väärän nollahypoteesin (Nummenmaa 2011, 153). Edellisen lisäk-

si on huomioitava, että aineiston ollessa suuri (N=934), aineistoon voidaan soveltaa tilastotie-

teen keskeistä raja-arvolauseketta, jonka mukaisesti suurten aineistojen keskiarvoa koskevassa

päättelyssä voidaan käyttää hyväksi normaalijakaumaa (Nummenmaa 2011, 142). Arvojen

voidaan todeta helpottovan keskiarvoihin liittyvää tulkintaa (Nummenmaa  2011, 171).

Taulukko 11

Faktoreiden vinous- ja huipukkuusarvot (N = 934).

Faktori
Kysymykset

Lkm
Vinous

g1

Huipukkuus
g2

Kolmogorov-
Smirnov (p)a

S_TYÖNIMU 9 -1.178 1.364  .000
S_TYÖHYV 3 -.970 .594  .000
S_VTHAL 6 -1.035 1.417  .000
S_YHTHUOM 6 -.689 -.132  .000
S_OMAOSAA 4 -1.093 1.208  .000
S_YHTESIMIES 7 -.880 .391  .000
S_OMASUHT 4 -1.295 1.410  .000
S_YHTTOIMLÄHI 7 -.835 .486  .000
S_VTRES 6 -1.006 .888  .000
S_K_VTHAITAT 4 - .706 -.010  .000
S_YHTSIV 5 -1.160 1.312  .000
a. Lilleforsin Signifigance Correction

Faktorianalyysillä selvitetään, millä muuttujilla on keskenään samansuuntaista ja samankal-

taista vaihtelua ja sitä, mitkä muuttujat ovat toisistaan riippumattomia (Nummenmaa 2011,

397; Häyhä ym. 2015, 86; Tähtinen ym. 2011, 168), jotta voidaan muodostaa luotettavia, fak-

toreita, yhdistelmämuuttujia (Häyhä ym. 2015, 87, 89; Tähtinen ym. 2011, 168, 171). Faktori-

analyysin avulla on mahdollista tiivistää ja esittää asiat, muuttujien ominaisuudet, yksinkertai-

semmassa muodossa (Nummenmaa 2011, 397; Häyhä ym. 2015, 86). Faktorianalyysi olettaa,

että muuttujat ovat vähintään järjestysasteikollisia (Häyhä ym. 2015, 90). Faktorianalyysissä

latauksella tarkoitetaan sitä, miten paljon kukin muuttuja selittää kunkin muuttujan vaihtelusta

ja sen on oltava itseisarvoltaan yli .50 (Nummenmaa 2011, 402; Häyhä ym. 2015, 88). Lata-

ukset voivat saada arvoja väliltä -1 ja 1 (Häyhä ym. 2015, 89). Faktorien ominaisarvolla (engl.
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eigenvalues) tarkoitetaan sitä, miten paljon kukin faktori voi selittää koko aineiston vaihtelus-

ta (Nummenmaa 2011, 402). Ominaisarvon on oltava vähintään 1 (Nummenmaa 2011, 402;

Häyhä ym. 2015, 88), jotta faktori voidaan ottaa mukaan jatkoanalyyseihin (Tähtinen ym.

2011, 168). Kommunaliteetilla (engl. communality) tarkoitetaan sitä, millä prosenttiosuudella

yksittäin muuttuja selittyy valituilla faktoreilla (Häyhä ym. 2015, 87). Sitä parempi on, mitä

lähempänä kommunaliteetti on ykköstä ja sen on oltava suurempi kuin .30 (Häyhä ym. 2015,

96). Faktorianalyysi edellyttää, että aineiston on oltava suuri ja että havaintoja on vähintään

500 (Nummenmaa 2011, 407). Faktorianalyysissä rotaation avulla pyritään siihen, että muut-

tuja latautuisi mahdollisimman selvästi vain yhdelle faktorille (Tähtinen ym. 2011, 169).

Edellisen lisäksi muuttujien on oltava normaalisti jakautuneita (Nummenmaa 2011, 407).

Faktorianalyysissä voidaan esktraktointimenetelmänä käyttää maximum likelihood-

menetelmää (ML), kun aineisto on suuri ja muuttujat noudattavat normaalijakaumaa (Num-

menmaa 2011, 409−410; Häyhä ym. 2015, 93). Se on myös yleisesti suositeltavin menetelmä

(Tähtinen ym. 2011, 177). Faktorianalyysissä rotaation avulla faktorimallista saadaan mielek-

käämpi tulkinnallisesti (Nummenmaa 2011, 410−411). Varimax-rotaatio on suorakulmainen

ja sen tulkinta on tällöin helpompaa (Tähtinen ym. 2011, 169). Eksploratiivinen faktoriana-

lyysi perustuu aineistolähtöiselle ajatukselle eli se selittää millainen aineistossa ilmenevä ra-

kenne selittää vaihtelua parhaiten (Häyhä ym. 2015, 88). Tässä tutkimuksessa ei ollut mahdol-

lista tehdä aineistolle konfirmatorista faktorianalyysiä ohjelmallisten resurssien vuoksi (Häy-

hä ym. 2015, 88). Eksploratiivista faktorianalyysiä tässä tutkimuksessa puoltaa myös se, että

tutkimuksessa mittarin 49 kysymystä on sovellettu toisesta yhteydestä.

Tehtäessä aineistolle tässä tutkimuksessa eksploratiivinen faktorianalyysi päästään lopputu-

lokseen, jonka perusteella yhden kysymyksen kommunaliteetti oli alhainen  .226. Kysymys

oli seuraava: ”Virtuaalityöskentely vaikeuttaa osallistumista epävirallisiin keskusteluihin lähi-

työyhteisössäni”. Edelleen faktorilatauksen perusteella mittarista poistettiin kysymys: ”Kerron

mielelläni mielipiteeni toisille virtuaalityöstä”, koska se latautui arvolla < .376, joka oli sel-

västi pienempi arvo kuin  < .50, vaikka sen kommunaliteetti oli riittävä .530. Syksyllä 2018

tehdyn pilottikyselyn (N= 147) perusteella nämä kysymykset eivät aiheuttaneet tuolloin

muokkaamista vaan ne toimivat eksploratiivisessa faktorianalyysissä tuolloin hyvin. Muutoin

mukaan jääneet muuttujat soveltuivat hyvin faktorianalyysiin, koska Kaiser-Meyer-Olkinin

testin tulos oli  .960 ja p < .000, mikä oli yli  .60 (Häyhä ym. 2015, 95). Kaikkien muuttujien

kommunaliteetit vaihtelivat välillä .422 − .845 eli ne olivat yli .30 (Häyhä ym. 2015, 96). Fak-

torianalyysissä kymmenen faktoria saivat ominaisarvot, jotka vaihtelevat välillä 1.027−20.927

eli olivat yli yhden ja ne selittivät aineiston varianssista 73.333 prosenttia (Häyhä ym. 2015,

97). Muodostettujen faktoreiden kokonaisselitysaste oli 67.797 prosenttia, mitä voidaan pitää
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hyvänä ihmisteissä (Häyhä ym. 2015, 97) ja yleisesti sen on noustava aina yli 50 prosentin

(Valli 2015, 124−125). Goodness-of-fit-testin perusteella valittu faktorimalli on kuitenkin

huono, koska sen tulos oli p < .000 (Häyhä ym. 2015, 97). Koska viimekädessä mallin sopi-

vuus on kiinni tutkijan omasta tulkinnasta (Häyhä ym. 2015, 101), poistettiin mittarista työ-

hyvinvointia mittaavat kolme kysymystä, koska ne kimputtuivat liikaa työn imun kysymysten

kanssa, vaikka ne yritettiin ajaa eksploratiivisella faktorianalyysillä neljään eri faktoriin. Edel-

leen koska mallin sopivuus on kiinni tutkijan omasta tulkinnasta (Häyhä ym. 2015, 101), otet-

tiin malliin mukaan kaksi kysymystä, joiden lataus oli lähellä arvoa .50. Näistä mukaan ote-

tuissa kahdessa kysymyksessä lataukset olivat välillä .492 ja .493. Kaikki summamuuttujat

muodostettiin tässä tutkimuksessa MEAN-operaatioilla (Metsämuuronen 2009, 562). Edellis-

ten perusteiden, perustelujen ja valintojen jälkeiset lopulliset summamuuttujat, faktorit, niiden

kommunaliteetit ja faktorilataukset on esitetty  taulukossa 12 liitteiden 4 ja 5 lisäksi.

Taulukko 12

Eksploratiivisen faktorianalyysin tuottamat faktorit (N = 934).
Väittämien Faktorilataus Kommunaliteetti Ominaisarvo Summamuuttuja

Faktori Lkm

Työn imu 9  .645 - .907 .481 - .839 20.927 S_TYÖNIMU
Virtuaalityön hallinta 6  .492 - .617 .413 - .716 6.145 S_VTHAL
Lähityöyhteisön huomiointi 6  .720 - .829 .621 - .837 3.993 S_YHTHUOM
Oma osaaminen VT:ssä 4  .501 - .751 .510 - .760 2.577 S_OMAOSAA
Yhteistoiminta esimiehen kanssa 7  .627 - .856 .595 - .846 1.960 S_YHTESIMIES
Oma suhtautuminen VT:n 4  .533 - .691 .739 - .820 1.758 S_OMASUHT
Yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa 7  .493 - . 635 .692 - .784 1.502 S_YHTTOIMLÄHI
Virtuaalityön resurssit 6  .508 - .753 .414 - .790 1.430 S_VTRES
Virtuaalityön haitat 4  .513 - .880 .420 - .815 1.204 S_K_VTHAITAT
Virtuaalityön ja muun elämän yht.sovittaminen5  .650 - .731  .535 - .682 1.027 S_YHTSIV
Virtuaalityön haittojen (S_K_VTHAITAT) arvot perustuvat käännettyihin arvoihin
Extraction Method: Maximum Likelihood, Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization

Mittarin, summamuuttujan, virheettömyydestä voidaan käyttää termiä reliabiliteetti, luotetta-

vuus, ja sillä voidaan arvioida minkä verran mittaus sisältää mittausvirhettä (Nummenmaa

2011, 346, 351; Häyhä ym. 2015, 29−30; Tähtinen ym. 2011, 53). Reliabiliteettia on mahdol-

lista arvioida myös pelkästään mittarin sisäisenä ominaisuutena (Nummenmaa 2011, 356).

Oletuksena on tällöin, että yksittäiset kysymykset mittaavat samaa asiaa ja siihen vaikuttaa

niin niiden määrä kuin niiden antamien vastausten homogeenisuus (vrt. samankaltaisuus ja

yhdenmukaisuus) (Nummenmaa 2011, 356; Häyhä ym. 2015, 30; Tähtinen ym. 2011, 53).

Mitä paremmin mittarin osat toimivat keskenään sitä luotettavampi se on (Nummenmaa 2011,

356). Tähän sopii yleisesti käytetty tunnusluku Cronbachin α-kerroin (Nummenmaa 2011,

356), joka voi saada arvoja nollasta ykköseen (Tähtinen ym. 2011, 53). Jos tunnusluku on

korkea, voidaan mittarin mittaamaa tulosta pitää korkeana tarkasteltavasta käsitteestä (Num-

menmaa 2011, 361). Tällöin se mittaa vain yhtä dimensiota (Häyhä ym. 2015, 30). Kun
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α−kerroin saa arvoja välillä .70− .90, voidaan testitulosta pitää hyvänä (Häyhä ym. 2015, 30).

Ja, jos omissa mittareissa pääsee arvojen .60− .85 välimaastoon, voidaan tulosta pitää myös

hyvänä (Tähtinen ym. 2011, 53). Tutkimuksessa käytettävillä mittareilla realabiliteetti ei saisi

alittaa arvoa .80 (Nummenmaa 2011, 378). Reilusti arvon .90 ylittäviä kertoimet eivät itse

asiassa ole välttämättä tavoittelemisen arvoisia (Tähtinen ym. 2011, 53). Tutkijan on kuiten-

kin huomioitava, että mittari ei kuitenkaan mittaa järjestelmällisesti väärää asiaa korkeista

α−kertoimista huolimatta (Tähtinen ym. 2011, 54; Häyhä ym. 2015, 30).

Laaditun kyselylomakkeen mittarin reliabiliteetti on varsin korkea (α = .881) kymmenellä

faktorilla. Yksittäisen muuttujan poistaminen kasvattaisi reliabiliteettia ainoastaan .012:n ver-

ran, joten tässä yhteydessä ei ole enää tarvetta poistaa mittarista muuttujia (Nummenmaa

2011, 360). Taulukossa 13 on esitetty kunkin faktorin, summamuuttujan, perusteet.

Taulukko 13

Muodostettujen faktoreiden Cronbachin α-kertoimet ja perustiedot (N = 934).

Faktori
Väittämien

lkm α M Sd Mo

S_TYÖNIMU 9 .948 5.592 1.105 7
S_VTHAL 6 .876 5.849 .923 7
S_YHTHUOM 6 .936 5.150 1.336 6
S_OMAOSAA 4 .863 5.626 1.164 7
S_YHTESIMIES 7 .946 5.419 1.310 7
S_OMASUHT 4 .921 5.807 1.280 7
S_YHTTOIMLÄHI 7 .947 5.428 1.182 7
S_VTRES 6 .894 5.442 1.234 7
S_K_VTHAITAT 4 .847 5.339 1.365 7
S_YHTSIV 5 .883 5.894 1.072 7

Lisäksi taulukossa 14 on esitetty työn imu -muuttujan perusteet.

Taulukko 14

Työn imu-faktorin osa-alueiden Cronbachin α-kertoimet ja perustiedot (N = 934).

Faktori
Väittämien

lkm α M Sd Mo

S_INNO 3  .911  5.776 1.217 7
S_TARMO 3  .913  5.536 1.210 6
S_UPPO 3  .885  5.465 1.179 6
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Edellä mainitut tilastolliset analyysit mahdollistavat varsinaisten analyysien tekemisen aineis-

tolle, kun mittari on nyt testattu ja valmisteltu tarkoituksenmukaiseksi. Nyt rajatut ja valitut

summamuuttajien voidaan todeta mittaavan sitä mitä niiden on tarkoitus mitata ja samalla

sitä, että ne mittaavat samaa ulottuvuutta. (Tähtinen ym. 2015, 52.)

Riippumattomien otosten t-testeillä voidaan verrata, miten kahden eri ryhmän keskiarvot suh-

tautuvat ja poikkeavat toisistaan (Nummenmaa 2011, 172−174; Tähtinen ym. 2011, 93). Testi

ei ota kuitenkaan hyvin huomioon niin sanottuja ääriarvoja (Tähtinen ym. 2011, 93). Testissä

oletetaan, että eri ryhmiin kuuluminen aiheuttaa eroja mitattavassa ominaisuudessa ja ryhmien

on kuuluttava samaan populaatioon (Nummenmaa 2011, 172; Tähtinen ym. 2011, 91). Otok-

sen riippumattomuudella tarkoitetaan sitä, että henkilö voi kuulua vain yhteen ryhmään

(Nummenmaa 2011, 172). Testiltä edellytetään sitä, että muuttujien jakaumat ovat yhtä suu-

ret, ne ovat (ainakin kohtuullisesti) normaalijakautuneita ja otoskoon on oltava vähintään 20

tilastoyksikköä (Nummenmaa 2011, 174; Tähtinen ym. 2011, 91; Metsämuuronen 2009, 390).

Lisäksi testissä hajontojen, jotka testataan Levenen-testin avulla, on oltava yhtä suuret (Tähti-

nen ym. 2011, 92). Jos Levenen testissä p-arvo on tilastollisesti merkitsevä, eivät ryhmien

varianssit ole tällöin samanlaisia (Tähtinen ym. 2011, 94). Kun aineistolle tehdään t-testi kak-

sisuuntaisena, ei tutkijalla ole oletusta siitä,  kumpi ryhmä on ilmiöön liittyvä ryhmä on ”pa-

rempi” (Tähtinen ym. 2011, 92). T-testissä raportoidaan yleensä vapausasteet, t-testin arvo ja

tilastollinen merkitsevyys (Tähtinen ym. 2011, 94).

T-testissä on mahdollista tarkastella myös tilastollisen yhteyden voimakkuutta laskemalla

efektikoko (Metsämuuronen 2009, 468; Häyhä ym. 2015, 42). Efektikoko kuvaa tilastollisen

yhteyden voimakkuutta (Häyhä ym. 2015, 43) ja mahdollistaa tulosten vertaamisen muihin

tutkimuksiin (Metsämuuronen 2009, 469). Efektikoko ilmoitetaan etan neliöllä (ƞ2) (Häyhä

ym. 2015, 42). Se lasketaan kaavalla ƞ2 = t2 : (t2 + (n1+n2-2) (Häyhä ym. 2015, 57−58). Etan

neliön arvon ollessa .01 on yhteyden voimakkuus pieni, .05 on yhteyden voimakkuus kohta-

lainen-keskisuuri ja arvolla .08 on yhteyden voimakkuus suuri (Metsämuuronen 2009, 469;

Häyhä ym. 2015, 57−58). Efektikoko ilmaisee siis sen, että havaittu ero kahden ryhmän välil-

lä on todellinen eli tilastollisesti myös merkittävä (Häyhä ym. 2015, 57−58). Mikäli t-testin

kriteerit eivät täyty tai tulos on epäselvä, voi tuloksen tarkistaa epäparametrisella Mann-

Whitneyn U-testillä (Tähtinen ym. 2011, 94−95). Tässä tutkimuksessa ei yhtäkään tulosta

erikseen tarkastettu Mann-Whitneyn U-testillä.

Korrelaatioilla voidaan tutkia systemaattista ja riippuvaista muuttujien välistä samankaltaista

yhteisvaihtelua/yhteisjakaumaa eli yhteyttä (Nummenmaa 2011, 276−277; Tähtinen ym.
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2011, 140), mutta ei sitä, miten toinen muuttuja vaikuttaa toiseen (Holopainen & Pulkkinen

2010, 247). Kahden numeerisen muuttujan välisen yhteyden voimakkuus voidaan kuvata yk-

sinkertaisimmillaan sirontakuvilla, mutta yhteyden voimakkuudesta päätelmien tekeminen on

kuitenkin mahdotonta (Nummenmaa 2011, 277−278). Positiivisella ja lineaarisella yhteydellä

tarkoitetaan sitä, että X-muuttujan kasvaessa kasvaa myös Y-muuttuja (Nummenmaa 2011,

277). Korrelaatio ei kuitenkaan kerro sitä kumpiko muuttujista on syy ja kumpi seuraus (Täh-

tinen ym. 2011, 140). Sirontakuvioita suositellaankin käytettävän korrelaatiotarkastelujen

alkuvaiheessa ennen varsinaisten korrelaatioiden tarkastelua (Nummenmaa 2011, 292, 295;

Tähtinen ym. 2011, 142). Koska yleensä muuttujien mittausyksiköt ovat erilaisia, voidaan

yhteyttä tutkia parametrisella r-tulomomenttikorrelaatiokertoimella (Nummenmaa 2011, 279).

Menetelmä edellyttää, että havaintoja on vähintään 100 ja ne ovat normaalijakautuneita sekä

välimatka-asteikollisia (Nummenmaa 2011, 279, 292−293; Tähtinen ym. 2011, 141).

Korrelaatiokertoimien r-arvot vaihtelevat aina välillä [-1, +1] ja sille ei ole mittayksikköä eikä

yksiselitteistä ohjetta (Nummenmaa 2011, 279−280, 290). Jos r > .5, on muuttujien välillä

keskinkertainen lineaarinen yhteys ja sitä voidaan pitää käytännön tutkimuksessa voimakkaa-

na yhteytenä, mutta niiden tulkinnassa pitää olla varovainen (Nummenmaa 2011, 290, 292).

Jos r < .3, on muuttujien välillä heikko tai olematon lineaarinen yhteys ja jos r < .1, on muut-

tujien korrelaatiot merkityksettömiä (Nummenmaa 2011, 290, 292; Tähtinen ym. 2011, 141).

Toisaalta, jos otoskoko on suuri (n > 50), voidaan hieman alle .30 oleva r-kerroinkin tulkita

kohtalaiseksi. Kohtalainen tai merkittävä yhteys on olemassa, kun r-arvot ovat välillä .30− .70

(Tähtinen ym. 2011, 141). Toisaalta .50 arvoa voidaan pitää keskinkertaisena (Häyhä ym.

2015, 79). Korrelaatioista on huomioitava myös tilastollinen merkitsevyyden p-arvot (Num-

menmaa 2011, 290). Vaikka korrelaatiot olisivat tilastollisesti merkitseviä, ei se tarkoita kui-

tenkaan sitä, että muuttujien välinen yhteys olisi tieteellisesti tai tulkinnallisesti (vertaa käy-

tännössä) merkittävä (Nummenmaa 2011, 292; Metsämuuronen 2009, 447).

Korrelaatiokertoimien etuna voidaan pitää muuttujien välisten erojen vertailtavuutta (Num-

menmaa 2011, 289). Korrelaatiokertoimet esitetään yleensä korrelaatiomatriisissa (Nummen-

maa 2011, 285). Tutkijan haasteena onkin pohtia korrelaatioita tarkasteltaessa, että mikään,

tiedostamaton, kolmas tekijä, ei vaikuta yhteyteen, koska muuttujien välinen yhteys ilmaisee

ainoastaan sen, että ilmiöiden esiintymistä samanaikaisesti ja samalla tavalla (Nummenmaa

2011, 296). Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokerroin on parametrinen korrelaatiokerroin

(Häyhä ym. 2105, 71).
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Regressionalyysi on korrelaatioiden jatkoanalyysimenetelmä (Häyhä ym. 2015, 201). Regres-

sionalyysillä tutkitaan miten yksi tai useampi numeraalinen muuttuja, selittäjä, johtaa vaihte-

luun toisessa, selitettävässä, numeraalisessa muuttujassa (Tähtinen ym. 2011, 149; Häyhä ym.

2015, 201). Numeraaliset muuttujat on muodostettava esimerkiksi 1−7 Likert-asteikollisiksi

(Häyhä ym. 2015, 203). Regressionalyysi ei kuitenkaan analysoi syy-seuraussuhdetta (Tähti-

nen ym. 2011, 150). Selittävät eivät saa myöskään korreloida keskenään voimakkaasti (Tähti-

nen ym. 2011, 150). Tavallinen regressioanalyysi on yksi yleisimmin käytetyistä analyyseistä

(Nummenmaa 2011, 309). SPSS:ssä oletusarvoilla muuttuja otetaan malliin, jos p < .05 ja

poistetaan, jos p > .100 (Tähtinen ym. 2011, 157). Tutkijan määrittämässä (enter) lineaarises-

sa regressioanalyysissä tutkija lisää malliin itse selittäjät (Häyhä ym. 2015, 204; Nummenmaa

2011, 317). Askeltavassa (engl. stepwise) lineaarinen regressioanalyysissä muuttujien poista-

minen ja lisääminen tapahtuu vaiheittain siten, että tuloksena on kaikkein tilastollisesti mer-

kitsevin malli (Häyhä ym. 2015, 204; Nummenmaa 2011, 318−319). Regressioanalyysissä

tarkastetaan varianssianalyysin (ANOVA = Analysis of Variance) tulos siten, että siitä tarkas-

tetaan tilastollinen merkitsevyys, joka ilmaisee sen, miten hyvin malli sopii aineistoon (Häyhä

ym. 2015, 203). Regressioanalyysissä selitysaste (R2 = 0−1) kertoo, kuinka paljon malli selit-

tää tutkittavasta asiasta (Häyhä ym. 2015, 203; Tähtinen ym. 2011, 149). Pieni selitysaste

kertoo, että on olemassa myös muita vaikuttavia tekijöitä tutkittavaan asiaan, joita malli ei

huomioi (Häyhä ym. 2015, 203). Huomioitavaa on, että monimutkaisissa ilmiöissä selitysas-

teet nousevat harvoin yli 20 prosentin (Ketokivi 2009, 103). Korjattu selitysaste (R2
adj) ilmai-

see, kuinka hyvin malli ottaa huomioon muuttujien määrän (Häyhä ym. 2015, 203) ja mitä

suurempi se on, sitä parempi malli on (Holopainen & Pulkkinen 2010, 278). RMSE-arvolla

(Standard Error of the Estimate) ilmaistaan estimaatin keskivirhettä, mikä on samalla yksi

mallin hyvyyden arvioinnin luku (Häyhä ym. 2015, 218). Regressioanalyysissä selittäjien

multikollineriarisuutta, muuttujien välistä korrelaatiota, ilmaistaan Tolerance- ja VIF-arvoilla

(Variance inflation factor) (Häyhä ym. 2015, 203). Tolerance-arvo vaihtelee 0:n ja 1:n välillä

ja VIF voi saada arvoja 1:n ja äärettömän väliltä (Häyhä ym. 2015, 203). Kun Tolerance-arvo

lähenee arvoa .20 ja VIF on yli 4, on muuttujilla suurta kollinearisuutta, mitä regressioanalyy-

sissä ei saa olla, koska muutoin muuttujan vaikutus toistuu mallissa kahteen kertaan (Häyhä

ym. 2015, 202−203).

Luottamustaso (CI = confidence interval) ilmaisee millä todennäköisyydellä saatu tulos pätee

koko perusjoukkoon (Heikkilä 2010, 42, 106−107). Mitä suurempi on otos, sitä parempi on

estimaatin eli arvion tarkkuus (Heikkilä 2010, 107). Yleensä 95 prosentin luottamustasoa pi-

detään riittävänä (Heikkilä 2010, 42). Luottamusväliksi sanotaan sitä ala- ja ylärajan väliä,

joka saadaan laskemalla saadusta tunnusluvusta pois tai lisäämällä siihen virhemarginaali
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(Heikkilä 2010, 42). Luottamusväli voidaan laskea niin keskiarvolle kuin suhteelliselle osuu-

delle (Heikkilä 2010, 107−108). Kun koko perusjoukon keskihajontaa ei tiedetä, käytetään

laskennassa otoksen keskihajontaa (Sd) (Heikkilä 2010, 107).

Käyttäytymistieteissä p-arvolla (significance tai sig.) on todennäköisyysarvo ja sillä tarkoite-

taan sitä, millä todennäköisyydellä vaihtoehtoinen hypoteesi on väärä. Niille on asetettu kriit-

tisiä arvoja, jotka ovat seuraavat:

· p = .05: vaihtoehtoinen hypoteesi on 5 prosentin todennäköisyydellä väärä ja tulos on

tilastollisesti melkein merkitsevä,

· p = .01: vaihtoehtoinen hypoteesi on 1 prosentin todennäköisyydellä väärä ja tulos on

tilastollisesti merkitsevä,

· p = .001: vaihtoehtoinen hypoteesi on .1 prosentin todennäköisyydellä väärä ja tulos

on tilastollisesti erittäin merkitsevä.

Tilastollinen merkitsevyys ei kuitenkaan tarkoita sitä, että testin tuloksella on käytännön mer-

kitystä. (Nummenmaa 2011, 149; Holapainen & Pulkkinen 2002, 177; Tähtinen ym. 2011,

65−66.)

Avoimista kysymyksistä (esimerkiksi Osio 82. Vapaa sana, >15000 sanaa, ~36 sivua, n =

386) saatu tekstiaineisto analysoitiin alustavasti ja karkeasti sisällönanalyysillä. Kaikki vasta-

ukset luettiin ensin huolellisesti läpi yleiskuvan ja tematiikan muodostamiseksi. Toisella lu-

kukerralla aineisto järjestettiin karkeasti taulukkoon ja alustavasti ryhmitellen siten, että sa-

malla pyrittiin löytämään keskeisimmät teemat kirjaten ylös myös niiden esiintymistiheys.

Kolmannessa vaiheessa ne järjesteltiin uudestaan pyrkien löytämään niistä oleellisia kokonai-

suuksia. Jos vastauksissa oli mainittu monta eri asiaa tai teemaa, ryhmiteltiin ne sellaiseen

yhteyteen, jonka avulla vastausten monimuotoisuus tuli parhaiten esille. Analysoinnissa poh-

dittiin seuraavia kysymyksiä: i) mitä ja miksi vastaaja pyrkii kertomaan ja ii) mihin vastaaja

pyrkii asioilla vaikuttamaan? (Metsämuuronen 2009, 253−262.) Alustavat karkeat tulokset

alustavilla johtopäätöksillä on esitetty taulukoissa 54−58 (ks. Liite 7).

Tutkimusetiikalla ymmärretään muun muassa tutkimuksen toteuttaminen tutkijayhteisössä

hyväksyttyjen hyveiden, sääntöjen, arvojen, tapojen ja rajoitusten mukaan (Kuula 2011,

21−23). Toisaalta tutkimusetiikalla voidaan ymmärtää tutkimuksen toteuttaminen uskottavas-

ti, tunnollisesti, rehellisesti, avoimesti ja kriittisesti sekä ihmisiä kunnioittaen ja organisaation

etuja suojellen (Kuula 2011, 29−30, 34, 42; Uusitalo 1996, 31). Tutkimuksen on tähdättävä

luotettaviin tuloksiin ja se on aina tehtävä vain tieteen normien mukaisesti, jotta erehdyksen

todennäköisyys on mahdollisimman pieni (Uusitalo 1996, 30, 31; Metsämuuronen 2009, 33).
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Tutkijan on pidettävä kiinni informanttien vapaaehtoisuudesta ja suostumuksesta sekä ano-

nyymiydestä. Informanteille on kerrottava, miten aineistoa käsitellään ja säilytetään, jotta

luottamuksellisuus säilyy. Tutkijan on raportoitava rehellisesti tutkimuksensa puutteet, koska

hän on ensimmäinen tutkimuksensa kriitikko. Kuvailevan tutkimuksen arviointiperusteita

ovat erityisesti yleistettävyys, luotettavuus ja tarkkuus, jotta niitä voidaan hyödyntää erilaisten

käytännön ongelmien ratkaisemisessa. (Uusitalo 1996, 30−33, 62−63.)

Tutkimuksen luotettavuutta ja virheettömyyttä voidaan arvioida sisäisesti ja ulkoisesti. Ulkoi-

nen validiteetti tarkoittaa sitä, että sen tulokset ovat yleistettävissä johonkin joukkoon: onko

tutkimusasetelma ollut oikea ja onko tutkimus toistettavissa. Mittauksen toistettavuuden mit-

tajana voidaan käyttää reliabiliteetti kerrointa eli sisäistä konsistenssia. (Metsämuuronen

2009, 65, 73; Uusitalo 1996, 84). Realismia on kuitenkin tunnustaa, että satunnaisvirheitä voi

syntyä monesta syystä (kysymyksen ymmärtäminen väärin, vastauksen merkitseminen väärin,

tallentamisvaiheen virheet jne.) (Uusitalo 1996, 84). Sisäinen validiteetti tarkoittaa tutkimuk-

sen teon omaa luotettavuutta (Metsämuuronen 2009, 65): ovatko käsitteet oikeita, mitattiinko

oikeita asioita, miten tarkasti asioita mitattiin tai onko havaittavissa asioita, joiden takia mit-

tauksen luotettavuutta alentaa jotkin asiat (Metsämuuronen 2009, 65; Nummenmaa 2011,

361, 366; Vehkalahti 2008, 41).
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6. TUTKIMUSTULOKSET

”Kuivien oksien kanssa märkäkin puu syttyy palamaan.” A. Suvorov (1729–1800)12

Tässä luvussa eritellään upseeristosta kerätylle tutkimusaineistolle eri analyysimenetelmillä

saadut tutkimustulokset. Tämän luvun tutkimustuloksista on johdettu viimeisen luvun tutki-

muksen johtopäätökset.

6.1. Virtuaalityön hyödyntäminen sotilasorganisaatioissa

Hajatyöstä kokemusta upseereilla oli 43.4 prosentilla vastaajista (n = 404), etätyöstä koke-

musta oli 60.8 prosentilla (n = 588) vastaajista ja mobiilityökokemusta oli 17.9 prosentilla (n

= 167) vastaajista. Vastaajista kaikkia virtuaalityön muotoja hyödynsi 25 henkilöä (2.7 %).

Vastatessa vastaajista 11 henkilöä (1.2 %) ei hyödyntänyt mitään virtuaalityön muotoa, mutta

heillä oli kuitenkin aiempaa kokemusta niistä. Jotakin virtuaalityön muotoa jossakin määrin

hyödynsi vastaajista 641 (68.6 %) henkilöä. Vastaajista 257 henkilöä (27.5 %) ei ollut kos-

kaan hyödyntänyt mitään virtuaalityön muotoa. Taulukoissa 15−17 on esitetty kolme eri ta-

voin eriteltyä taulukkoa upseereiden virtuaalityökokemuksesta.

Taulukko 15

Vastaajien jakaminen ryhmiin virtuaalityökokemuksen mukaan (N = 934).
Kaikki Pääesikunta/ Maavoimat Merivoimat Ilmavoimat Rajavartiolaitos

vast.
n n n n n n

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

Vastaajien lkm
934

(100.0)
228

(100.0)
419

(100.0)
101

(100.0)
115

(100.0)
71

(100.0)

Tekee kaikkia VT:n muotoja tällä hetkellä
25

(2.7)
14

(6.2)
8

(1.9)
1

(1.0)
2

(1.7)
0

( .0)

641
(68.6)

185
(81.1)

268
(64.0)

68
(67.3)

74
(64.3)

46
(64.8)

11
(1.2)

2
(0.9)

6
(1.4)

1
(1.0)

2
(1.7)

0
( .0)

Ei ole tehnyt mitään VT:tä
257

(27.5)
27

(11.9)
137

(32.7)
31

(30.7)
37

(32.2)
25

(35.2)
Prosentit on esitetty suluissa sarakkeittain

Tekee jonkin verran jotain VT:n muotoa,
mutta ei välttämättä kokemusta kaikista

Ei tee tällä hetkellä mitään VT:n muotoa,
mutta on kokemusta kaikista

12 Ruusunen ja Salomaa 2015, 83.
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Taulukko 16

Vastaajien jakaminen ryhmiin yksittäisen virtuaalityömuodon mukaan (N = 934).

Kaikki

Vain
ETÄ-

TYÖTÄ

Vain
HAJA-
TYÖTÄ

Vain
MOBIILI-
TYÖTÄ

SEKA
virtuaali-

työtä
Ei mitään

kokemusta
n n n n n n

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

Vastaajien lkm (%)
934

(100.0)
162

(17.3)
37

(4.0)
25

(2.7)
453

(48.5)
257

(27.5)
Prosentit on esitetty suluissa riveittäin

Taulukko 17

Virtuaalityökokemus kyselyyn vastaajilla organisaatioittain (N = 934).

Kaikista vastaajista (N = 934) etätyötä upseereista teki keskimäärin kuukaudessa 1−4 vuoro-

kautta 34.6 prosenttia (n = 323), 12.2 prosenttia (n = 114) teki keskimäärin kuukaudessa 5−9

vuorokautta (n = 114) ja 10 tai yli 10 vuorokautta teki 0.9 prosenttia (n = 9). Etätyöstä oli ai-

empaa kokemusta (eivät tehneet parhaillaan etätyötä) 13.1 prosentilla (n = 122) ja 39.2 pro-

senttia (n = 366) ei ollut tehnyt lainkaan etätyötä. Hajatyöstä havaittiin, että sitä upseereista

teki keskimäärin kuukaudessa 1−4 vuorokautta 12.3 prosenttia (n = 116), 3.4 prosenttia (n =

32) teki keskimäärin kuukaudessa 5−9 vuorokautta ja 10 tai yli 10 vuorokautta teki 0.6 pro-

senttia (n = 6). Hajatyöstä oli aiempaa kokemusta (eivät tehneet parhaillaan hajatyötä) 26.9

prosentilla (n = 251) ja 56.8 prosenttia (n = 530) ei ollut tehnyt lainkaan etätyötä. Mobiilityös-
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tä havaittiin, että sitä upseereista teki keskimäärin kuukaudessa 1−4 vuorokautta 6.7 prosent-

tia (n = 63), 2.9 prosenttia (n = 27) teki keskimäärin kuukaudessa 5−9 vuorokautta ja 10 tai yli

10 vuorokautta teki 3.1 prosenttia (n = 29). Mobiilityöstä oli aiempaa kokemusta (eivät teh-

neet parhaillaan mobiilityötä) 5.1 prosentilla (n = 48) ja 81.2 prosenttia (n = 767) ei ollut teh-

nyt lainkaan mobiilityötä. Virtuaalityötä tekevien upseereiden virtuaalityön määrä on esitettu

taulukossa 18 virtuaalityömuodon ja määrän mukaan. Liitteessä 6 on esitetty kuvioilla virtu-

aalityön määrät virtuaalityömuotojen, sotilasarvojen ja organisaatioiden mukaan eriteltynä.

Taulukko 18

Virtuaalityömuotojen ja niiden määrän toteutumisen suhteellinen osuus eri virtuaali-

työmuotoja hyödyntävien upseerien keskuudessa.
vrk / kk 1−2 vrk / kk 3−4 vrk / kk 5−6 vrk / kk 7−8 vrk / kk 9−10 vrk / kk 10+ vrk / kk

n
n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

n
%

Etätyö
446 211

47.3
112
25.1

71
15.9

39
8.7

12
2.7

1
.0

Hajatyö
154 72

46.7
44

28.6
20

13.0
12
7.8

4
2.6

2
1.3

Mobiilityö
128 45

35.1
18

14.1
15

11.7
11
8.6

10
7.8

29
22.7

Prosentit esitetty riveittäin

VT:n
muoto

Kaikista vastaajista (N = 934) 30.7 prosenttia (n = 287) uskoi, että voisi hyödyntää nykyisessä

tehtävässään mobiilityötä matkustaessaan kotoa työpaikalleen ja takaisin. Kaikista vastaajista

56.5 prosenttia (n = 528) uskoi, että voisi hyödyntää mobiilityötä virkamatkoillaan nykyisessä

tehtävässään. Kaikista vastaajista vain 10.1 prosenttia (n = 94) ei osannut arvioida miten, voisi

hyödyntää työssään mobiilityön mahdollisuutta.

Niistä vastaajista, jotka hyödynsivät vastausaikana jotakin virtuaalityön muotoa (n = 666),

ilmoitti 21.2 prosenttia (n = 55), että mikään asia ei estä virtuaalityön eri muotojen hyödyntä-

mistä. Työtehtävät ja niiden luonne olivat esteenä 42.9 prosentille (n = 286). Läsnäolovelvol-

lisuus työpaikalla oli esteenä 41.6 prosentille (n = 277). Turvaluokitellut työasiat olivat estee-

nä 33.2 prosentille (n = 221) vastaajista. Kokemuksen liiallisesta työkuormasta ilmoitti es-

teeksi 8.6 prosenttia (n = 57) vastaajaa. Työn aikatauluttaminen oli esteenä 8.3 prosentille (n

= 55). Esimiehen / esimiesten epäsuotuisan asenteen koki esteenä 8.0 prosenttia vastaajista (n

= 53). Olemassa olevan ohjeistuksen ja normituksen koki esteenä 4.5 prosenttia vastaajista (n

= 30). Oman työn suunnitelmallisuuden puute oli esteenä 4.4 prosentille (n = 229). Etätyötä ei

vastaajista pystynyt tekemään 3.2 prosenttia (n = 21) epäsuotuisten kotiolosuhteiden takia.

Hajatyöpisteen olosuhteet eivät mahdollistanut työskentelyä 1.5 prosentille (n = 10) vastaajia.
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Tarkasteltaessa niitä vastaajia, joilla ei ollut lainkaan kokemusta virtuaalityöstä (n = 268),

15.3 prosenttia (n = 41) ilmoitti, että mikään asia ei estä virtuaalityön eri muotojen hyödyntä-

mistä. Työtehtävät ja niiden luonne olivat esteenä 42.9 prosentille (n = 115). Läsnäolovelvol-

lisuus työpaikalla oli esteenä 49.3 prosentille (n = 132). Turvaluokitellut työasiat olivat estee-

nä 31.3 prosentille (n = 84) vastaajista. Kokemuksen liiallisesta työkuormasta ilmoitti esteeksi

11.6 prosenttia (n = 31) vastaajaa. Olemassa olevan ohjeistuksen ja normituksen koki esteenä

10.1 prosenttia vastaajista (n = 27). Työn aikataulut olivat esteenä 9.3 prosentille (n = 52).

Esimiehen / esimiesten epäsuotuisan asenteen koki esteenä 8.6 prosenttia vastaajista (n = 23).

Oman työn suunnitelmallisuuden puute oli esteenä 7.8 prosentille (n = 21). Etätyötä ei vastaa-

jista pystynyt tekemään 3.7 prosenttia (n = 10) epäsuotuisten kotiolosuhteiden takia. Hajatyö-

pisteen olosuhteet eivät mahdollistanut työskentelyä 1.1 prosentille (n = 3) vastaajia.

Niistä vastaajista, jotka tekivät jotakin virtuaalityön muotoa (n =  666),  40.2  prosenttia  (n =

268) ilmoitti oman jaksamisen parantumisen. Oman ajankäytön koki parantuvan 40.8 prosent-

tia  (n = 272) vastaajista. Oman työnsä tehokkuuden virtuaalityössä koki parantuvan 34.1 (n

=227) prosenttia vastaajista. Työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen koki helpottuvan 33.2

prosenttia (n = 221) vastaajista. Työmotivaation koki kasvavan virtuaalityötä tehdessä 17.4

prosenttia (n = 116) virtuaalityötä tekevistä. Oman työn joustavuuden koki paranevan 17.6

prosenttia (n = 117) vastaajaa. Etuna koki työmatkojen vähenemisen 23.4 prosenttia (n = 156)

vastaajista ja niistä syntyvän kustannussäästön 12.6 prosenttia (n = 84) vastaajaa. Omaan työ-

hön liittyvän suunnittelun ja ideoinnin koki helpottuvan 4.2 prosenttia (n = 28) vastaajista.

Puolustusvoimien työnantajakuvan koki paranevan 1.7 prosenttia (n = 11) vastaajista.

Kaikista vastaajista (N = 934) käytti päivittäin-useita kertoja päivässä VTC:tä 1.6 prosenttia

(n = 15), LYNC-kokoustyökalua 28.6 prosenttia (n = 267), LYNC-pikaviestimiä 78.6 prosent-

tia (n = 744), puhelinta 72.6 prosenttia (n = 678), OneNotea 3.8 prosenttia (n = 36), OneDri-

veä 3.1 prosenttia (n = 29), sähköpostia 90.0 prosenttia (n = 887), puhelimen testiviestejä 15.2

prosenttia (n = 887), intraa 35.1 prosenttia (n = 328), r-verkkolevyä 35.7 prosenttia (n = 327),

LYNC-liikennevaloja 71.1 prosenttia (n = 664) ja PvMoodle-oppimisympäristöä 3.1 prosent-

tia (n = 29). Edellinen on esitetty kuviossa 15.
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KUVIO 15 Suhteellinen osuus upseereiden määrästä virtuaalityössä hyödynnettävien

kanavien käytön mukaisesti ajettuna päivittäin−useita kertoja mukaan (N = 934).

Kaikista vastaajista (N = 934) 55.9 prosenttia (n = 522) ilmoitti, ettei ollut saanut mitään vir-

tuaalityöhön liittyvää koulutusta. Virtuaalityövälineisiin liittyvää koulutusta työnantajalta

ilmoitti saaneensa 23.0 prosenttia (n = 215) vastaajista. Virtuaalityöskentelyyn ja virtuaalijoh-

tamiseen liittyvää koulutusta työantajalta ilmoitti saaneensa 5.5 prosenttia (n = 51) vastaajaa.

Työnantajan tarjoamaa ohjeistusta oli hyödyntänyt ainoana lähteenään 21.9 prosenttia (n =

205) vastaajista. Omaehtoisesti kirjallisuuteen ja tutkimukseen oli perehtynyt 15.5 prosenttia

(n = 145) vastaajista. Omaehtoisesti virtuaalityöhön liittyvää koulutusta oli hankkinut itsel-

leen 6.0 prosenttia (n = 56) vastaajista. Virtuaalityöhän liittyvistä asioista ja kysymyksistä oli

muiden työntekijöiden kanssa keskustellut 39.9 prosenttia (n = 373) vastaajista.

Tarkasteltaessa kaikkia vastaajia (N = 934) oli upseereista 35.9 prosentilla (n = 335) työmatka

varsinaiselle virkapaikalle < 20 kilometriä, 35.5 prosentilla (n = 331) se oli < 100 km ja 22.8

prosentilla (n = 213) > 101 kilometriä sekä 5.8 prosentilla (n = 54) > 300 km. Edelleen tarkas-

teltaessa kaikkia vastaajia oli upseereista 67.0 prosentilla (n = 625) työmatka lähimmälle haja-

työpaikalle < 20 kilometriä, 23.7 prosentilla (n = 221) se oli <100 km ja 1.0 prosentilla (n = 9)

yli 101 kilometriä sekä 0.3 prosentilla (n = 28) yli 300 km.

Tarkasteltaessa niitä vastaajia, joilla työmatka varsinaiselle virkapaikalle oli yli 50 km (n =

385) oli upseereista 50.3 prosentilla (n = 194) mahdollisuus käyttää työmatkoihinsa kaukolii-

kenteen junia, 10.1 prosentilla (n = 39) lentokonetta, 50.6 prosentilla (n = 195) kaukoliiken-
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teen linja-autoa ja 1.0 prosentilla (n = 4) laivaa tai lauttaa. Edelleen tarkasteltaessa kaikkia

vastaajia, joilla työmatka on varsinaiselle virkapaikalle yli 50 km, 40.5 prosenttia (n = 156)

ilmoitti, ettei voi käyttää kuitenkaan käytännössä kaukoliikenteen kulkuvälineitä työmatkoilla.

Pearsonin tulomomenttikorrelaatioanalyysillä saatiin aineistosta muodostettu taulukossa 19

esitetty korrelaatiomatriisi virtuaalityön osatekijöistä. Korrelaatioanalyysiin on valittu kaikki

ne tilastoyksiköt, joilla oli virtuaalityöstä vähintään jotakin kokemusta. Kaikki matriisin kor-

relaatiot olivat positiivisia. Taulukosta 19 voi havaita, että korkeimmat keskiarvot ja pienim-

mät keskihajonnat saivat virtuaalityön hallinta (M = 6.01, Sd = .802) ja virtuaalityön mahdol-

lisuudet sovittaa paremmin yhteen työ ja muu elämä (M = 6.06, Sd = .943). Tarkasteltaessa

kyseistä taulukkoa 19, havaittiin, että arviolla omasta virtuaalityön osaamisesta (r = .527, p <

.001), omalla suhtautumisella virtuaalityöhön (r = .563, p < .001), virtuaalityössä toteutuvalla

yhteistoiminnalla lähityöyhteisön kanssa (r = .550, p < .001) ja virtuaalityössä olevilla resurs-

seilla (r = .562, p < .001) oli kohtalainen yhteys virtuaalityön hallintaan. Virtuaalityön ja

muun elämän yhteensovittamisen kokemuksen kanssa korreloi kohtalaisesti ainoastaan virtu-

aalityön hallinta (r = .480, p < .001), oma suhtautuminen virtuaalityöhön (r = .514, p < .001)

ja virtuaalityön resurssit (r = .480, p < .001).

Taulukko 19

Tutkimuksen faktoreiden Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet, keskiarvot ja

keskihajonnat (n = 677).

6.2. Upseeriston kokemukset työn imusta

Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseerit kokivat keskimäärin työn imua vähintään

muutaman kerran viikossa (M = 5.59, Sd = 1.105, N = 934). Meri- ja ilmavoimissa upseerit

kokivat keskimäärin työn imua kohtuullisesti eli vähintään kerran viikossa (M = 5.42, Sd =

1.278, n = 216). Pääesikunnassa ja sen alaisissa laitoksissa, maavoimissa ja rajavartiolaitok-

sessa upseerit kokivat keskimäärin työn imua vähintään muutaman kerran viikossa (M = 5.65,
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Sd = 1.043, n = 717). Lisäksi havaittiin, että vanhemmat sotilaat, kenraalit / amiraalit − evers-

tit / kommodorit, kokivat työn imua korkealla tasolla eli lähes päivittäin (M = 6.46, Sd = .487,

n = 32). Everstiluutnantit ja komentajat (M = 5.98, Sd = .814, n = 179) kokivat työn imua kes-

kimääräistä vahvemmin eli muutaman kerran viikossa. Majurit / komentajakapteenit − kap-

teeni / kapteeniluutnantit (M = 5.47, Sd = 1.142, n = 617) kokivat työn imua kohtuullisesti eli

vähintään kerran viikossa. Myös nuoret upseerit, yliluutnantista luutnanttiin, kokivat työn

imua kohtuullisesti eli vähintään kerran viikossa (M = 5.36, Sd = 1.142, n = 102). Sotilaspa-

pisto koki työn imua keskimääräistä vahvemmin eli muutaman kerran viikossa (M = 5.81, Sd

= .663, n = 4). Prosenttiosuuksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että upseeristossa työn imua

kokee päivittäin joka viides upseeri (21.4%, CI 95 % = ±2.6 %-yksikköä). Lähes puolet up-

seeristosta kokee työn imua vähintään kerran viikossa tai muutamia kertoja viikossa (63.5 %,

CI 95 % = ±3.1 %-yksikköä). Seuraavissa taulukoissa 20−21 on esitetty UWES9:n keskiarvot

ja keskihajonnat niin sotilasarvoittain, organisaatioittain kuin prosenttiosuuksittain.

Taulukko 20

Työn imu 9:n prosenttiosuudet upseeristossa organisaatioittain (n = 930).

Organisaatio

n

Ei
koskaan

1.00-1.49

Muutaman
kerran

vuodessa
1.50-2.49

Kerran
kuussa

2.50-3.49

Muutaman
kerran
kuussa

3.50-4.49

Kerran
 viikossa

4.50-5.49

Muutaman
kerran

viikossa
5.50-6.49

Päivittäin

6.50-7.00
Kaikki 930  0.2 %  1.8 % 4.0 % 9.4 % 21. 7 % 41.6 % 21.3 %
Pääesikunta /
Alaiset laitokset 228  - 0.9 % 3.1 % 6.6 % 22.4 % 41.7 % 25.3 %
Maavoimat 419  - 2.1 % 4.3 % 8.6 % 23.9 % 40.3 % 20.8 %
Merivoimat 101  - 1.9 % 9.9 % 11.9 % 17.8 % 37.7 % 20.8 %
Ilmavoimat 115 1.7 % 2.6 % 0.9 % 17.4 % 17.4 % 45.2 % 14.8 %
Rajavartiolaitos 71  - 1.4 % 1.4 % 7.0 % 19.7 % 47.9 % 22.6 %
Työterveyslaitoksen
vertailuaineisto 16 335 1.2 % 3.9 % 7.3 % 13.6 % 21.3 % 34.5 % 18.3 %
Työterveyslaitoksen vertailuaineisto (Hakanen 2009 , 28−34)
Taulukossa ei ole mukana sotilaspapisto (n = 4)
Työn imua päivittäin kokevien virhemarginaali on ± 2.6 %-yksikköä 95 % luottamusvälillä, kun n = 930
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Taulukko 21

UWES9:n ja sen ulottuvuuksien keskiarvot ja suluissa keskihajonnat upseeristossa

sotilasarvoittain ja organisaatioittain (N = 934).
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Tarkasteltaessa eri organisaatioiden välistä eroa riippumattomien otosten t-testeillä havaittiin,

että eri organisaatioissa työskentelevät upseerit eroavat tilastollisesti merkitsevästi työn imun

osalta. Taulukon 22 perusteella voidaan todeta, että pääesikunnassa ja sen alaisissa laitoksissa

palvelevat upseerit kokevat tilastollisesti merkitsevästi ja tilastollisesti merkittävästi enemmän

työn imua kuin maa-, meri- ja ilmavoimissa palvelevat upseerit. Vastaavasti voidaan todeta,

että Rajavartiolaitoksessa palvelevat upseerit kokevat tilastollisesti merkitsevästi ja tilastolli-

sesti merkittävästi enemmän työn imua kuin meri- ja ilmavoimissa palvelevat upseerit.

Taulukko 22

Eri organisaatioiden palveluksessa olevien upseereiden työn imun keskiarvot, keski-

hajonnat ja t-testit (N = 934).

1
Pääesikunta/

2
Maavoimat

3
Merivoimat

4
Ilmavoimat

5
Rajavartiolaitos

vast.
M
n

Sd

M
n

Sd

M
n

Sd

M
n

Sd

M
n

Sd

Työnimu
5.77
228
.906

5.55
419

1.093

5.41
101

1.266

5.42
115

1.294

5.80a

71
.960

Parivertailut t-testi
vapausasteet

df p-arvo Efektikoko
1 vs 2**  -2.667 520.104 .008 .035
1 vs 3*  -2.599 152.497 .010 .020
1 vs 4*  -2.556 178.507 .011 .019
1 vs 5  -.222 296 .824  -
2 vs 3 1.064 138.104 .245  -
2 vs 4 1.063 532 .288  -
2 vs 5  -1.809 488 .10  -
3 vs 4  -.104 214 .917  -
3 vs 5*  -2.327 168.975 .021 .031
4 vs 5*  -2.272 177.729 .024 .027

**p<.01, * p <.05
Efektikoko: .01 = pieni, .06 = kohtalainen, .14 = suuri

Organi-
saatio

Pearsonin tulomomenttikorrelaatioanalyysillä saatiin aineistosta muodostettu taulukossa 23

esitetty korrelaatiomatriisi työn imu 9:n osatekijöistä. Korrelaatioanalyysiin on valittu kaikki

ne tilastoyksiköt, jotka osallistuivat tutkimukseen. Kaikki matriisiin korrelaatiot olivat positii-

visia. Omistautumisella oli voimakkain yhteys työn imuun (r = .937, p < .001). Myös tarmok-

kuus (r = .920, p < .001) ja uppoutuminen (r = .899, p < .001) korreloivat voimakkaasti työn

imun kanssa. Tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen korreloivat voimakkaasti myös

keskenään (r = .766− .816, p < .001).
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Taulukko 23

Tutkimuksessa käytettyjen UWES9:n faktoreiden Pearsonin tulomomenttikorrelaa-

tiokertoimet, keskiarvot, keskihajonnat ja Cronbachin Alphat (N = 934).

Muuttuja M Sd 1 2 3 4

1 Työn imu 5.592 1.105 (.948)
2 Tarmokkuus 5.540 1.210 .920 (.913)
3 Omistautuminen 5.780 1.217 .937 .816 (.911)
4 Uppoutuminen 5.470 1.179 .899 .719 .766 (.885)

Kaikki taulukon r-arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä p <.001

Riippumattomien otosten t-testeillä havaittiin aineistosta, että esimiesasemassa olevat upseerit

(M = 5.74, n = 480) kokivat työn imua enemmän kuin työntekijäasemassa (M = 5.44, n = 454)

olevat upseerit (t(932)= 4.145, p < .001, ƞ2 = .018). Perheelliset upseerit eivät kokeneet tilas-

tollisesti merkitsevästi enempää työn imua (M = 5.62, n = 769) kuin perheettömät (M = 5.45,

n = 165) upseerit. Upseereista reppurit (M = 5.79, n = 209) sen sijaan kokivat enemmän työn

imua kuin muut upseerit (M = 5.54, n = 725) (t(932)= 2.964, p < .01, ƞ2 = .001). Reppurit

kokivat myös,  että he (M = 6.04) (t(932)= 2.299, p < .05, ƞ2 = .006) kykenivät sovittamaan

muita (M = 5.85, n = 725) paremmin perhe- ja muun elämän yhteen virtuaalityötä tehdessään.

Upseereista myös 42-vuotiaat ja siitä vanhemmat (M = 5.76, n = 463) kokivat nuorempiaan

(M = 5.42, n = 480) enemmän työn imua (t(932)= -4.762, p < .001, ƞ2 = .02).

Virtuaalityötä edes jossakin määrin tehneet ja tekevät upseerit eivät kokeneet tilastollisesti

merkitsevästi enempää työn imua (M = 5.61, n = 666) kuin ne, joilla ei ollut lainkaan koke-

musta virtuaalityöstä (M = 5.55, n = 268). Upseereista everstit/ kommodorit ja kenraalit/ ami-

raalit (M = 6.05, n = 211) kokivat majureita ja komentajakapteeneita sekä everstiluutnantteja

ja komentajia (M = 5.47, n = 617) enemmän työssään työn imua (t(524.898)= 8.153, p < .001,

ƞ2 = .08). Edelleen upseereista everstit ja kommodorit sekä kenraalit ja amiraalit kokivat kap-

teeneita, kapteeniluutnantteja, yliluutnantteja sekä luutnantteja (M = 5.36, n = 102) enemmän

työssään työn imua (t(145.753)= 5.312, p < .001, ƞ2 = .08). Majureiden ja komentajakaptee-

neiden sekä everstiluutnanttien ja komentajien ei kuitenkaan havaittu tilastollisesti merkitse-

västi kokevan kapteeneita ja kapteeniluutnantteja, yliluutnantteja sekä luutnantteja enempää

työn imua. Sotilaspapistolle (M = 5.81, n = 4) ei tehty tilastollisia työn imuun liittyviä vertai-

luja. Lisäksi ne henkilöt, jotka ilmaisivat, etteivät ole saaneet mitään virtuaalityöhön liittyvää

koulutusta (M = 5.49, n = 522) kokivat muita vähemmän työn imua (M = 5.72, n = 412)

(t(932)=-3.215, p < .001, ƞ2 = .01).
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Verrattaessa niitä upseereita, joilla työmatka oli < 20 kilometriä (M = 5.53, n = 335) niihin

joilla työmatka oli 20−100 kilometriä (M = 5.53, n = 332) havaittiin, että työn imua koettiin

saman verran, mutta ei tilastollisesti merkitsevästi. Sen sijaan ne, joilla työmatka oli alle 20

kilometriä kokivat vähemmän työn imua, kuin ne joilla työmatka oli joko yli 101 kilometriä

(M = 5.72, n = 213) (t(546)= -2.021, p < .05, ƞ2 = .01) tai yli 300 kilometriä (M = 5.89, n =

54) (t(387)= -2.2269, p < .05, ƞ2 = .01). Vertailtaessa niitä, joilla työmatka oli 101 kilometriä,

mutta alle 300 kilometriä ja niitä, joilla se oli yli 300 kilometriä, ei tilastollista merkitsevyyttä

havaittu. Vertailtaessa niitä upseereita, jotka kokivat, että mobiilityöstä olisi hyötyä joko työ-

tai virkamatkoilla (M = 5.60, n = 601) niihin jotka joko eivät kokisi hyötyvän siitä tai ei osan-

nut sanoa kantaansa mobiilityöstä (M = 5.58, n = 333), ei tilastollista merkitsevyyttä havaittu

työn imun osalta.

6.3. Virtuaalityön yhteys työn imuun

Tarkasteltaessa virtuaalityön eri muotoja tekevien henkilöiden välistä eroa työn imun kannalta

riippumattomien otosten t-testeillä havaittiin (ks. Taulukko 24), että työn imua kokivat

enemmän ne henkilöt, jotka hyödynsivät enemmän kuin yhtä virtuaalityön muotoa (M = 5.70,

n = 453, ƞ2 = .01− .02) verrattuna niihin, joilla ei ollut lainkaan kokemusta virtuaalityöstä (M

= 5.53, n = 257) tai joilla oli kokemusta vain etätyöstä (M = 5.46, n = 162).

Taulukko 24 Virtuaalityön eri muotojen yhteys työn imuun (n = 37−453).

Toimija

1
Vain ETÄ

2
Vain HAJA

3
Vain MOBIILI

4
SEKA

virtuaali-
työtä

5
Ei

kokemusta
virtuaalityöstä

M
n

Sd

M
n

Sd

M
n

Sd

M
n

Sd

M
n

Sd

Työnimu
5.46
162

1.178

5.46
37

1.133

5.35
25

1.461

5.70
453
.999

5.53
257

1.178

Parivertailut t-testi
vapausasteet

df p-arvo Efektikoko
1 vs 2  -.027 197 .979  -
1 vs 3 .404 185 .687  -
1 vs 4*  -2.352 248.557 .019 .02
1 vs 5  -.605 417 .545  -
2 vs 3 .338 60 .737  -
2 vs 4  -1.382 488 .168  -
2 vs 5  -.320 292 .750  -
3 vs 4  -1.183 25.255 .248  -
3 vs 5  -.702 280 .483  -
4 vs 5* 1.981 463.984 .048 .01

* p <.05
Efektikoko: .01 = pieni, .06 = kohtalainen, .14 = suuri
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Pearsonin tulomomenttikorrelaatioanalyysillä saatiin aineistosta muodostettu taulukossa 25

esitetty korrelaatiomatriisi. Korrelaatioanalyysiin on valittu kaikki ne tilastoyksiköt, joilla on

kokemusta virtuaalityöstä (n = 677) ja joista muutamalla henkilöllä on kokemusta virtuaali-

työstä (n = 11, 1.6 %). Taulukon 25 perusteella voidaan tehdä useita päätelmiä ja havaintoja

työn imuun yhteydessä olevista tekijöistä. Kaikki korrelaatiot olivat ensinnäkin positiivisia.

Virtuaalityön hallinnalla oli voimakkain, kohtalainen, yhteys työn imuun (r = .395, p < .001),

vaikka se ei olekaan r-arvoltaan koko aineiston suurin. Toisena tekijänä havaittiin yhteistoi-

minnan esimiehen kanssa virtuaalityössä olevan lähes kohtalaisessa yhteydessä työn imuun (r

= .275, p < .001). Henkilökohtaisen virtuaalityön osaamisen (r = .154, p < .001) ja oman suh-

tautumisen havaittiin korreloivan heikoiten työn imuun (r = .139, p < .001). Virtuaalityön

haittojen (r = .139, p < .001) ja virtuaalityöskentelyn ja muun elämän yhteensovittamisen (r =

.129, p < .001) havaittiin korreloivan heikosti työn imuun.

Taulukko 25

Tutkimuksessa käytettyjen faktoreiden Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet,

keskiarvot ja keskihajonnat (n = 677).
Faktori M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 S_TYÖNIMU  5.62 1.076
2 S_VTHAL  6.01 .802 .395
3 S_YHTHUOM  5.36 1.244 .225 .496
4 S_OMAOSAA  5.80 1.062 .154 .527 .391
5 S_YHTESIMIES  5.67 1.094 .275 .445 .301 .379
6 S_OMASUHT  6.03 1.201 .149 .563 .578 .606 .361
7 S_YHTTOIMLÄHI 5.66 1.094 .228 .550 .565 .505 .625 .588
8 S_VTRES  5.65 1.076 .160 .562 .433 .563 .378 .608 .552
9 S_K_VTHAITAT 5.48 1.345 .139 .306 .286 .245 .406 .321 .519 .320
10 S_YHTSIV  6.06 .943 .129 .480 .394 .359 .267 .514 .379 .480 .219
Kaikki taulukon r-arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä p <.001

Tarkasteltaessa tarkemmin virtuaalityön hallintaa, kysymysten avulla havaittiin, että selkeästi

kolme kysymystä ylittää r-arvon > .30. Kokemus omasta pärjäämisestä (r = .361, p < .001),

ymmärrys työn tavoitteista (r = .322, p < .001), kokemus omista vaikuttamismahdollisuuksis-

ta (r = .372, p < .001), sekä kokemus siitä, että virtuaalityötä tehdessä on riittävästi tukea käy-

tössä (r = .326, p < .001) korreloivat työn imun kokemuksen kanssa kohtalaisesti. Taulukossa

26 on esitetty virtuaalityön hallinnan yhteys koettuun työn imuun.
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Taulukko 26 Virtuaalityön hallinnan kysymysten ja työn imun Pearsonin tulomoment-

tikorrelaatiokertoimet, keskiarvot, keskihajonnat (n = 677).

Muuttuja M Sd 1 2 3 4 5 6 7

1 S_TYÖNIMU  5.62 1.076
2 HAL1  5.16 1.052 .192
3 HAL2  6.14 .935 .361 .525
4 HAL3  6.05 1.116 .322 .363 .600
5 HAL4  5.86 1.135 .372 .429 .553 .539
6 HAL5  6.30 .914 .194 .482 .537 .473 .446
7 HAL6  5.77 1.235 .326 .341 .463 .475 .475 .487

Kaikki taulukon r-arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä p <.001

Tarkasteltaessa tarkemmin yhteistoimintaa esimiehen kanssa virtuaalityössä, kysymysten

avulla havaittiin, että yksikään muuttujista ei ylittänyt r-arvoa > .30. Kokemus siitä, että esi-

mies luottaa työntekijään virtuaalityön aikana (r = .285, p < .001) korreloi lähes kohtalaisesti

työn imun kokemuksen kanssa. Taulukossa 27 on esitetty virtuaalityön aikaisen esimiehen

kanssa tapahtuvan yhteistoiminnan yhteys koettuun työn imuun.

Taulukko 27

Yhteistyö esimiehen kanssa virtuaalityössä kysymysten ja työn imun Pearsonin tulo-

momenttikorrelaatiokertoimet, keskiarvot, keskihajonnat (n = 677).

Muuttuja M Sd 1 2 3 4 5 6 7

1 S_TYÖNIMU  5.62 1.076
2 YHTESI1  5.19 1.637 .254
3 YHTESI2  5.57 1.446 .253 .853
4 YHTESI3  5.81 1.292 .178 .590 .600
5 YHTESI4  5.42 1.415 .232 .739 .751 .629
6 YHTESI5  5.87 1.396 .228 .705 .765 .561 .739
7 YHTESI6  5.65 1.419 .220 .692 .690 .615 .742 .707
7 YHTESI7  6.19 1.209 .285 .744 .744 .568 .654 .732 .643

Kaikki taulukon r-arvot ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä p <.001

Tarkasteltaessa Pearsonin tulomomenttikorrelaatioanalyysillä virtuaalityön määrää niiden

upseereiden osalta, jotka olivat hyödyntäneet jotakin virtuaalityömuotoa työssään ja jotka

olivat tehneet etätyötä 1− >10 vrk (n =  446),  havaittiin,  että  etätyön  määrä  ei  korreloi  työn

imun kanssa tilastollisesti merkitsevästi (r = .063, p = .182). Tarkasteltaessa samalla analyy-

sillä niitä upseereita, jotka olivat tehneet hajatyötä 1− >10 vrk (n = 153), havaittiin, että haja-

työn määrä ei korreloi työn imun kanssa tilastollisesti merkitsevästi (r = -.057, p = .487). Tar-

kasteltaessa samalla analyysillä niitä upseereita, jotka olivat tehneet mobiilityötä 1− >10 vrk

(n = 119), havaittiin, että mobiilityön määrä ei korreloi työn imun kanssa tilastollisesti merkit-
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sevästi (r = .149, p = .107). Edellisen perusteella haja-, etä- tai mobiilityönmäärää ei tarkastel-

tu erikseen enää regressioanalyysissä. Edellisiä yhteyksiä koskevat taulukot 28−30 on esitetty

seuraavaksi.

Taulukko 28

Työn imun, virtuaalityön osatekijöiden ja etätyön määrän Pearsonin tulomomenttikor-

relaatiokertoimet, keskiarvot, keskihajonnat (n = 446).
Faktori M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 S_TYÖNIMU  5.60 1.080
2 S_VTHAL  6.12 .746 .445**
3 S_YHTHUOM  5.48 1.188 .190** .456**
4 S_OMAOSAA  5.91 1.016 .171** .463** .406**
5 S_YHTESIMIES 5.82 1.188 .311** .453** .270** .353**
6 S_OMASUHT  6.23 .936 .182** .495** .569** .562** .322**
7 S_YHTTOIMLÄHI 5.83 1.030 .255** .505** .547** .498** .582** .532**
8 S_VTRES  5.85 .940 .195** .524** .408** .540** .339** .533** .498**
9 S_K_VTHAITAT 5.63 1.243 .171** .378** .327** .273** .448** .334** .565** .345**
10 S_YHTSIV  6.26 .774 .108* .404** .340** .328** .227** .432** .297** .397** .244**
11 ETÄ LKM  3.34 3.00 .063 .183** .238** .134 .233** .233** .230** .179** .166** .199**
** p < .01, * p < .05
ETÄ LKM = Etätyön määrä keskimäärin kuukaudessa 1 vrk − >10 vrk, muuttuja on vuorokausia
Etätyö: mo = 1 vrk, n = 446

Taulukko 29

Työn imun, virtuaalityön osatekijöiden ja hajatyön määrän Pearsonin tulomomentti-

korrelaatiokertoimet, keskiarvot, keskihajonnat (n = 153).
Faktori M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 S_TYÖNIMU  5.64 1.012
2 S_VTHAL  6.02 .758 .536**
3 S_YHTHUOM  5.44 1.202 .244** .497**
4 S_OMAOSAA  5.90 .968 .390** .420** .416**
5 S_YHTESIMIES 5.75 1.201 .433** .439** .249** .412**
6 S_OMASUHT  6.25 .916 .234** .457** .612** .564** .271**
7 S_YHTTOIMLÄHI 5.81 .971 .391** .573** .659** .498** .541** .541**
8 S_VTRES  5.74 1.004 .324** .489** .400** .564** .428** .547** .566**
9 S_K_VTHAITAT 5.46 1.225 .130 .349** .264** .148 .289** .235** .435** .205*
10 S_YHTSIV  6.24 .810 .128 .326** .342** .234** .236** .392** .314** .401** .189*
11 HAJA LKM  3.37 2.419 -.570 .023 -.023 .059 .100 -.024 .072 .125 .024 -.006
** p < .01, * p < .05
HAJA LKM = Etätyön määrä keskimäärin kuukaudessa 1 vrk − >10 vrk, muuttuja on vuorokausia
Hajatyö: mo = 1 vrk, n = 153
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Taulukko 30

Työn imun, virtuaalityön osatekijöiden ja mobiilityön määrän Pearsonin tulomomentti-

korrelaatiokertoimet, keskiarvot, keskihajonnat (n = 119).
Faktori M Sd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 S_TYÖNIMU  5.73 1.172
2 S_VTHAL  5.91 .875 .343**
3 S_YHTHUOM  5.35 1.304 .432** .442**
4 S_OMAOSAA  5.79 1.012 .126 .395** .392**
5 S_YHTESIMIES 5.71 1.219 .222* .444** .243** .222*
6 S_OMASUHT  5.87 1.176 .147 .506** .474** .598** .247**
7 S_YHTTOIMLÄHI 5.65 1.091 .084 .454** .415** .364** .499** .570**
8 S_VTRES  5.55 1.184 .063 .512** .263** .373** .279** .566** .529**
9 S_K_VTHAITAT 5.34 1.448 .105 .251** .168 .057 .344** .257** .359** .214*
10 S_YHTSIV  5.90 1.098 .118 .525** .336** .317** .220* .438** .262** .523 .273**
11 MOB LKM  5.13 3.782 .149 .157 .201* .247** .038 .224* .210* .132 -.031 .019
** p < .01, * p < .05
MOB LKM = Mobiilityön määrä keskimäärin kuukaudessa 1 vrk − >10 vrk, muuttuja on vuorokausia
Mobiilityö: mo = 1 vrk, n = 119

Tarkasteltaessa edellisten taulukoiden 28−30 korrelaatiokertoimia, on mahdollista arvioida ja

ennakoida, että kaikilla virtuaalityön osa-alueilla ei välttämättä ole selittävää merkitystä ylei-

sesti koettuun työn imuun. Edellisen perusteella valitaan regressioanalyysin vaihtoehdoksi

aluksi tutkimuksessa oletetulla tavalla lineaarinen regressioanalyysi (enter), jossa käytetyt

faktoreiden arvot on esitetty taulukossa 31.

Taulukko 31

Regressionalyysissä mukana olevat faktorit, keskiarvot ja keskihajonnat (n = 677).

Faktori M Sd n

S_TYÖNIMU  5.62 1.076 677
S_VTHAL  6.01 .802 677
S_YHTHUOM  5.36 1.244 677
S_OMAOSAA  5.80 1.062 677
S_YHTESIMIES  5.67 1.210 677
S_OMASUHT  6.03 1.094 677
S_YHTTOIMLÄHI  5.66 1.076 677
S_VTRES  5.65 1.081 677
S_K_VTHAITAT  5.48  1.345 677
S_YHTSIV  6.06 .943 677
S_TYÖNIMU (1 Ei koskaan/Ei lainkaan − 7 Päivittäin)
Lopuissa faktoreissa (1 Täysin eri mieltä − 7 Täysin samaa mieltä)
S_K_VTHAITAT:n arvot ovat käännettyjä arvoja

Kun aineistolle tehdään regressioanalyysi (enter) siten, että mukaan otetaan kaikki ne upseerit,

joilla oli kokemusta virtuaalityöstä ja siten että kaikki tutkimuksessa olevat virtuaalityön

muuttujat laitettiin yksi kerrallaan ja erikseen malliin työn imua selittäviksi muuttujiksi, ha-
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vaittiin, että faktoreiden selitysasteiden R2−arvot vaihtelivat välillä .017− .156 eri faktoreilla

ja R2
adj−arvot välillä .024− .155. ANOVA-taulukon perusteella havaittiin, että kaikkia fakto-

reita voitiin pitää sopivana, koska p-arvo oli kaikilla faktoreilla < .001. Varsinaisesti regres-

sioanalyyseistä havaittiin, että kaikki faktorit olivat tilastollisesti merkitseviä p−arvon ollessa

kaikilla < .001. Collenearity Statistics-kohdassa olleet Tolerance-arvot olivat kaikki yli .20.

VIF-arvot olivat kaikki alle 4:n. Seuraavien taulukoiden 32 ja 33 mukaan kaikki faktorit lisä-

sivät virtuaalityöntekijöillä yleistä työ imua työssä (p < .001). Taulukoiden perusteella suurin

selitysaste oli faktorilla virtuaalityön hallinta, jonka noustessa yhden yksikön, nousee yleinen

työn imu virtuaalityön tekijöillä .530 yksikköä. Kyseisen faktorin selitysaste oli .156 ja korjat-

tu selitysaste on .155. RMSE oli .989, mikä oli kaikista faktorivertailuista samalla myös pie-

nin. Seuraavissa taulukoissa 32 ja 33 on esitetty estimaatit ja niiden keskivirheet, selitysasteet,

korjattu selitysaste, RMSE sekä tilastoyksiköiden lukumäärä.

Taulukko 32

Lineaarinen regressioanalyysi (enter) työn imusta virtuaalityön hallinnan, lähityöyh-

teisön huomioinnin, oman osaamisen, esimiehen kanssa tapahtuvan virtuaalisen yh-

teistyön ja oman virtuaalityöhön suhtautumisen osalta.
Faktori S_VTHAL S_YHTHUOM S_OMAOSAA S_YHTESIMIES S_OMASUHT

.530***
(.047)

.195***
(.032)

.156***
(.039)

.247***
(.033)

.016***
(0.037)

VAKIOTERMI
2.430***
(.288)

4.573***
(.178)

4.711***
(.227)

4.218***
(.192)

4.732***
(.230)

R 2 .156 .051 .024 .076 .022
R 2

adj. .155 .049 .022 .074 .021
RMSE .989 1.049 1.064 1.035 1.064
n 677 677 677 677 677
*** p<.001
Keskivirhe merkitty sulkeisiin
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Taulukko 33

Lineaarinen (enter) regressioanalyysi työn imusta lähityöyhteisön kanssa tapahtuvan

virtuaalisen yhteistoiminnan, virtuaalityön resurssien, virtuaalityön haittojen ja virtuaa-

lityön ja muun perhe-elämän yhteensovittamisen osalta.
Faktori S_YHTTOIMLÄHI S_VTRES S_K_VTHAITAT S_YHTSIV

.228***
(.037)

.159**
(0.038)

.111***
(0.030)

.148***
(0.044)

VAKIOTERMI
4.326***
(.216)

4.718***
(.218)

5.008***
(.172)

4.723***
(.267)

R 2 .052 .025 .019 .017
R 2

adj. .051 .024 .018 .015
RMSE 1.048 1.063 1.066 1.067
n 677 677 677 677
*** p<.001
Keskivirhe merkitty sulkeisiin

Kun aineistolle tehtiin lineaarinen regressioanalyysi (enter) siten, että mukaan otettiin kaikki

ne upseerit, joilla on kokemusta virtuaalityöstä ja siten että kaikki tutkimuksessa olevat virtu-

aalityön muuttujat laitettiin malliin työn imua selittäviksi muuttujiksi, havaittiin, että ainoas-

taan muuttujien virtuaalityön hallinta, yhteistoiminnan esimiehen kanssa virtuaalityössä ja

yhteistoiminnan lähityöyhteisön kanssa estimaatit (B) olivat positiivisia kaikkien muiden ol-

lessa negatiivisia ja näistä vain kahden ensimmäisen estimaatit tilastollisesti merkitseviä (p <

.001).

Kun aineistolle tehtiin edelleen toinen regressioanalyysi askeltavasti (stepwise) siten, että

edellisestä analyysistä valitaan selittäviksi muuttujiksi virtuaalityön hallinta ja yhteistoiminta

esimiehen kanssa, havaittiin, että, että SPSS muodosti muuttujista kaksi erilaista mallia, joi-

den selitysasteiden R2−arvot vaihtelivat välillä .156− .169 malleilla ja R2
adj−arvot olivat välil-

lä .155− .166. ANOVA-taulukon perusteella havaittiin, että molempia malleja voitiin pitää

sopivina, koska p-arvo olivat molemmilla < .001. Varsinaisesti regressioanalyysissä havait-

tiin, että molemmat mallit olivat tilastollisesti merkitseviä p−arvon ollessa < .001. Colleneari-

ty Statistics-kohdassa olleet Tolerance-arvot olivat kaikki yli .20 välillä .802−1.000. VIF-

arvot olivat kaikki alle 4:n 1.000−1.247 välillä. Taulukossa 34 on esitetty estimaatit ja niiden

keskivirheet, selitysasteet, korjattu selitysaste, RMSE sekä tilastoyksiköiden lukumäärät.
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Taulukko 34

Askeltava (stepwise) lineaarinen regressioanalyysi työn imusta virtuaalityön hallinnan

ja esimiehen kanssa tapahtuvan virtuaalisen yhteistyön osalta.

Faktori Malli 1 Malli 2

S_VTHAL
.530***
(0.047)

.456***
(0.053)

S_YHTESIMIES
.111***
(0.035)

VAKIOTERMI
2.430***

(.288)
2.244***

(.292)
R 2 .156 .169
R 2

adj. .155 .166

RMSE .989 .982
n 677 677
*** p<.001
Keskivirhe merkitty sulkeisiin

Kun aineistolle tehtiin edellisen lisäksi askeltava (stepwise) regressioanalyysi, johon selittä-

viksi muuttujiksi laitettiin kaikki virtuaalityön muuttujat, havaittiin, että SPSS muodosti

muuttujista edellisten kahden mallin lisäksi kaksi erilaista mallia (mallit 3 ja 4) lisää, joissa

selitysasteiden R2−arvot vaihtelivat välillä .180− .185 eri malleilla ja R2
adj−arvot välillä

.176−.180. ANOVA-taulukon perusteella havaittiin, että kaikkia neljää mallia voitiin pitää

sopivana, koska p-arvo oli molemmissa < .001. Varsinaisesti regressioanalyysissä havaittiin,

että kaikki mallit olivat tilastollisesti merkitseviä p-arvon ollessa vähintään < .05 ja enimmäk-

seen < .001 ja samalla mitkä faktorit malleihin oli valittu. Collenearity Statistics-kohdassa

olleet Tolerance-arvot olivat kaikki yli .20 välillä .556−1.000. VIF-arvot olivat kaikki alle 4:n

1.000−1.797 välillä. Taulukossa 35 on esitetty estimaatit ja niiden keskivirheet, selitysasteet,

korjattu selitysaste, RMSE sekä tilastoyksiköiden lukumäärä.
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Taulukko 35

Askeltava (stepwise) lineaarinen regressioanalyysi työn imusta virtuaalityön hallin-

nan, esimiehen kanssa tapahtuvan virtuaalisen yhteistyön, oman virtuaalityöhön suh-

tautumisen sekä lähityöyhteisön huomioimisen kannalta virtuaalityössä.

Faktori Malli 3 Malli 4

S_VTHAL
   .544***
(0.060)

   .515***
(0.061)

S_YHTESIMIES
   .127***
(0.035)

   .124***
(0.035)

S_OMASUHT
 -.128**
(0.042)

 -.167***
(0.046)

S_YHTHUOM
.079***
(0.038)

VAKIOTERMI
2.399***
(0.294)

2.402***
(0.294)

R 2 .180 .185
R 2

adj. .176 .180
RMSE .976 .974
n 677 677
*** p<.001, ** p<.01
Keskivirhe merkitty sulkeisiin

Mallia 2 (ks. Taulukko 34) voidaan pitää edellisten kahden taulukon malleista parhaimpana,

koska siinä havaittiin muita keskimääräinen selitysaste ja lähes muiden kaltainen RMSE sekä

sen takia, että siinä kaikki estimaatit olivat positiivisia. Malliin 2 kuuluu virtuaalityön hallinta

ja yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä. Vakioterminä on tutkimukseen vastannut

yksilö, jonka työnimu, virtuaalityön hallinta ja yhteistoimintaesimiehen kanssa ovat 2 (1−7

Likert-asteikko / 1−7 UWES-asteikko). Kun virtuaalityön hallinta kasvaa yhden yksikön mal-

lissa 2, niin virtuaalityöntekijän yleinen työn imu kasvaa .456 yksikköä (p < .001) tai kun yh-

teistoiminta esimiehen kanssa kasvaa yhden yksikön, niin virtuaalityöntekijän yleinen työn

imu kasvaa .111 yksikköä (p < .001). Mallissa 2 kokemus virtuaalityön hallinnasta ja koke-

mus yhteistoiminnasta esimiehen kanssa virtuaalityössä selittävät yhdessä 16.9 prosenttia vir-

tuaalityön tekijöiden kokemasta yleisestä työn imun kokemuksen vaihtelusta. Malleja vertail-

taessa huomataan, että virtuaalityön hallinta selittää suuren osan ja parhaiten yleisestä työn

imun kokemuksen vaihtelusta virtuaalityöntekijöillä. Huomioitavaa on, että kun malliin lisä-

tään virtuaalityön hallinnan lisäksi muita muuttujia työn imua selittäviksi muuttujiksi käy jo-

ko niin, että selitysaste pienenee tai estimaatit muuttuvat negatiivisiksi.
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Kun edellisen jälkeen tehtiin vielä regressioanalyysi (enter), jossa testattiin, miten muut virtu-

aalityöskentelyn osatekijät selittävät (pl. virtuaalityön haitat ja yhteistoiminta esimiehen kans-

sa) virtuaalityönhallintaa, havaittiin, että selitysasteiden R2−arvo  oli  .484  ja  R2
adj−arvo oli

.478. ANOVA-taulukon perusteella havaittiin, että mallia voitiin pitää sopivana, koska p-arvo

oli < .001. Varsinaisesti regressioanalyysissä havaittiin kuitenkin, että mallissa oma virtuaali-

työskentelyyn suhtautumisen p-arvo oli > .05. Collenearity Statistics-kohdassa olleet Tole-

rance-arvot olivat kaikki yli .20 välillä .408− .683. VIF-arvot olivat kaikki alle 4:n 1.464−

2.453 välillä. Kun omaan virtuaalityöskentelyyn suhtautuminen jätetään pois mallista pääs-

tään malliin, jossa selitysasteiden R2−arvo oli  .481 ja R2
adj−arvo oli .477. ANOVA-taulukon

perusteella havaittiin, että mallia voitiin pitää sopivana, koska p-arvo oli < .001. Varsinaisesti

regressioanalyysissä havaittiin kuitenkin, että mallissa kaikki p-arvot  olivat  <  .001.  Col-

lenearity Statistics-kohdassa olleet Tolerance-arvot olivat kaikki yli .20 välillä .532− .721.

VIF-arvot olivat kaikki alle 4:n 1.387− 1.879 välillä. Tämän viimeisen mallin estimaatit ja

niiden keskivirheet, selitysasteet, korjattu selitysaste, RMSE sekä tilastoyksiköiden lukumäärä

on esitetty taulukossa 36.
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Taulukko 36

Tutkijan määrittämä (enter) lineaarinen regressioanalyysi virtuaalityön hallinnasta

lähityöyhteisön huomioimisen, oman virtuaalityöosaamisen, lähityöyhteisön kanssa

koetun virtuaalisen yhteistyön, virtuaalityön resurssien sekä muun elämän yhteenso-

vittamisen kannalta virtuaalityössä.

Faktori Malli 5

S_YHTHUOM
.103***
(.023)

S_OMAOSAA
.149***
(.027

S_YHTTOIMLÄHI
.138***
(.028)

S_VTRES
.142***
(.028)

S_YHTSIV
.158***
(.028)

VAKIOTERMI
2.063***

(.169)
R 2 .481
R 2

adj. .477

RMSE .580
n 677
*** p<.001
Keskivirhe merkitty sulkeisiin

Malliin 5 kuuluu lähityöyhteisön huomioiminen, oma virtuaalityöosaaminen, yhteistoiminta

lähityöyhteisön kanssa, virtuaalityössä olevat resurssit sekä muun elämän yhteensovittaminen

virtuaalityössä. Vakioterminä on tutkimukseen vastannut yksilö, joka on vastannut edellisiin

ja virtuaalityönhallintaan arvolla 2 (1−7 Likert-asteikko / 1−7 UWES-asteikko). Kun jokin

mallissa oleva muuttuja kasvaa yhden yksikön mallissa 5, niin virtuaalityöskentelijän virtuaa-

lityön hallinta kasvaa .103− .158 yksikköä (p < .001). Mallissa 5 olevat muuttujat selittävät

yhdessä 48.1 prosenttia virtuaalityöntekijöiden kokemasta virtuaalityön hallinnan vaihtelusta.

Kun vastaavalla tavalla testattiin regressioanalyysillä (enter), miten muut virtuaalityöskente-

lyn osatekijät selittävät (pl. virtuaalityön haitat ja virtuaalityön hallinta) yhteistoimintaa virtu-

aalityöskentelyssä esimiehen kanssa, havaittiin, että mallissa ainoastaan muuttujan yhteistoi-

minta lähityöyhteisön kanssa p-arvot olivat < .001 ja muuttujien oma osaaminen sekä lähi-

työyhteisön huomiointi p-arvot olivat < .05. Kun nämä testattiin regressioanalyysillä (enter),
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havaittiin, että mallissa lähityöyhteisön huomiointi saa negatiivisen arvon. Poistettaessa se

mallista ja, kun aineistolle tehtiin kolmannen kerran regressioanalyysillä (enter), havaittiin,

että selitysasteiden R2−arvo oli .396 ja R2
adj−arvo oli .494. ANOVA-taulukon perusteella ha-

vaittiin,  että  mallia  voitiin  pitää  sopivana,  koska p-arvo oli < .001. Varsinaisesti regressio-

analyysissä havaittiin kuitenkin, että mallissa oma virtuaalityöskentelyn osaaminen p-arvo oli

tasolla < .05. Collenearity Statistics-kohdassa olleet Tolerance-arvot olivat kaikki yli .20 ar-

volla .745. VIF-arvot olivat kaikki alle 4:n eli 1.343. Tämän viimeisen mallin estimaatit ja

niiden keskivirheet, selitysasteet, korjattu selitysaste, RMSE sekä tilastoyksiköiden lukumäärä

on esitetty taulukossa 37.

Taulukko 37

Tutkijan määrittämä (enter) lineaarinen regressioanalyysi yhteistyöstä esimiehen

kanssa virtuaalityössä oman virtuaalityöosaamisen ja yhteistoiminnasta lähityöyhtei-

sön kanssa.

Faktori Malli 6

S_OMAOSAA
.096*
(.039)

S_YHTTOIMLÄHI
.650***
(.039)

VAKIOTERMI
1.437***

(.225)
R 2 .396
R 2

adj. .394

RMSE .935
n 677
*** p<.001, * p<.05
Keskivirhe merkitty sulkeisiin

Malliin 6 kuuluu oma virtuaalityöosaaminen ja yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa. Vakio-

terminä on tutkimukseen vastannut yksilö, joka on vastannut edellisiin ja yhteistoimintaan

esimiehen kanssa 1 (1−7 Likert-asteikko / 1−7 UWES-asteikko). Kun jokin mallissa oleva

muuttuja kasvaa yhden yksikön mallissa 6, niin virtuaalityöskentelijän yhteistoiminta esimie-

hen kanssa kasvaa .096 tai .650 yksikköä (p < .001− .05). Mallissa 6 olevat muuttujat yhdessä

selittävät 39.6 prosenttia vaihtelusta, jonka virtuaalityöntekijät kokevat yhteistoiminnastaan

virtuaalityössä esimiehensä kanssa.
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Kuvioon 16 on koottu tulosluvun keskeisimmät tulokset, kun on tarkasteltu niitä tilastoyksi-

köitä, joilla oli ollut virtuaalityökokemusta vastatessa.

KUVIO 16 Koonnos tutkimuksen keskeisimmistä tuloksista.
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7. POHDINTA

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitkä virtuaalityöskentelyn osatekijät yhdessä selit-

tävät voimakkaimmin yleisesti upseerien työssä koettua työn imua ja työhyvinvointia. Aiem-

pien tutkimuksien avulla teorialuvuissa osoitettiin, että virtuaalityötä kokonaisvaltaisesti lä-

hestyttäessä on virtuaalityön yhteyttä työn imuun tarkasteltu aiemmissa tutkimuksissa erityi-

sen vähän.

Virtuaalityön osatekijöiksi, kokonaisvaltaisesti virtuaalityötä lähestyttäessä, valittiin tässä

tutkimuksessa seuraavat osatekijät: virtuaalityön määrä, virtuaalityön muoto, virtuaalityössä

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

virtuaalityöhön, lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä, yhteistyö esimiehen kanssa virtu-

aalityössä, yhteistyö lähityöyhteisön kanssa virtuaalityössä ja muun elämän yhteensovittami-

nen virtuaalityössä sekä virtuaalityön haitat. Strukturoidulla verkkokyselyllä kerättiin aineisto

(N = 934) syksyllä 2018 yhden kuukauden aikana. Aineistosta kyettiin tunnistamaan huomat-

tava määrä virtuaalityöntekijöitä (n = 677). Aineistoa analysoitiin hyödyntäen eksploratiivista

faktorianalyysiä, Pearsonin tulomomenttikorrelaatioanalyysiä, t-testejä ja iteratiivisesti regres-

sioanalyysejä etsien virtuaalityön eri osatekijöiden yhteyksiä ja tilastollisia merkityksiä työ-

hyvinvointiin ja työn imuun.

7.1. Tutkimuksen johtopäätösten tarkastelu

”Hihnaan kiinnitetty ei voi pyydystää kettua.” A. Suvorov (1729–1800)13

Tutkimuksen johtopäätöksenä todetaan, että virtuaalityön aikana yhtäaikainen positii-

vinen kokemus työn hallinnasta (vapaus tehdä työ haluamallaan tavalla, haluamanaan

aikana ja haluamassaan paikassa) ja yhteistoiminnasta esimiehen kanssa (aktiivinen ja

onnistunut prosessi, dialogi, joka tukee niin esimiestä kuin alaista) lisäävät huomatta-

vasti yleistä työn imua. Edellä mainitut kaksi virtuaalityön osatekijää ennustavat huomatta-

van osan yleisestä virtuaalityötä tekevien upseerien työn imun kokemuksesta (ks. Kuvio 16).

Samalla näitä kahta osatekijää tukevat merkittävästi muut virtuaalityön osatekijät eli lähi-

työyhteisteisön huomiointi, resurssit, virtuaalityöosaaminen ja yhteistyö lähityöyhteisön kans-

sa sekä muun elämän yhteen sovittaminen (ks. Kuvio 16).

13 Ruusunen ja Salomaa 2015, 72.
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Virtuaalityöskentelyä ja sen eri muotoja voidaan tutkimuksen perusteella pitää yhtenä työn

resursseista Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa. Edelleen tutkimuksen perusteella

virtuaalityötä työmuotona voidaan pitää Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa samalla

niin työn voimavarana kuin potentiaalinakin, jota on mahdollista edelleen kehittää ja jolla

henkilöstö on mahdollista saada kukoistamaan työssään. Virtuaalityöllä on mahdollista ener-

gisoida, motivoida ja virittää työntekijöitä sekä tukea heitä parempien työtuloksien saavutta-

miseen JD-R-teorian mukaisesti (ks. Kuvio 11−12). Voidaan todeta, että upseerit kokevat

virtuaalityön molemmissa organisaatioissa mielekkäänä ja merkityksellisenä työmuotona.

Tutkimuksen perusteella virtuaalityön tekemiseksi etsitään vielä parhaita tapoja ja käytänteitä

sekä Puolustusvoimissa että Rajavartiolaitoksessa jo olemassa olevien toimintatapojen rinnal-

la. Tätä johtopäätöstä voidaan perustella seuraavilla tutkimuslöydöksillä. Puolustusvoimissa

ja Rajavartiolaitoksessa upseereiden virtuaalityötä hyödynnetään upseereiden osalta vähän.

Enimmäkseen upseeristo hyödynsi virtuaalityötä noin 1−4 vuorokautta kuukaudessa ja ylei-

simmin virtuaalityötä hyödynnettiinkin kerran kuukaudessa. Keskeisistä viestintäkanavista

sähköpostia hyödynnetään edelleen eniten. Lähes kolmannes vastaajista ei ollut tehnyt lain-

kaan virtuaalityötä. Suosituin virtuaalityömuodoista oli etätyö, josta kokemusta oli reilusti yli

puolella vastaajista. Suurimmat esteet virtuaalityömuotojen hyödyntämiselle muodostivat

työtehtävien luonne, turvaluokitellut työtehtävät ja niissä käsiteltävät asiat sekä läsnäolovel-

vollisuus virkapaikalla esimerkiksi kokousten takia. Erityistä oli se, että molemmissa organi-

saatioissa oli edelleen esimiehiä ja työyhteisöjä, jotka eivät tue virtuaalityötä, rajoittavat virtu-

aalityötä normeja tiukemmin tai suhtautuvat virtuaalityöhön epäillen. Reilusti yli puolet vas-

taajista ei ollut saanut virtuaalityöskentelyyn tai -johtamiseen liittyvää koulutusta.

Suurimmat hyödyt virtuaalityöstä liittyivät oman ajankäytön paranemiseen, työn ja perhe-

elämän yhteensovittamiseen sekä oman jaksamisen paranemiseen. Uutena löydöksenä havait-

tiin se, että Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa tehtiin myös mobiilityötä, vaikka nor-

mit eivät sitä tällä hetkellä mahdollista. Vastaajista reilusti yli puolet oli sitä mieltä, että mo-

biilityöstä olisi hyötyä nykyisessä tehtävässään.

Edellä mainitut tutkimushavainnot ovat hyvin verrattavissa virtuaalityöstä 1990-luvulla teh-

tyyn tutkimukseen ja tilanteeseen, jossa tutkittiin virtuaalityön etuja ja haittoja sekä perustel-

tiin näiden työmuotojen tarvetta ja työn tehokkuutta organisaatioissa (esim. Powell 2004, 6−8;

ks. Kuvio 4). Työn tulokset vahvistavat samalla Strasserin ja Augistinovan (2008) näkemystä

siitä, että virtuaalityö edellyttää organisaatioissa kaikilta osapuolilta erityistä huomiota ja si-

toutumista, jotta virtuaalityön parhaat toimintatavat ja edut kyetään hyödyntämään.
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Virtuaalityö on vielä vähäistä sotilasorganisaatioissa ja siihen kohdistuu edelleen kritiikkiä ja

epävarmuutta. Tämä johtuu todennäköisesti siitä, ettei kummassakaan organisaatiossa ole

annettu henkilöstölle virtuaalityöhön ja -johtamiseen liittyvää koulutusta. Lisäksi syynä voi

olla se, etteivät vanhimmat sotilasikäluokat ole kasvaneet samalla tavalla virtuaalityöhön kuin

kenties nuoremmat ikäluokat kasvavat tulevaisuudessa. Kaikki uusi voi myös aina olla jossa-

kin määrin ihmeellistä ja epämääräistä. Virtuaalityömuodot, mobiilityötä lukuunottamatta, on

otettu virallisesti käyttöön mobiilityötä lukuun ottamatta vasta vuoden 2016 alussa, joten mo-

lemmissa organisaatioissa työmuodot ovat edelleen siis varsin uusia, kun asiaa pohditaan or-

ganisaatiokulttuurin näkökulmasta. Onko toisaalta myös niin, että Puolustusvoimissa ja Raja-

vartiolaitoksessa haasteena on yleisesti se, että ”vanhat osaajat” eivät yksinkertaisesti halua

uudistaa virtuaalityöhön liittyviä tapojaan tai menetelmiään? Onkin perusteltua kriittisesti

pohtia, että vaikka teemme tietotyötä eri laitteilla ja kanavien välityksellä, ovatko olemassa

olevat työskentelytavat ja työmuodot kuitenkaan kaikkein nykyaikaisimpia Puolustusvoimissa

ja Rajavartiolaitoksessa.

Tutkimuksen perusteella mobiilityöhön kohdistuu kuitenkin paljon odotuksia. Voisiko se lähi-

tulevaisuudessa yleistyä myös Puolustusvoimissa ja Rajavartiolaitoksessa? Mobiilityön esiin-

tyvyyteen voi olla syynä mahdollinen tulkinta siitä, että johtavat virkamiehet eivät oleta etä-

ja hajatyö normien koskettavan heitä. Mobiilityön esiintyvyyden taustalla voi olla myös se,

että upseerit muokkaavat aktiivisesti työtään suhteessa työn vaatimuksiin ja kokevat mobiili-

työn lisäävän käytössä olevia resursseja työssään (ks. Kuvio 16). Yksinkertaisena syynä mo-

biilityön esiintyvyyteen voivat toisaalta olla myös käytännölliset seikat eli se, että upseereilla

on jo nyt käytössään riittävät välineet ja resurssit mobiilityön tekemiseen, mikä tekee työ-

muodon hyödyntämisestä perusteltua.

Sen taustalla, että työtehtävien luonne estää virtuaalityömuotojen hyödyntämisen, voivat olla

kokouskulttuurikäytänteet ja se, että yleensä kokoukset on ajoitettu kaikille viikon päiville,

mikä estää haja- ja etätyön hyödyntämisen. Taustalla voivat olla myös epäviralliset työyhtei-

söjen normit ja käytänteet sekä odotukset siitä, että henkilöstö on yleensä virkapaikalla, kun

näin on tapana ollut aiemminkin, oli ainakin vuoteen 2016 saakka. Yleisesti lienee myös siten,

että kaikkia parhaita olemassa olevia virtuaalityön keinoja ja mahdollisuuksia ei yksinkertai-

sesti ole kyetty ottamaan käyttöön eikä niiden hyödyllisyyttä ole tunnistettu, koska virtuaali-

työstä ei ole annettu organisaatiossa koulutusta.
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Se, että upseeristo kokee virtuaalityön osa-alueet positiivisesti ja pitää muun muassa omaa

osaamistaan riittävänä, huolimatta siitä, etteivät organisaatiot ole tarjonneet koulutusta, voi

johtua siitä, että sotilaat ovat varusmiehestä saakka tottuneet toimimaan radioiden välityksel-

lä, hajautetusti, etäällä esimiehistään ja tehtäväjohtamisen (sotilastermi ja synonyymi työn

hallinnalle) periaattein. Tehtäväjohtaminen on toimintatapa, jossa esimies tai ylempi johtopor-

ras antaa alaiselle tehtävän ja määrittää halutun loppuasetelman. Alainen voi päättää miten

tehtävä yksityiskohtaisesti suoritetaan. Miksei alainen voisi päättää myös rauhan aikana työ-

tehtävien hoitamiseen liittyvästä virtuaalityöstä?

Upseeriston mielestä kaikki virtuaalityön osa-alueet ovat kunnossa ja ne mahdollistaisivat jo

nykytilanteessa esimerkiksi mobiilityön hyödyntämisen. Kehittämällä mitä tahansa upseerin

virtuaalityöhön liittyvää osaamista tai osa-aluetta on samalla mahdollista parantaa kokonais-

valtaisesti upseerin koko virtuaalityöosaamista ja edelleen parantaa virtuaalityötä tekevien

työn imun kokemista.

Tutkimuksen perusteella virtuaalityön kaikki osatekijät olivat positiivisesti yhteydessä toisiin-

sa hajatyömuotoa lukuun ottamatta. Pääosa virtuaalityön osatekijöiden yhteyksistä oli voi-

makkuudeltaan kohtalaisia. Positiivisimmin ja yksimielisimmin upseeristo koki virtuaalityön

hallinnan ja virtuaalityön mahdollistaman työn ja muun elämän yhteensovittamisen. Kaikkien

osatekijöiden positiivinen yhteys vastasi tutkimuksen ennakko-oletusta. Koska virtuaalityön

osatekijät olivat positiivisessa yhteydessä myös työn imuun, vastasi myös tämä tutkimuksen

ennakko-oletuksia (ks. Kuvio 14).

Tulokset tukevat Richterin ynnä muiden (2006), Hunsakerin ja Hunsakerin (2008), Vartiaisen

(2007) sekä Kossekin ynnä muiden (2006) tutkimuksia virtuaalityön hyödyistä, joita ovat vir-

tuaalityön joustavuuden yhteys hyvinvointiin ja työtyytyväisyyteen. Tulokset tukevat myös

Powellin ynnä muiden (2004), Naderin ynnä muiden (2009) ja Zaccaron ja Baderin (2003)

sekä Gilsonin ynnä muiden (2015) havaintoja siitä, että yhä parempi virtuaalityöosaaminen

lisää samalla tyytyväisyyttä virtuaalityöskentelyyn. Lisäksi tulokset tukevat Naderin ynnä

muiden (2009) havaintoa siitä, että virtuaalityö mahdollistaa paremmin työn ja perhe-elämän

yhteensovittamisen.

Suomalainen upseeristo voi huomattavan hyvin työssään, kun työhyvinvointia lähestytään

tyytyväisyys- ja flow-näkökulmista. Huomioitavaa on, ettei tässä tutkimuksessa tarkasteltu

työhyvinvointia lainkaan työssä jaksamisen tai työkyvyn näkökulmista (ks. Kuvio 7). Sen

takia on erityisen tärkeää, että työn imusta puhuttaessa huomioidaan hyvinvoinnin kokonai-
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suus (vrt. Kuvio 7). Työn imua upseeristo kokee keskimääräistä vahvemmin ja vähintään

muutaman kerran viikossa. Samalla upseeristo kokee työn imua selvästi muita suomalaisia

ammatteja ja toimialoja (liiketoiminta-ala, opetusala, terveydenhuolto, palvelualat, ilmailuala)

voimakkaammin ja yhtenäisemmin (ks. Taulukot 17−18). Suuntaa antavasti voidaan myös

varovaisesti arvioida, että suomalainen upseeristo saattaa kokea myös muita asevoimia voi-

makkaammin työn imua (vrt. Taulukko 17). Yleisesti työn imua havaittiin lisäävän ja siihen

havaittiin olevan yhteydessä palveluspaikan (vrt. organisaatio), sotilasarvon, iän, esimiesase-

man ja reppuruuden sekä työmatkan pituuden. Pääesikunnassa tai sen alaisissa laitoksissa ja

Rajavartiolaitoksessa palvelevat upseerit kokivat selvästi muita enemmän työn imua. Erityi-

sesti Ilma-, Meri- ja Maavoimissa, everstin/kommodorin − kenraalin/amiraalin viroissa, olevat

upseerit kokevat voimakasta työn imua. Esimiesasemassa olevat upseerit kokevat myös muita

enemmän työn imua. Ne, joiden työmatka on alle 20 kilometriä kokevat vähemmän työn imua

kuin muut työntekijät. Uutena ja erityisenä löydöksenä voidaan todeta, että reppurit kokevat

selvästi muita enemmän työn imua.

Tulokset tukevat Schaufelin ja Bakkerin (2010), Hakasen (2005; 2011) ja Hakasen ja Roodtin

(2010) väitteitä siitä, että eri ammateissa ja positioissa työskentelevien työn imua voi mitata ja

tutkia. Lisäksi tulokset vahvistavat Schaufelin (2012), Schaufelin ja Bakkerin (2010), Bakke-

rin ynnä muiden (2011) ja Leiterin ja Bakkerin (2010) sekä Hakasen (2011) havaintoja siitä,

että työn imua voimistavat muun muassa nousujohtoinen urasuunnittelu ja tehtäväkierto, si-

toutuminen ja organisaatiossa pysyvyys, työtehtävien vaihtaminen ja kierrättäminen, ammatil-

linen monipuolisuus sekä korkea ikä.

Voimakkaan työn imun kokemisen taustalla lienee se, että upseeristo on homogeeninen ja

korkeasti koulutettu joukko. Se, että ylimmissä viroissa ja tehtävissä työskentelevät kokevat

erityisen voimakasta työn imua, johtunee siitä, että heillä on laaja-alainen kokemus erilaisista

tehtävistä ja sekä siitä, että sotilasorganisaatioissa linja-esikunta-malli tukee komentajia ja

päälliköitä heidän työssään. Ylimmissä tehtävissä upseereilla on suurimmat resurssit käytös-

sään ja he pystyvät jakamaan tehtäviä esimeriksi kuormituksen näkökulmasta johdettavilleen

sekä esikunnalle (vrt. työn muokkaaminen; ks. Kuvio 11). Lisäksi ylimmissä tehtävissä palve-

levat upseerit voivat olla oman ikäluokkansa ja kadettikurssinsa parhaimmistoa henkilökoh-

taisilta kyvyiltään ja valmiuksiltaan, mikä voi myös selittää voimakasta työn imua. Toisaalta

kyse voi olla yksinkertaisesti siitä, että vanhemmille upseereille on kehittynyt merkittävää

kokemusta ja mukautumiskykyä erilaisiin tilanteisiin ja tehtäviin pitkän uran aikana. Syynä

yhtenäisemmälle ja voimakkaalle työn imun kokemiselle voi olla myös varusmiespalveluk-

sesta alkanut ja ylimpiin virkoihin saakka jatkuva karsinta, minkä takia upseeriston voidaan



133

katsoa edustavan erityisen valikoitunutta homogeenista joukkoa muiden suomalaisten alojen

edustajiin verrattuna. Toisaalta taustalla voi olla myös se, että upseerit ovat oppineet erityises-

ti kapteeni/kapteeniluutnantti-tason tehtävistä alkaen tukemaan esimiehiään hyvällä ja laa-

dukkaalla esikuntatyöskentelyllä, joka on opittu eri virkaurakursseilla.

Voimakas työn imun kokeminen kertoo samalla myös siitä, että sotilastehtäviin valittujen

valintaprosessi on osaltaan ollut onnistunut, koska tulosten perusteella henkilöt varsin toden-

näköisesti haluavat panostaa työhönsä, kokevat siitä ylpeyttä ja paneutuvat siihen erityisen

tyytyväisyysinä. Korkean työn imun taustalla lienee myös se, että Puolustusvoimissa ja Raja-

vartiolaitoksessa järjestelmällinen ja säännöllinen upseereiden jatkokouluttaminen sekä nou-

sujohteinen ura- ja tehtäväkierto ovat onnistuneet. Työstä itsestään, erityisesti esikunta- ja

tietotyöstä, voimakas työn imun kokeminen kertoo sen, että upseereiden tekemä työ on riittä-

vän haasteellista ja samalla tarkoituksenmukaisen mielekästä sekä sen, että upseereilla on

todennäköisesti riittävästi keinoja oman työnsä muokkaamiseen. Upseerit tekevät työssään

siis oikeita asioita ja kokevat tekevänsä niitä myös oikealla tavalla koko potentiaaliaan hyö-

dyntäen kaikilla tasoilla.

Upseereita voidaan pitää myös erityisen sitoutuneina ammattiinsa ja virkoihinsa. Voimakkaan

työn imun tuloksen perusteella ei ole lainkaan syytä epäillä sotilaiden sitoutumista työhönsä

tai luotettavuutta työtehtäviensä hoitamisessa. Voimakkaan työn imun kokemisen takia upsee-

reilta voidaan odottaa myös korkeita työn tuloksia. Reppureiden kokeman voimakkaan työn

imun taustalla voi yksinkertaisimmillaan olla selitys se, että he pystyvät toisella paikkakun-

nalla ollessaan palautumaan ja irrottautumaan työstään paremmin ja riittävämmin kuin kotona

perhearjessa läsnä ollessaan. Toisaalta syynä voi olla myös se, että toisella paikkakunnalla

ollessaan he pystyvät keskittymään paremmin työhönsä, tehtävien suorittamiseen ja loppuun

saattamiseen, koska työpäivien päättäminen ei ole riippuvainen tarkasta kellonajasta. Voi olla

myös niin, että reppureihin suhtaudutaan organisaatioissa paremmin ja positiivisemmin (esim.

sosiaalinen ja esimiesten tuki), kun tiedetään, että he joutuvat asumaan arkena erillään per-

heistään, ja heille tarjotaan ehkä muita enemmän ja monipuolisemmin joustoja työtehtävien

toteuttamiseksi. Ehkä reppurien työ on yksinkertaisesti samalla myös itsenäisempää ja vaihte-

levampaa myös sisällöiltään.

Virtuaalityön havaittiin lisäävän työn imua, ja siihen on yhteydessä henkilön saama virtuaali-

koulutus, virtuaalityömuotojen kokonaisvaltaisen hyödyntäminen, kokemus virtuaalityön hal-

linnasta sekä kokemus virtuaalityön aikaisesta yhteistyöstä esimiehen kanssa. Uutena ja eri-

tyisenä löydöksenä voidaan todeta, että eri virtuaalityömuotojen hyödyntämisen määrällä
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(keskimääräiset vuorokaudet; etä-, haja- ja mobiilityössä) ei ollut yhteyttä koettuun työn

imuun. Virtuaalityön osatekijöistä upseerien kokemus virtuaalityön hallinnasta, missä, miten

ja milloin he työnsä suorittavat, ennakoi lähes viidenneksen ja kokemus virtuaalityön aikai-

sesta yhteistoiminnasta esimiehen kanssa lähes kymmeneksen yleisesti koetusta työn imusta.

Virtuaalityön hallinnasta tämän tutkimuksen tulokset laajentavat Kossekin ja hänen kolle-

goidensa (2006) havaintoja siitä, että etätyössä koettu työn hallinta on yhteydessä perhe-

elämän yhteensovittamiseen sekä työn imuun.

Lisäksi tämän tutkimuksen tulokset laajentavat Virolaisen (2010) näkemystä siitä, että omiin

asioihin vaikuttaminen on virtuaalityössä yhteydessä työhön sitoutumisen lisäksi myös työn

imun kokemiseen. Työn imu -tutkimuksiin liittyvä selkein sidos on havaittavissa Leiterin ja

Bakkerin (2010) havaintojen mukaan siinä, että työn imun kokeminen syntyy muiden ihmis-

ten välisessä vuorovaikutuksessa, mikä on mahdollista myös virtuaalikanavien välityksellä

juurikin esimiesten kanssa, mikä ilmeni tässäkin tutkimuksessa. Parhaiten tämän tutkimuksen

tulokset vahvistavat Hakasen (2011) näkemystä siitä, että työn imua tukevat työn mielekkyys

ja itsenäisyys eli ne tekijät, jotka liittyvät omien vahvuuksien hyödyntämiseen ja kokemuk-

seen siitä, että voi työskennellä vapaaehtoisesti. Lisäksi tämän tutkimuksen tulokset laajenta-

vat virtuaalityön osatekijöiden liityntää työn imuun Brummelhuisin ynnä muiden (2012) tut-

kimuksesta. Sardesmukhin ja hänen kollegoidensa (2012) tutkimuksen näkökulmasta tämä

tutkimus vahvistaa virtuaalityön itsenäisyyden (autonomian ja työn hallinnan) merkitystä työn

imuun liittyen.

Tutkimuksen tulokset ovat yleistettävissä muutamin huomioin. Tulokset voidaan yleistää kos-

kemaan työn imun ja virtuaalityön yhteyden osalta sekä virtuaalityön osatekijöiden kannalta

kaikkia toimialoja ja ammatteja koskeviksi, kuten Gilson ja hänen kollegat (2015) toteavat

virtuaalityön tutkimukseen liittyvien tutkimustuloksien olevan yleensä globaalisti yleistettä-

vissä. Sen sijaan työn imun kannalta tulokset ja havainnot ovat yleistettävissä sellaiseen jouk-

koon, joka on korkeasti koulutettu ja mahdollisimman homogeeninen. Edellisen perusteella

voidaan arvioida, että työn imun liittyvät tulokset ovat yleistettävissä esimerkiksi poliisi- ja

pelastusorganisaatioihin sekä etenkin muiden asevoimien sotilashenkilöstöön.

Tämä tutkimus vahvistaa Schaufelin ja Bakkerin (2006) ja Schaufelin (2012) havaintoja siitä,

että työn imuun tutkimisen kolme erillistä faktoria, tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutu-

minen, ovat eriteltävissä vain ja erityisesti konfirmatorisella faktorianalyysillä, koska tässä

tutkimuksessa eksploratiivinen faktorianalyysi ei niitä kyennyt erittelemään edes niin sanotus-

ti pakotettuna (ks. Liite 5). Lisäksi tämä tutkimus tukee Schaufelin ja Bakkerin (2006) ja
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Schaufelin (2012) havaintoja siitä, että mainitut osa-alueet korreloivat keskenään varsin voi-

makkaasti siten, että ne olivat tässä tutkimuksessa keskimäärin .77 ja cronbachin α:t olivat

muuttujilla keskimäärin .90 (ks. Taulukko 23).

Tässä tutkimuksessa kyettiin luomaan Mankan ja Mankan (2016) kehittämästä työhyvinvoin-

timittarista luotettava virtuaalityön eri osa-alueita mittaava mittari, jossa dimensioina olivat:

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

suhtautuminen virtuaalityöhön, lähityöyhteisön huomiointi virtuaalityössä, yhteistyö esimie-

hen kanssa virtuaalityössä, yhteistyö lähityöyhteisön kanssa virtuaalityössä ja muun elämän

yhteensovittaminen virtuaalityössä sekä virtuaalityön haitat. Näiden muuttujien korrelaatiot

olivat tässä tutkimuksessa välillä .13− .61 ja cronbachin α:t olivat muuttujilla keskimäärin .90.

Koska tässä tutkimuksessa virtuaalityön osatekijöiden korrelaatiot olivat joissakin yhteyksissä

varsin pieniä, voidaan epäillä, että virtuaalityökokonaisuus hallitaan upseeristossa mahdolli-

sesti hyvin. Tämän takia on suositeltavaa, että tulevaisuudessa vastaavissa tutkimuksissa, on

käytettävä herkempiä mittareita, esimerkiksi Likert-asteikkoa 1−10, jotta yksilöiden väliset

erot tulevat paremmin esille.

Vaikka tämän tutkimuksen aineiston keruussa onnistuttiin hyvin, on syytä jatkossa lisätä esi-

merkiksi työn imun kaltaisten asioiden mittaamisen yhteyteen laadullinen ja avoin selittävä

osuus, joka vastaa paremmin kysymykseen, miksi jokin asia koetaan jollakin tavalla. Tällöin

on mahdollista analysoida esimerkiksi työn imuun vaikuttavia tekijöitä syvällisemmin selvit-

tämällä, mitkä ja miten asiat liittyvät toisiinsa. Laadullinen aineisto on mahdollista tarvittaes-

sa määrällistää tarvittavilta osin myös kvantitatiivisessa tutkimuksessa (ks. Pekkarinen 2019).

Aiempaan tutkimukseen verrattuna tässä tutkimuksessa virtuaalityötä lähestyttiin poikkeuk-

sellisesti ja kokonaisvaltaisesti, mikä lisäsi näin ymmärrystä virtuaalityön osatekijöiden suh-

teista toisiinsa ja samalla tarkensi tutkimuksessa hyödynnettyjen osatekijöiden yhteyttä työn

imuun. Tämä mahdollistaa jatkossa tarkennetumman ja harkitumman virtuaalityön ja virtuaa-

lijohtamisen tutkimisen, kun osa-alueiden painoarvot ja merkitys voidaan huomioida jatkotut-

kimuksia valmisteltaessa.

Tässä tutkimuksessa ei kyetty vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: i) paljonko upseeristo ko-

kee työhyvinvointia työssään, ja mitkä tekijät ovat yhteydessä työhyvinvoinnin kokemiseen?

ja ii) mitkä virtuaalityöskentelyn osatekijät selittävät voimakkaimmin työhyvinvointia? Työ-

hyvinvointia ei voitu mitata tässä tutkimuksessa, koska sitä ei kyetty operatinalisoimaan riit-
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tävällä tavalla. Työhyvinvointi -dimension havaittiin kimputtuvan voimakkaasti yhteen työn

imu-dimension kanssa tehtäessä aineistolle eksploratiivinen faktorianalyysi. Edellisten takia

työhyvinvoinnin tarkastelu jätettiin harkitusti pois tästä tutkimuksesta tulosten analysointivai-

heessa (ks. Taulukko 45). Tämä havainto tukee Laineen (2013), Ojalan ja Jokivuoren (2012),

Suonsivun (2011) ja Tarkkosen (2012) väitettä siitä, ettei työhyvinvoinnille ole olemassa yhtä

selvää määritelmää ja että työhyvinvointi käsitteenä on geneerinen ja mahdollisesti niin sanot-

tu perusulottuvuus (ks. Kuvio 7 ja Taulukko 8).

7.2. Tutkimustuloksista johdetut suositukset sotilasorganisaatioille

”Kynttilänjalan korkeus ei määrää valon voimaa.” A. Suvorov (1729–1800)14

Tutkimustulosten ja esitettyjen pohdintojen perusteella voidaan esittää sotilasorganisaatioille

konkreettisia kehittämistoimenpiteitä. Kun tiedämme, että:

· työn hallinta on merkittävässä yhteydessä työhyvinvointiin (Häusser 2010, 1),

· tutkimuksessa havaittiin virtuaalityön hallinnan tukevan työn imun kokemista ja

· työn hallinnalla tarkoitetaan oman työn itsenäisyyttä niin aikatauluttamisen, paikan

kuin työskentely- ja menettelytapojen kannalta.

Edellisten perusteella ja tämän tutkimuksen perusteella voidaan esittää, että virtuaalityötä on

lisättävä kaikilla tasoilla ja tehtävissä sekä virtuaalityötä on laajennettava siten, että se koskee

myös mobiilityön molemmissa organisaatioissa.

Koska virtuaalityöntekijöiden on todettu olevan aloitteellisia, ennakoivia, työyhteisön huomi-

oonottavia ja vastuuntuntoisia, on perusteltua esittää myös, että virtuaalityön määrän rajoituk-

set poistetaan. Sitä voidaan perustella myös sillä, että riittävä ja tarkoituksenmukainen vuoro-

vaikutus on mahdollista toteuttaa tänä päivänä myös virtuaalisten kanavien avulla, minkä ta-

kia ei ole tarvetta rajoittaa virtuaalityön määrää. Toisaalta sitä voidaan perustella myös työn

imun tuloksilla. Sotilaat ovat sitoutuneita työhönsä, minkä takia heitä ei tarvitse myöskään

erikseen valvoa, kun johtamisen perusteet muutoin ovat kunnossa. Edelliseen liittyen sitoutu-

misen näkökulmasta ei ole tarvetta toistaa tutkimusta muille henkilöstöryhmille. Kaikki edel-

liset esitykset noudattavat myös sotilasorganisaatioiden johtamisperiaatteita tehtäväjohtami-

sesta, minkä mukaan esimies tai ylempi johtoporras antaa alaiselle tehtävän, resurssit, reuna-

ehdot ja määrittää halutun loppuasetelman ja alainen voi päättää miten tehtävä yksityiskohtai-

sesti suoritetaan. Esitystä voidaan tukea myös sillä, että virtuaalityö on yksinkertaisimmillaan

vain yksi työntekotapa siinä missä ryhmä- ja tiimityökin tai kokoustaminen. Edellisiä työnte-

14 Ruusunen ja Salomaa 2015, 92.
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kotapojakaan ei ole rajoitettu normeilla. Voidaan rajoitteet ja normit virtuaalityötä koskien

yksinkertaisimmillaan purkaa normitalkoiden hengessä. Kaikki edellä esitetty on mahdollista,

kunhan henkiköstöllä on riittävä osaaminen virtuaalityöhön (ks. Kuvio 4 ja Liite 7). Lisäksi

edelliset edellyttävät, että operatiivinen turvallisuus on varmistettu myös teknisesti.

Toisena seikkana, kuten aiemmin kirjallisuuskatsauksessakin todettiin ja jotta edellisten esi-

tysten käyttöönotto onnistuisi mahdollisimman tehokkaasti, on perusteltua esittää, että mo-

lemmissa organisaatioissa henkilöstölle annetaan virtuaalityöhön ja virtuaalijohtamiseen liit-

tyen koulutusta toimintatavoista, periaatteista, sovittavista asioista, ohjelmistoista, onnistu-

neista kokemuksista virtuaalityöstä sekä tarvittavasta ja riittävästä tuesta. Tarkoituksenmukai-

nen virtuaalityöhön ja virtuaalijohtamiseen liittyvä koulutus voi samalla rohkaista henkilöstöä

työskentelemään enemmän verkossa. Esitystä voidaan perustella sillä tosiasialla, että virtuaa-

lityö ja virtuaalijohtaminen ovat erilaista tavanomaiseen työhön ja johtamiseen verrattuna,

mutta niihin ei tällä hetkellä tarjota kuitenkaan koulutusta Puolustusvoimissa tai Rajavartiolai-

toksessa. Tätä esitystä tukee myös tässä tutkimuksessa saatu tulos siitä, että virtuaalityön ai-

kainen positiivinen kokemus yhteistoiminnasta esimiehen kanssa liittyy keskeisesti työn

imuun, johon on keskeisesti yhteydessä virtuaalityöosaaminen. Virtuaalityön ja sen johtami-

sen koulutusta organisaatioissa tukevat poikkeuksetta myös kaikki tutkijat.

Kolmas konkreettinen esitys liittyy mobiilityön käyttöönottoon reppureiden näkökulmasta

sekä organisaatioiden kokous- ja työkulttuurin muokkaamiseen. Koska nykyajan virtuaali-

työmahdollisuudet ja -kanavat mahdollistavat tieto- ja esikuntatyön ja läsnäolon kokemisen

muiden kanssa ja koska reppureiden työmatkat ovat poikkeuksetta satojen kilometrien mittai-

sia kodin ja työpaikan välillä, on reppureiden mahdollista lähteä työhön normaalisti esimer-

kiksi maanantaiaamuisin, jos organisaatioissa ei pidettäisi kokouksia esimerkiksi maanantaina

aamupäivisin. Vastaavalla tavalla kokouskulttuurin muuttaminen siten, että kokoukset ajoit-

tuisivat ainoastaan tiistain aamupäivän - torstain aamupäivän välille mahdollistaisi sen, että

reppurit olisivat mahdollisesti poissa kotoaan ainoastaan kolme yötä viikosta. Maanantaina

sotilaat hyödyntäisivät mobiilityötä virkapaikalle matkustaessaan ja torstaina takaisin koti-

paikkakunnalle matkustaessaan. Perjantaisin sotilaat tekisivät haja- tai etätyönä samoja työ-

tehtäviä ja yhtä tuloksekkaasti kuin virkapaikalla ollessaan. Edelliset lisäisivät samalla harkin-

taa ja laatua sekä huolellisempaa aikatauluttamista oleellisia ja tärkeimpiä kokouksia ja pala-

vereja koskien.

Neljäs konkreettinen esitys liittyy sotilasorganisaatioissa vuosittain tehtävien työilmapiiri-

kyselyjen kehittämiseen. Tällä hetkellä Puolustusvoimissa työilmapiirikyselyssä työn imua
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mitataan mittarilla, joka on lähes UWES9:n mukainen niin vastausvaihtoehdoiltaan kuin ky-

symyksiltään. Työilmapiirikyselyä esitetään kehittäväksi UWES9:n mukaiseksi i) vastaus-

vaihtoehtoja tarkentamalla ja ii) kysymysten lukumäärää ja valintaa muuttamalla. Positiivista

kuitenkin on erityisesti Puolustusvoimien työilmapiirikyselyssä se, että tässä tutkimuksessa

voimakkaimmin latautuneet työn imun eri osa-alueita mittaavat kysymykset ovat juuri samat

kysymykset, jotka on valittu myös Puolustusvoimien työilmapiirikyselyyn. Esitetty muutos

mahdollistaisi paremman työn imun kokemisen vertailtavuuden kansainvälisten tutkimusten

ja suomalaisten sotilasorganisaatioiden välillä. Lisäksi molemmissa organisaatioissa vuosit-

tain kerättyä aineistoa olisi mahdollista hyödyntää paremmin tutkimuskäyttöön esimerkiksi

Maanpuolustuskorkeakoulussa tehtävissä opinnäytetöissä ja tutkimuksissa.

Viides esitys liittyy organisaatioissa annettavaan tehtävien vaihtoa koskevaan perehdytyskou-

lutukseen. Koska tällä hetkellä normeissa ei käsketä, että virtuaalityötä ja -johtamista koske-

vat asiat olisivat osa tehtävien vaihtoon liittyvää perehdytystä. Esimerkkejä asioista, joita pe-

rehdytyksessä on normien lisäksi mahdollista keskustella ja joista on tapeen keskustella, on

esitetty liitteessä 7 (vrt. Kuvio 4).

Millainen merkitys esitysten toimeenpanolla voi olla tulevaisuudessa? Puolustusvoimat ja

Rajavartiolaitos rekrytoivat siviilihenkilöstöä yliopistoista, korkeakouluista ja ammattioppilai-

toksista sekä osallistuvat rekrytointitapahtumiin osaavan siviili- ja sotilashenkilöstön saami-

seksi organisaatioidensa tehtäviin. Edellisten esitysten toimeenpanolla Puolustusvoimien ja

Rajavartiolaitoksen olisi mahdollista uusia suorituskykyjä rakentaessaan ja ylläpitäessään

mahdollista kilpailla yhä paremmin, kansallisellakin tasolla, muiden työnantajien kanssa ja

herättää kiinnostusta organisaatioitaan kohtaan nykyaikaisena ja kilpailukykyisenä työnanta-

jana. Tässä näkökulmassa on erityisesti huomioitu myös tulevat, tulevaisuuden Z-sukupolven,

työntekijät, jotka ovat eläneet koko elämänsä digiaikakaudessa.

7.3. Jatkotutkimusaiheita virtuaalityön ja työn imun tutkimukselle

”Pieni kipinä on liekkiä vaarallisempi: et huomaa mihin se putoaa.”

 A. Suvorov (1729–1800)15

Tämä tutkimus herätti useita uusia tutkimustarpeita ja -ideoita, jotka voidaan esittää erikseen

tutkimusaiheiden mukaisesti niin virtuaalityön kuin työn imun tutkimuksen näkökulmasta.

Millaista virtuaalityöosaamista ja virtuaalijohtamisen taitoja sekä kykyjä tulevaisuuden soti-

15 Ruusunen ja Salomaa 2015, 80.
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lailta edellytetään? Koska virtuaalityön ja virtuaalijohtamisen tutkimus on sotilaskontekstissa

vasta alkamassa, kuten johdannossakin todettiin, on perusteltua jatkossa suunnata huomiota ja

tutkimusta yhä voimakkaammin operatiivisessa turvallisuusverkossa ja kanavissa toteutuvan

virtuaalityön ja sen johtamisen suuntaan. Aiemman tutkimuksen perusteella virtuaalityössä ja

sen johtamisessa suositellaan pohdinnoissa lisättäväksi lähes poikkeuksetta epäformaaliutta,

epävirallisuutta, joustavuutta, epämuodollisuutta, ihmisläheisyyttä, vapautuneisuutta, huumo-

ria sekä hyväntahtoisuutta, mutta kovin vähän tiedetään siitä, miten nämä seikat ilmenevät ja

konkretisoituvat verkkovälitteisessä sotilasjohtamisessa. Kuitenkin tiedetään, että sotilasjoh-

tamisessa korostuvat komentajuus, käskyvaltasuhteet, hierarkkisuus, perinteet, muodollisuus

ja normittaminen etenkin sodan ajan kaltaisissa olosuhteissa toimittaessa, riittää aiheelle jat-

kossakin tutkittavaa. Millaisia käytänteitä ja toimintatapoja hyödynnetään operatiivisessa joh-

tamisessa, esikuntatyössä, päätöksentekoprosesseissa, käskynantotilaisuuksissa tai tilan-

neselostuksissa? Miten erilaisissa sotilasjohtamisen tilanteissa johtajan ja johdettavien välillä

voidaan hyödyntää erilaisia moderneja virtuaalikanavia yhteisen ymmärryksen ja käsitysten

muodostamiseen pelkän tilannekuvan välittämisen sijaan? Milloin sotilasjohtamisessa on tar-

koituksenmukaista ja perusteltua johtaa verkossa? Miten komentajuus, karisma, tilanneym-

märrys, elekieli tai komentajan tahto voidaan välittää sotilasjohtamisessa, jottei käskyjä ja

velvoitteita tulkita tai toimeenpanna väärin, kun joukot vähenevät, välimatkat kasvavat, kas-

vokkainen aika vähenee ja johtaminen siirtyy yhä enemmän verkkovälitteiseksi samalla, kun

johtamisjärjestelmien tarjonta kehittyy yhä monipuolisemmaksi.

Vastaavalla tavalla, koska hallinnon turvallisuusverkossa on muita viranomaisia, olisi mielen-

kiintoista lähestyä virtuaalista yhteistyötä ja johtamista viranomaisyhteistyössä samojen ai-

emmin esitettyjen teemojen kannalta. Mielenkiintoinen tarkastelukulma voi olla myös se,

mitkä ovat organisaatioiden yli tapahtuvan yhteistyön ja toiminnan mahdollisuudet ja koor-

dinointikeinot viranomaisverkkoa viranomaisyhteistyössä ja virka-aputehtävien käynnistämi-

sessä sekä toimeenpanossa hyödynnettäessä. Haasteena niissä on se, miten operatiiviselle

puolelle suunnattava tutkimustoiminta kyettäisiin toteuttamaan kuitenkin siten, että tutkimuk-

set ja opinnäytetyöt pysyisivät julkisina ja salaamisen tarve kyettäisiin minimoimaan. Voisiko

tulevaisuudessa virtuaalityötä tehdä jopa muiden viranomaisten toimipisteissä ja työtiloissa?

Virtuaalityö mahdollistaa projekti-, hanke- ja kehittämistöissä sen, että parhaat osaajat ja hei-

dän osaamisensa kyetään kokoamaan hankkeisiin riippumatta fyysisestä sijainnista. Kovin

vähän tiedetään rauhanaikaisesta virtuaalisesta tiimityöstä ja työskentelystä sotilaskontekstis-

sa. Millaisissa tehtävissä ja yhteyksissä virtuaalitiimejä hyödynnetään? Miten paljon verkossa

hyödynnetään tiimityötä? Millaista johtajuutta tiimeissä esiintyy? Miten sotilaiden tiimin
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muodostumisen vaiheet näyttäytyvät? Kuinka pitkä- tai lyhytaikaisia tiimit ovat? Miten luo-

vuutta, ideointia ja yhteistyötä edistetään tällaisissa tiimeissä? Miten toiminta aloitetaan ja,

miten sitä kehitetään ja suunnitellaan? Millaisia sosiaalistamisen ja ryhmäytymisen keinoja

tiimien johtajat hyödyntävät virtuaalisessa yhteistyössä? Millaisia keinoja virtuaalitiimeissä

hyödynnetään koordinoinnissa ja tiedon jakamisessa? Keskeisin keino tallaisten seikkojen

selvittämiseksi voisi olla Tuckmanin (1965) tiimien kehittymisen ja muodostumisen malli

sekä sen myöhempien mallien soveltaminen osana tutkimusta.

Koska tämän tutkimuksen tuloksissa ja esityksissä korostui työn hallinta, olisi mielenkiintois-

ta tutkia työn hallintaa ja itsenäisyyttä sekä tehtäväjohtamista siitä näkökulmasta, missä mää-

rin tehtäväjohtaminen toteutuu sotilasorganisaatioissa rauhan aikana ja missä määrin sotilaita

on tarvetta valvoa ja normittaa eli mikä on sopiva suhde virallisen ja epävirallisen työn hallin-

nan suhteen linja-esikunta-organisaatioissa toimittaessa. Tulevaisuuden virtuaalityön ja sen

johtamisen aiheita taas voivat olla 5G-teknologian ja 3D-virtuaaliympäristöjen ja -lasien tar-

joamat johtamiskeinot niin sodan kuin rauhankin aikana sekä viranomaisyhteistyössä.

Työn imusta tämä tutkimus herätti myös useita uusia tutkimustarpeita ja -ideoita. Tämän tut-

kimuksen perusteella ei voida sanoa, miten paljon upseerit kokevat virtuaalityötä tehdessään

ja sen aikana työn imua. Sen tutkiminen edellyttäisi päiväkirjamaista tiedon keräämistä tai

vastaamista verkkokyselyyn tunnistetietojen avulla pitkittäistutkimuksena. Virtuaalityön ai-

kaisen työn imun kokemisen sijaan mielenkiintoisempaa on kuitenkin tutkia esimerkiksi tii-

mien, sektorien, ryhmien, esikuntien ja lähityöyhteisöjen kokemaa työn imua. Niiden työn

imun tutkiminen on mahdollista, kun muutetaan kysymykset esimerkiksi muotoon ”Työsken-

nellessä, tiimini on täynnä energiaa” ja niiden edelleen.

Tässä tutkimuksessa tuli esille, että Pääesikunnassa ja sen alaisissa laitoksissa, Rajavartiolai-

toksessa sekä korkeimmissa sotilasviroissa koetaan työn imua aidosti ja voimakkaammin kuin

Maa-, Meri- ja Ilmavoimissa tai alemmissa virkatehtävissä. Mielenkiintoista olisi tutkia tar-

kemmin näitä organisaatioita ja henkilöstöä ja selvittää, mitkä ovat henkilökohtaisella ja or-

ganisatorisella tasolla taustalla olevia tekijöitä, joilla voidaan selittää erityisen korkeaa työn

imua upseeristossa. Voimakasta työn imua edistävien tekijöiden tunnistamisella olisi mahdol-

lista tukea myös muita organisaatioita toiminnan kehittämisessä. Jattkossa ei siis tulekaan

tutkia pelkkää työn imua vaan toisaalta ennemminkin syitä, jotka ovat siihen yhteydessä ja

toisaalta samalla sitä, miksi joissakin organisaatioissa positiivinen energia työtä kohtaan on

korkea, jotta muut voisivat siitä hyötyä. Yhtä tärkeää kuin virtuaalityön tutkiminen, on tutkia,

onko jatkossa tarvetta tutkia myös työn imuun liittyviä seikkoja, kuinka muuttuva toimin-
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taympäristö ja teknologiat vaikuttavat työn imun kokemiseen esimerkiksi robotiikan, ohjel-

mistobottien ja tekoälyn käyttöönottamisen myötä.

Sotatieteiden kandidaatin tutkintoa opiskelevalla kadetille tämän tutkimuksen avoimista ky-

symyksistä kerätty aineisto voi toimia opinnäytetyön aineistona, jota on mahdollista tutkia

tarkemmin virtuaalityön ja - johtamisen hyötyjen, haittojen ja mahdollisuuksien näkökulmista

laadullista sisällönanalyysiä hyödyntämällä. Aineisto on tarvittaessa saatavilla tutkijalta Up-

seeriliiton luvalla.

Eri teorioiden avulla tämän tutkimuksen aihealueita voisi edelleen vahvistaa ja siten tuoda

tieteelliseen keskusteluun syvyyttä. Koska työn hallinta on korostunut tässä tutkimuksessa, on

erityisen mielenkiintoista tarkastella, kuinka virtuaalityö ja -johtaminen sekä työn imu ovat

liitettävissä ja tarkasteltavissa Karasekin (1979) JDC-mallin (Job-Demand Control) tai John-

sonin ja Hallin (1988) JDCS-mallin (Job-Demand Control-Support) näkökulmista (Häysser

ym. 2010). Näiden mallien avulla erityisesti työn hallinnan osa-alue voi saada lisätukea ja

tarkentua entisestään. Samassa yhteydessä on tuotava keskusteluun myös Hackmanin ja Old-

manin (1975) työn ominaispiirteitä käsittelevä malli (Job Characteristics), jossa korostuu työn

autonomia , joka vaikuttaa positiivisesti esimerkiksi työn tuloksiin ja työtyytyväisyyteen

(Hackman & Oldman 1975, 161). Tässä yhteydessä ei voi olla tuomatta esille myöskään Ry-

anin ja Decin Self-Determination-teoriaa (SDT) itseohjautuvuudesta, minkä perusteella työssä

koettu autonomia tukee persoonallista kehitystä ja hyvinvointia (Ryan & Deci 2000, 68).

Edelleen tässä yhteydessä on tuotava myös esille työn hallintaan ja upseeriuteen liittyvät ”Big

Five” -persoonallisuuspiirteet (Barrick & Mount 1991). Korostuuko esimerkiksi virtuaalityötä

tekevillä upseereilla enemmän tunnollisuus vai seikkailunhaluisuus ja miten ne ovat yhteydes-

sä työn imuun tai työn tehokkuuteen virtuaalityössä? Miten kaikki edellä mainitut eri näkö-

kulmat ja teoriat ilmentyvät virtuaalityössä ja virtuaalijohtamisessa sekä edistävät työhyvin-

vointia ja työn imua erityisesti sotilaskontekstissa?

7.4. Tutkimuksen luotettavuus ja tutkimusetiikka

”Lyhyt ja suora totuus palaa loppuun saakka. Kierosieluisten suuretkin teot sammuvat ennen

kuin palavat loppuun.” A. Suvorov (1729–1800)16

Tässä tutkimuksessa sisäistä ja ulkoista valideettia ja reliabiliteettia lisäävät seuraavat asiat:

· työn imun mittaamisessa käytettiin tutkijayhteisön hyväksymää ja validoitua mittari,

16 Ruusunen ja Salomaa 2015, 76.
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· työn imun tulosten tulkinnassa oli käytössä validoidut viitearvot,

· työn imun teoreettinen ja operationaalinen määritelmä olivat yhtäpitävät,

· virtuaalityöskentelyn mittaamiseen käytetyt kysymykset esitestattiin ja korjattiin pilot-

tikyselyjen avulla (kolme kyselyä),

· virtuaalityöskentelyn mittaamiseen käytetyillä kysymyksillä oli teoriayhteys,

· virtuaalityöskentelyyn mittaamisen käytettyjä kysymyksiä oli paljon,

· mittarin ja muuttujien konsistenssissa laskettiin Cronbachin α-arvot,

· mittarin ja muuttujien konsistenssissa laskettiin faktorianalyysin arvot,

· Cronbachin α-arvot ja faktorianalyysin arvot huomioitiin myös pilottikyselyssä,

· faktorianalyysin avulla osa osioista jätettiin lopullisesta tutkimusmittarista pois,

· raportoinnissa virheettömyyden tarkistamiseksi jälkikäteen oli käytössä SPSS-

ohjelman tilastoajotulosteet,

· Surveypal-ohjelmistolla kyettiin siirtämään aineisto suoraan SPSS-ohjelman lukemaan

muotoon ilman siirtovirheitä,

· tulosten raportoinnissa hyödynnettiin oikoluvussa kollegoita, jotta tulosten esittäminen

on vakuuttuvaa ja ymmärrettävää,

· tulosten raportoinnissa esitettiin aineiston vinous- ja huipukkuusarvot,

kyselyn otos oli suuri eikä aineistosta puuttunut yhtään havaintoa,

· tutkija on pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman objektiivisesti totuutta aineistosta saa-

tujen ja analysoitujen numeroiden avulla,

· tutkija on pyrkinyt mahdollisimman avoimesti ja kattavasti kuvaamaan tutkimuksen

aikana tekemänsä niin sanotut laadulliset päätökset perusteineen,

· tutkija ei ole itse vaikuttanut aineistoon, koska ei itse siihen ole vastannut,

· tutkija hyödynsi ainoastaan niitä menetelmiä, jotka koki osaavansa riittävän hyvin.

Yleisellä tasolla tutkimuksen aineiston keruussa ja kysymyksen asettelussa onnistuttiin edellä

esitetystä kritiikistä huolimatta hyvin. Tutkimuksen avulla kyettiin osoittamaan uusia asioita

ja havaintoja virtuaalityön ja työn imun yhteydestä toisiinsa, mitä ei tutkijan ymmärryksen ja

tietojen mukaan ole aiemmin julkaistu. Lisäksi tutkimuksen onnistumisesta voidaan kiittää

laajaa tutkimusaineistoa, jonka keräämisessä onnistuttiin hyvin lyhyessä ajassa.

Tutkimuksen sisäistä ja ulkoista valideettia ja reliabiliteettia alentavat tässä tutkimuksessa

seuraavat asiat:

· virtuaalityöskentelyn mittaamisessa ei hyödynnetty tutkijayhteisön hyväksymää ja va-

lidoitua mittaria sellaisenaan vaan se muokattiin toisesta mittarista,
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· tutkimuskirjeellä ei kyetty innostamaan mukaan riittävässä määrin sellaista upseeris-

toa, jolla ei ollut kokemusta virtuaalityöstä,

· on mahdollista, että yksi vastaaja on vastannut kyselyyn useasti, koska tätä ei Sur-

veypal-ohjelmistolla kyetty hallinnoimaan, mutta tätä pidetään vähäisenä riskinä,

· on mahdollista, että kyselyyn on vastannut myös henkilö, joka ei ole upseeri, koska

vastaamisessa hyödynnettiin sähköpostilla jaettavaa kysely-linkkiä, joka on voinut

päätyä sivullisille,

· kyselyssä hyödynnettiin termejä (esim. mobiilityö ja virtuaalityö), jotka eivät ole en-

nestään ominaisia vastaajille, vaikka ne avattiinkin vastaajille kyselyssä,

· työn imun osa-alueiden jakaminen mean -operaatiolla summamuuttujiksi, tarmokkuus,

omistautuminen ja uppoutuminen, perustui aiempaan tutkimustietoon eikä niiden ja-

kautumista kyetty tarkastamaan konfirmatorisella faktorianalyysillä,

· työn imusta mitattiin yleistä työn imua eikä pyritty mittaamaan virtuaalityössä koettua

työn imua, mikä saattoi olla epämielekäs tutkimusasetelma vastaajan osalta,

· on mahdollista, että sähköpostikyselyä ei ole kyetty toimittamaan kaikille upseereille,

· on mahdollista, että valitut ja muodostetut virtuaalityön osatekijät kuvaavat vain osit-

tain virtuaalityöskentelyä ja virtuaalityöskentelyä ei kyetty operatinalisoimaan riittä-

vällä tavalla eri dimensioiden kannalta,

· verkkokysely saattoi olla osalle vastaajista liian pitkä, mikä on saattanut aiheuttaa vas-

taamisessa herpaantumista ja vastausväsymystä,

· tutkimuksessa ei raportoitu regressioanalyysin jäännöstermejä,

· toisen pilottikyselyn palautteen ja havaintojen perusteella kysymyksissä esitettiin niin

sanottu teema esimerkiksi virtuaalityön resurssit, mikä on saattanut ohjata vastaamaan

kysymyksiin epätarkasti,

· on mahdollista, etteivät virtuaalityön haittoihin liittyvissä kysymyksissä vastaajat ole

huomioineet käänteisiä kysymyksiä, koska siitä ei erikseen mainittu kyselyssä,

· kyselyyn ei osallistunut odotetulla tavalla nuoria upseereita (luutnantit-yliluutnantit),

joiden edustavuus kyselyssä jäi varsin vähäiseksi,

· on huomioitava, että Surveypal-kyselyohjelmisto pakotti vastaajat valitsemaan kuhun-

kin kysymykseen jonkin vastauksen, minkä takia heillä ei ollut mahdollisuutta jättää

vastaamatta eikä heille myöskään tarjottu mahdollisuutta vastata ”en osaa sanoa” tai

”en samaa tai enkä eri mieltä”,

· tutkimuksessa käytetty aineisto perustuu itsearviointiin eikä siinä ei ole hyödynnetty

vertais-, työyhteisö- tai esimiesarviointeja,
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· tutkimuksessa käytettiin sanaa virtuaalinen eri muodoissa, vaikka se saattaa viitata

suomalaisittain liikaa keinotekoisuuteen ja simuloituun sekä ei-todelliseen ja luoda jo-

pa robotiikkaan viittaavia mielikuvia,

· tutkimuksessa ja kyselyssä puhuttiin virtuaalityön haitoista, vaikka tarkoituksenmu-

kaisempi näkökulma olisi ollut haasteiden tarkasteleminen.

Tutkimuksen tuloksia ja johtopäätöksiä arvioitaessa on huomioitava se, että tulokset kerättiin

verkkokyselyllä, minkä takia vastaajat ovat voineet vastata kyselyyn esimerkiksi vapaa-

ajallaan, eli he eivät ole vastanneet luonnollisessa työympäristössään tai työtilanteessa. Lisäk-

si on huomioitava, että verkkokysely ei mahdollista joustavuutta, kasvokkaista luottamuksen

rakentamista vastaajiin eikä anna ymmärrystä siitä, miten vastaajat ovat ymmärtäneet kysy-

mykset. Verkkokysely ei tarjoa myöskään mahdollisuutta kysymysten eikä vastausten tarken-

tamiseen. Verkkokysely ei mahdollista muihin tiedonkeruutapoihin (havainnointiin, haastatte-

luihin, osallistumiseen) verrattuna mahdollisuutta elekielen lukemiseen. Verkkokyselyssä

tutkija ei voi henkilökohtaisesti innostaa tai motivoida vastaajia, mitä toisaalta on vältettävä

aineiston keräämisessä. Verkkokyselyllä ei ole myöskään mahdollista todentaa sitä, miten

sitoutuneesti vastaaja toimi vastatessaan verkkokyselyyn.

Tässä tutkimuksessa tutkimukseen osallistuminen oli vapaaehtoista ja täysin anonyymiä, millä

kunnioitettiin jokaisen henkilön autonomiaa. Tutkimusaineistosta ei edellisen perusteella syn-

tynyt henkilörekisteriä, koska tunnistetietoja ei vastaajilta kerätty. Kysely ei sisältänyt myös-

kään arkaluontoisia kysymyksiä. Tutkimuksen saatekirjeessä avattiin avoimesti tutkimuksen

tarkoitus (ks. Liite 1). Tutkimusraportissa tulokset on esitetty siten, että yksittäistä henkilöä ei

voida jälkikäteen raportin perusteella tunnistaa. Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto kerät-

tiin, käsiteltiin ja arkistoitiin siten, että tietoturva- ja tietosuoja-asiat huomioitiin kaikissa vai-

heissa. Tutkimusaineistoa ei missään vaiheessa ole taltioitu tai siirretty tarpeetta verkko-

asemille, verkkopalvelimille tai tiedonsiirtovälineisiin. Tutkija on pyrkinyt tutkimuksessa

kvantitatiivisilla menetelmillä uuden tiedon luomiseen siten, etteivät tutkijan omat näkemyk-

set ja kokemukset ole vaikuttaneet tutkimustuloksiin, jotta erehdyksen mahdollisuus oli mah-

dollisimman pieni. Lisäksi tutkimuksessa on pyritty avoimesti esittämään havainnot ja päätte-

lyt sekä tekemään johtopäätökset vain ja ainoastaan tutkimustuloksiin sitoen. Tutkimuksen

kirjoittamisen yhteydessä hyvää tutkimustapaa on pyritty noudattamaan merkitsemällä läh-

demateriaalien viitteet mahdollisimman tarkasti kaikissa yhteyksissä. Samalla tässä tutkimuk-

sessa raportointi on pyritty toteuttamaa yksityiskohtaisesti ja parhaaseen olemassa olevaan

tieteelliseen raportointiohjeistukseen perustuen.
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Tutkimusta voidaan kritisoida itsemääräämisoikeuden näkökulmasta. Tutkimuksessa käyte-

tyssä kyselyohjelmassa asetuksiksi valittiin kaikkiin kysymyksiin pakollinen vastaaminen,

minkä takia vastaajat eivät itse voineet päättää mihin kysymyksiin vastasivat ja mihin eivät.

Toisaalta jokainen vastaaja pystyi halutessaan keskeyttämään kyselyyn vastaamisen. Palaut-

teen perusteella arvioidaan kuitenkin, ettei pakotettu vastaaminen aiheuttanut vastaajakatoa.

Tutkimuseettisestä näkökulmasta tarkasteltuna tutkimusraportti on pyritty kirjoittamaan ra-

kentavasti, monipuolisesti sekä kunnioittavalla otteella niin vastaajien kuin organisaatioiden

osalta. Tutkimukseen liittyvä yhteistyö Upseeriliiton kanssa perustui eri vaiheissa ennakkoon

määrättyihin tapaamisiin, joihin oli erikseen määritellyt sisällöt. Upseeriliitto ei ole missään

vaiheessa ohjannut tutkimuksen toteuttamista tai tulosten raportoimista eikä esittänyt niitä-

koskevia vaatimuksia. Upseeriliiton kanssa ei ole tehty tutkimukseen liittyviä kirjallisia sopi-

muksia. Kaikki tutkimusaineistot ja materiaalit on luovutettu Upseeriliitolle keväällä 2019.

Samassa yhteydessä on sovittu periaatteet tutkimusaineiston omistus-, hallinta- ja jatkokäyt-

töoikeuksista. Tässä tutkimuksessa ei ole käytetty tutkimusryhmää. Tässä tutkimuksessa ei ole

ollut käytettävissä rahoituslähteitä. Tämän tutkimuksen yhteydessä Upseeriliitto tarjoksi tutki-

jalle tutkimuksen toimeenpanemiseksi Surveypal-verkkokyselylisenssin määräajaksi.

Kuten Schaufeli (2012) toteaa artikkelissaan, voidaan tässäkin tutkimuksessa todeta, että tut-

kimus ei ainoastaan lisännyt ymmärrystä upseereiden kokemasta virtuaalityöstä, työn imusta

sekä niiden yhteydestä, vaan julkisena tutkimusraporttina se voi tukea niitä esimiesasemassa

olevia, jotka kamppailevat ja pyrkivät lisäämään työn imua lähityöyhteisössään ja organisaa-

tioissaan sekä kehittämään virtuaalityötä ja -johtamista.

Keskeinen kysymys onkin, mihin haluamme panostaa ja miten haluamme muuttaa toimintata-

pojamme? Kuinka valmiita olemme hyväksymään sen, että annamme tekniikan vauhdittaa

työtämme? Samalla on syytä pohtia, kuinka valmiita olemme tulevaisuudessa uusien ja vielä

tuntemattomien työntekotapojen ja mahdollisuuksien integrointiin ja vastaanottamiseen? Vir-

tuaalityön ja virtuaalijohtamisen kehittäminen, työn muotoileminen, on yhteistyötä, joka syn-

tyy yhteisellä pohdinnalla, arvioinneilla, mittareilla ja keskusteluilla ja tuottaa työntekemiseen

yhä enemmän energiaa ja uusia voimavaroja. Ne ovat työpaikoillamme jokaiselle kuuluvia

yhteisiä asioita. Tämä työ tarjonnee siihen jatkossa pienen kipinän. Olisikin hienoa, jos tämä

tutkimus saisi osakseen paljon kritiikkiä, sillä silloin se olisi löydetty myös työyhteisöissä.

Edelleen vähintäänkin yhtä hienoa olisi se, että tätä tutkimusta hyödynnettäisiin tutkittaessa

virtuaalityötä ja -johtamista sekä työn imua ja työhyvinvointia sotilaskontekstissa, koska sil-

loin tätä tutkimusta voidaan pitää tarpeellisena aikaansa nähden.
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LIITE 1 Tutkimus- ja saatekirje upseeristolle

Tunnistetut saatekirjeen kehittämistarpeet:

· Saatekirjeestä puuttuu erillinen maininta aineiston käyttötarkoituksesta, käsittelystä ja

säilyttämisestä (vrt. Kuula 2006, 121).

· Saatekirjeessä tulee kertoa, miten mahdollisia tunnistetietoja kerätään, käsitellään ja

säilytetään verkkokyselyä hyödynnettäessä (vrt. Kuula 2006, 177).

· Saatekirjeessä tulee kertoa, miten tutkimusaineistoa säilytetään mahdollisesti jatkotut-

kimuksia varten (vrt. Kuula 2006, 177).
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LIITE 2 Työhyvinvoinnin tikkataulu

Tässä liitteessä esitettävän työhyvinvointi kyselyn lähde on: Manka & Manka 2016, 200−202.

I Terveys ja työkyky:

1. Tunnen itseni fyysisesti terveeksi.*

2. Tunnen itseni psyykkisesti hyvinvoivaksi.*

3. Liikun säännöllisesti ja pidän huolta kunnostani.*

4. Syön terveellisesti.*

5. Nukun hyvin ja riittävästi.*

6. Käytän alkoholia kohtuullisesti (tai en lainkaan).*

* Kysymykset eivät olleet tämän tutkimuksen perustana.

II Työn hallinta:

1. Voin työskennellä riittävän itsenäisesti ja vapaasti.

2. Koen pärjääväni työssäni.

3. Tiedän, mitä minulta odotetaan työssäni.

4. Voin vaikuttaa yötäni koskevien tavoitteiden saavuttamiseen.

5. Voin keskittyä riittävästi työhöni.

6. Saan riittävästi tukea työni suorittamiseen.

III Työyhteisö (työtoverit, joiden kanssa olet tekemisissä eniten):

1. Työpaikallamme on hyvä ilmapiiri.

2. Voin keskustella avoimesti erilaisista asioista.

3. Autan mielelläni työtovereitani onnistumaan omissa tehtävissään.

4. Toimin aktiivisesti yhdessä työtovereitteni kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.

5. Otan työssäni huomioon muiden esittämät parannusehdotukset.

6. Pidämme toisemme ajan tasalla työasioissa.

IV Osaaminen:

1. Minulla on riittävästi osaamista nykyiseen työtehtävään.

2. Haluan kehittää itseäni ja osaamistani.

3. Koen, että osaamistani hyödynnetään työyhteisössä.

4. Jaan mielelläni osaamistani muille.

5. Otan mielelläni vastaan uusia tehtäviä ja haasteita.

6. Voin käyttää työssäni osaamistani monipuolisesti.
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V Itseluottamus ja motivaatio:

1. Tunnen omat vahvuuteni ja kehittymiskohteeni.

2. Suhtaudun myönteisesti uusiin asioihin.

3. Uskallan ilmaista oman mielipiteeni.

4. Olen yleensä tyytyväinen työsuoritukseeni ja saavutuksiini työssäni.

5. Nautin työstäni ja tunnen itseni tyytyväiseksi tehdessäni työtä.

6. Olen mielestäni sinnikäs enkä luovuta helposti haasteellisissa tilanteissa.

VI Elämän tasapaino:

1. Onnistun työni ja yksityiselämän yhteensovittamisessa.

2. Pystyn pitämään puoliani tarpeen tullen.

3. Pystyn solmimaan ihmissuhteita ja nauttimaan niistä.

4. Minulla on mielekästä tekemistä vapaa-ajallani.

5. Uskon voivani vaikuttaa elämääni.

6. Pystyn irrottautumaan työstä vapaa-ajallani.

VII Esimiehen tuki:

1. Esimieheni tukee ja kannustaa minua työssäni.

2. Esimieheni on ystävällinen ja helposti lähestyttävä.

3. Esimieheni on riittävästi tavoitettavissa.

4. Esimieheni ottaa huomioon ehdotuksiani ja ideoitani.

5. Esimieheni on oikeudenmukainen ja tasapuolinen.

6. Esimieheni kykenee tekemään päätöksiä.

Vastaavankaltainen kysely on laadittu myös työyhteisöstä (Manka & Manka 2016, 120−121).
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LIITE 3 Kategoriset, avoimet ja mielipidekysymykset sekä vapaa sana

1. Mikä on ikäsi

Vastausvaihtoehdot: 20 tai alle 20 vuotta, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,

34, 35, 36 37,38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58,

59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 vuotta tai enemmän.

2. Mikä on sotilasarvosi

Vastausvaihtoehdot: Kenraali / Amiraali - Eversti / Kommodori, Everstiluutnantti / Komenta-

ja, Majuri / Komentajakapteeni, Kapteeni / Kapteeniluutnantti, Yliluutnantti, Luutnantti.

3. Mikä on puolustushaarasi tai vast.

Vastausvaihtoehdot: Maavoimat, Merivoimat, Ilmavoimat, Pääesikunta tai sen alainen laitos

tai vast., Jokin muu, mikä.

4. Oletko tällä hetkellä siirtovelvollisuuden ja/tai tehtäväkierron vuoksi niin sanottuna reppu-

rina (henkilö, joka työn vuoksi asuu arkena eri paikkakunnalla kuin missä on vakituinen osoi-

te)

Vastausvaihtoehdot: Kyllä, En nyt, mutta olen aiemmin urallani ollut reppurina, En.

5. Oletko tällä hetkellä esimiestehtävässä

Vastausvaihtoehdot: Kyllä, En, En-opiskelen virkaurakurssilla.

6. Mikä on perhetilanteesi

Vastausvaihtoehdot: perheellinen (huollettavana lapsia tai omaisia), perheellinen (huolletta-

vana osa-aikaisesti lapsia tai omaisia), perheetön (ei huollettavia lapsia tai omaisia).

7. Missä joukko-osastossa palvelet / työskentelet / olet kirjoilla kurssilaisena (vastaa kurssilai-

sena kyselyn loppuihin kysymyksiin huomioiden ennen kurssia ollut tilanteesi, kokemuksesi

ja mielipiteesi)

Vastausvaihtoehdot: Luetteloa kaikista Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen joukko-

osastoista / vast. ei ole tässä tarkoituksellisesti raportoitu + Jokin muu, mikä.

8. Mikä on vakituisen asuinosoitteesi ja VIRKApaikkakuntasi työpisteen välinen etäisyys

Vastausvaihtoehdot: < 20 km, 20-50 km, 51-100 km, 101-150 km, 151-200 km, 201-250 km,

251-300 km, > 300km.
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9. Mikä on vakituisen asuinosoitteesi ja lähimmän käytettävissä olevan HAJAtyöpisteen väli-

nen etäisyys

Vastausvaihtoehdot: < 20 km, 20-50 km, 51-100 km, 101-150 km, 151-200 km, 201-250 km,

251-300 km, > 300km, En tiedä missä on lähin hajatyöpiste.

10. Mitä seuraavista joukkoliikenteen mahdollisuuksista Sinulla on MAHDOLLISTA käyttää

työmatkaasi varsinaiselle virkapaikallesi (voit valita useamman)

Vastausvaihtoehdot: Juna, Lentokone, Linja-auto, Laiva / lautta, En voi käyttää työmatkoihini

joukkoliikenteen mahdollisuuksia, Jokin, muu mikä.

11. Kuinka monta ETÄtyöpäivää (vuorokautta) olet tehnyt keskimäärin kuukaudessa"

Vastausvaihtoehdot: 1 vrk, 2 vrk, 3 vrk, 4 vrk, 5vrk, 6vrk, 7vrk, 8 vrk, 9 vrk, 10 vrk, >10 vrk,

En tee tällä hetkellä etätyötä, mutta olen aiemmin tehnyt sitä, En ole lainkaan tehnyt etätyötä.

(Osion lyhenne ETÄ LKM)

Huom: Osiossa määritelmä etätyö oli kirjoitettu auki.

12. Kuinka monta hajatyöpäivää (vuorokautta) olet tehnyt keskimäärin kuukaudessa

Vastausvaihtoehdot: 1 vrk, 2 vrk, 3 vrk, 4 vrk, 5vrk, 6vrk, 7vrk, 8 vrk, 9 vrk, 10 vrk, >10 vrk,

En tee tällä hetkellä hajatyötä, mutta olen aiemmin tehnyt sitä, En ole lainkaan tehnyt haja-

työtä. (Osion lyhenne HAJA LKM)

Huom: Osissa määritelmä hajatyö oli kirjoitettu auki.

13. Kuinka monena työpäivänä olet tehnyt mobiilityötä keskimäärin kuukaudessa

Vastausvaihtoehdot: 1 vrk, 2 vrk, 3 vrk, 4 vrk, 5vrk, 6vrk, 7vrk, 8 vrk, 9 vrk, 10 vrk, 11 vrk, 12

vrk, 13, vrk, 14 vrk, 15 vrk, 16 vrk, 17 vrk 18 vrk, 19 vrk, 20 vrk, >20 vrk, En tee tällä hetkellä

mobiilityötä, mutta olen aiemmin tehnyt sitä, En ole lainkaan tehnyt mobiilityötä.

(Osion lyhenne MOB LKM)

Huom: Osiossa määritelmä mobiilityö oli kirjoitettu auki.

14. Jos mobiilityötä olisi mahdollista tehdä puolustusvoimissa... (voit valita useamman)

Vastausvaihtoehdot:

Uskon, että hyödyntäisin mobiilityömahdollisuutta nykyisessä työtehtävässäni joukkoliiken-

teellä matkustaessani kotoa työpaikalleni ja takaisin,

Uskon, että hyödyntäisin mobiilityömahdollisuutta nykyisessä työtehtävässäni virkamatkoilla,

En usko, että hyödyntäisin nykyisessä työtehtävässäni mobiilityötä,
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En osaa sanoa, miten voisin hyödyntää työssäni mobiilityötä.

15. Mikä asia sinun kohdallasi pääsääntöisesti ESTÄÄ haja-, etä- tai mobiilityön käytön (voit

valita useamman, luethan kaikki kohdat ennen valintaa)

Vastausvaihtoehdot: Mikään asia ei estä kohdallani näiden työmuotojen käyttöä, Liian tiukat

aikataulut työssä, Työtehtävien luonne (esim. operaatinen työ, asiakaspalvelu tms.), Suunni-

telmallisuuden puute työmuotojen käytössä, Läsnäolovelvollisuus (esim. työtehtävistä tai esi-

miesasemasta johtuen), Esimiehen / esimiesten epäsuotuisa asenne (esim. luottamuksen puute,

liiallinen kontroilloivuus), Kotiolosuhteet eivät mahdollista kotona työskentelemistä, Työssä

käsiteltävät asiat ovat turvaluokiteltuja, Hajatyöpisteen olosuhteet eivät mahdollista näiden

työmuotojen käyttöä kohdallani, Liiallinen työmäärä, Jokin muu, mikä.

16. Mikä on mielestäsi suurin HYÖTY haja-, etä- tai mobiilityön käyttämisestä [voit valita

korkeintaan kolme (3) asiaa, luethan kaikki kohdat ennen valintaa]

Vastausvaihtoehdot: Oma jaksaminen, Ajankäytön optimaalisempi käyttö, Työn ja perheen

yhteensovittamisen helpottuminen, Parempi keskittyminen työhön, Parempi työn tehokkuus,

Työhön liittyvän suunnittelun ja ideoinnin helpottuminen, Työmotivaation lisääntyminen,

työmatkojen minimointi, Puolustusvoimien työantajakuvan parantuminen, Kustannussäästöt

matkustamisen vähentyessä, Joustavuus päivän töiden toteuttamisessa, Jokin muu, mikä.

17. Minkä verran käytät työssäsi vuorovaikutukseen muiden kanssa:

...sähköpostia

...puhelinta

...puhelimen tekstiviestejä

...intranettiä

...Lync-kokoustyökalua

...Lync-pikaviestintä

...Lync-liikennevaloja (tilailmaisin)

...PVMOODLEa

...SharePoint-OneDriveä

...Hallinnollista VTCtä

...kasvokkaisia tapaamisia virkapaikalla

...kasvokkaisia tapaamisia virka-paikan ulkopuolella

...OneNotea

....projekti-kansiota (verkkolevy)
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Vastausvaihtoehdot: Kanava ei ole käytössäni, En koskaan, Harvemmin kuin kerran kuussa,

Kuukausittain, Viikoittain, Päivittäin, Useita kertoja päivässä.

18. Olen virtuaalityöhön ja -työskentelyyn liittyen (voit valita useamman, luethan kaikki koh-

dat ennen valintaa)

Vastausvaihtoehdot: En ole saanut työnantajalta mitään koulutusta virtuaalityötä koskien,

Olen saanut koulutusta työnantajalta virtuaalityövälineiden käyttöön liittyen, Olen saanut

koulutusta työantajalta virtuaalityöskentelyä ja -johtamista koskien, Olen omaehtoisesti

hankkinut itselleni virtuaalityöhön liittyvää koulutusta siviilipuolelta, Olen omaehtoisesti lu-

kenut ja perehtynyt virtuaalityöhön liittyvään kirjallisuuteen, Olen keskustellut asioista lähi-

työyhteisössäni, Olen hyödyntänyt ainoastaan työnantajan olemassa olevaa ohjeistusta, Jokin

muu, mikä.

Huom: Osiossa virtuaalityön määritelmä oli kirjoitettu auki. Lisäksi erikseen mainittiin, että

tätä määritelmää hyödynnetään erikseen myös lopuissa tutkimuskysymyksissä.

Kysymykset 19.-81. ks. Liite 4.

82. Vapaa sana.
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LIITE 4 Tutkimuskysymykset ja niiden keskiarvot, keskihajonnat, faktorilataukset, kommunaliteetit, Cronbachin alphat sekä lyhenteet (N = 934)

Kysymykset 1.-18. ja 82. ks. Liite 3.

Taulukko 38 Summamuuttaja Tarmokkuus ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Tarmokkuus 5.536 1.210  -  - .913 S_TARMO
Tutkimusosio:
19. Tunnen olevani täynnä energiaa, kun teen työtäni  5.59 1.261 .855 .759  - TARMO1
20. Tunnen itseni vahvaksi ja tarmokkaaksi työssäni  5.60 1.243 .865 .773  - TARMO2
21. Aamulla herättyäni minusta tuntuu hyvältä aloittaa työni / lähteä töihin  5.42 1.422 .798 .651  - TARMO3

N = 934

Vastausvaihtoehdot: 1 = En koskaan / Ei koskaan, 2 = Muutaman kerran vuodessa, 3 = Kerran kuussa, 4 = Muutaman kerran kuussa,  5 = Kerran
viikossa, 6 = Muutaman kerran viikossa   7 = Päivittäin

Taulukko 39 Summamuuttaja Omistautuminen ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Omistautuminen 5.776 1.217  -  - .885 S_INNO
Tutkimusosio:
22. Olen innostunut työstäni  5.79 1.269 .907 .839  - INNO1
23. Työni inspiroi minua  5.60 1.349 .880 .810  - INNO2
24. Olen ylpeä työstäni  5.93 1.342 .749 .590  - INNO3

N = 934

Vastausvaihtoehdot: 1 = En koskaan / Ei koskaan, 2 = Muutaman kerran vuodessa, 3 = Kerran kuussa, 4 = Muutaman kerran kuussa,  5 = Kerran
viikossa, 6 = Muutaman kerran viikossa,   7 = Päivittäin
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Taulukko 40 Summamuuttaja Uppoutuminen ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Uppoutuminen 5.465 1.179  -  - .885 S_UPPO
Tutkimusosiot:
25. Tunnen tyydytystä, kun olen syventynyt työhöni  5.69 1.253 .812 .708  - UPPO1
26. Olen täysin uppoutunut työhöni  5.38 1.298 .645 .481  - UPPO2
27. Kun työskentelen, työ vie minut mukanaan  5.32 1.367 .722 .574  - UPPO3

N = 934

Vastausvaihtoehdot: 1 = En koskaan / Ei koskaan, 2 = Muutaman kerran vuodessa, 3 = Kerran kuussa, 4 = Muutaman kerran kuussa,  5 = Kerran
viikossa, 6 = Muutaman kerran viikossa,   7 = Päivittäin

Taulukko 41 Summamuuttaja Virtuaalityöskentelyn hallinta ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Virtuaalityöskentelyn hallinta 5.849 .923  -  - .876 S_VTHAL
Tutkimusosiot:
31. Virtuaalityöskennellessä voin työskennellä itsenäisesti ja vapaasti  5.81 1.141 .500 .413  - HAL1
32. Virtuaalityöskennellessä koen pärjääväni työssäni  5.98 1.047 .617 .716  - HAL2
33. Virtuaalityöskennellessä tiedän, mitä minulta odotetaan työssäni  5.87 1.236 .586 .625  - HAL3
34. Virtuaalityöskennellessä voin vaikuttaa työtäni koskevien tavoitteiden
asettamiseen  5.67 1.061 .540 .542  - HAL4
35. Virtuaalityöskennellessä voin keskittyä työhöni  6.16 1.319 .557 .560  - HAL5
36. Virtuaalityöskennellessä minulla on riittävästi tukea työni
suorittamiseen  5.16 1.661 .492 .560  - HAL6

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä
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Taulukko 42 Summamuuttaja Lähityöyhteisön huomioiminen virtuaalityössä ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Lähityöyhteisön huomioiminen virtuaalityössä 5.150 1.336  -  - .936 S_YHTHUOM
Tutkimusosiot:
37. Virtuaalityöskennellessä voin edistää lähityöyhteisössämme hyvää
ilmapiiriä  4.61 1.661 .739 .621  - YHTHUOM1
38. Virtuaalityöskennellessä voin keskustella avoimesti erilaisista asioista
muiden kanssa  5.00 1.674 .756 .679  - YHTHUOM2
39. Virtuaalityöskennellessä voin auttaa muita onnistumaan heidän omissa
työtehtävissään  5.16 1.495 .809 .784  - YHTHUOM3
40. Virtuaalityöskennellessä voin toimia aktiivisesti muiden kanssa
tavoitteidemme saavuttamiseksi  5.27 1.499 .829 .837  - YHTHUOM4
41. Virtuaalityöskennellessä voin huomioida muiden esittämät havainnot
työtäni koskien  5.35 1.419 .771 .726  - YHTHUOM5

42. Virtuaalityöskennellessä voin pitää toiset ajan tasalla työasioistani  5.51 1.446 .720 .692  - YHTHUOM6

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä

Taulukko 43 Summamuuttaja Oma osaaminen virtuaalityössä ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Oma osaaminen virtuaalityöhön 5.626 1.164  -  - .863 S_OMAOSAA
Tutkimusosiot:

43. Tunnen omat vahvuuteni ja kehittämistarpeeni virtuaalityöskentelyssä  5.46 1.373 .501 .510  - OMAOSAA1
44. Minulla on riittävästi tiedollista ja taidollista osaamista
virtuaalityöskentelyyn  5.49 1.519 .750 .760  - OMAOSAA3
45. Minulla on riittävästi tietoteknistä osaamista virtuaalityöskentelyyn  5.78 1.361 .751 .720  - OMAOSAA4
46. Minulla on riittävästi vuorovaikutusosaamista virtuaalityöskentelyyn  5.78 1.262 .563 .610  - OMAOSAA5

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä…7 = täysin samaa mieltä
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Taulukko 44 Summamuuttaja Yhteistoiminta esimiehen kanssa ja sen perustiedot.

Summamuuttuja: Yhteistoiminta esimiehen kanssa virtuaalityössä 5.419 1.310  -  - .946 S_YHTESIMIES
Tutkimusosiot:
47. Esimieheni tukee ja kannustaa minua virtuaalityöskentelyyn ja
virtuaalityöskentelyssä  4.89 1.726 .627 .775  - YHTESI1

48. Esimieheni suhtautuu minuun positiivisesti virtuaalityöskennellessäni  5.29 1.560 .856 .846  - YHTESI2
49. Esimieheni on riittävästi ja helposti saavutettavissa
virtuaalityöskennellessäni  5.53 1.442 .627 .595  - YHTESI3
50. Esimieheni ottaa huomioon ehdotuksiani ja ideoitani
virtuaalityöskentelyä koskien  5.19 1.480 .807 .766   - YHTESI4
51. Esimieheni on oikeudenmukainen ja tasapuolinen
virtuaalityöskentelystä sovittaessa  5.65 1.468 .800 .747  - YHTESI5
52. Esimieheni kanssa hyödynnämme yhteisesti sovittuja tapoja ja
käytänteitä virtuaalityöskentelyssä  5.43 1.480 .790 .711  - YHTESI6
53. Esimieheni luottaa minuun työtehtävieni osalta
virtuaalityöskennellessäni  5.95 1.374 .745 .690  - YHTESI7

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä

Taulukko 45 Summamuuttaja Oma suhtautuminen virtuaalityöhön ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Oma suhtautuminen virtuaalityöhön 5.807 1.280  -  - .921 S_OMASUHT
Tutkimusosiot:
54. Kerron mielelläni mielipiteeni toisille virtuaalityöstä  6.01 1.272 < .500 .530  - OMASUHT1
55. Teen mielelläni työtä virtuaalityöskentelyä hyödyntäen  5.89 1.483 .533 .750  - OMASUHT2

56. Kehitän mielelläni itseäni ja osaamistani virtuaalityöskentelyyn liittyen  5.77 1.376 .691 .820  - OMASUHT3
57. Jaan mielelläni virtuaalityöskentelyyn liittyvää osaamistani muille  5.89 1.361 .585 .739  - OMASUHT4
58. Otan mielelläni vastaan uusia tehtäviä ja haasteita
virtuaalityöskentelyyn liittyen  5.67 1.467 .613 .745  - OMASUHT5

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin samaa mieltä…7 = täysin samaa mieltä
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Taulukko 46 Summamuuttaja Yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Yhteistoiminta lähityöyhteisön kanssa 5.428 1.182  -  - .947 S_YHTOIMLÄHI
Tutkimusosiot:
59. Lähityöyhteisöni tukee ja kannustaa minua virtuaalityöskentelyyn ja
virtuaalityöskentelyssä  5.13 1.420 .592 .715  - YHTTOIMLÄHI1
60. Lähityöyhteisöni jäsenet suhtautuvat minuun positiivisesti
virtuaalityöskennellessäni  5.35 1.382 .616 .784  -  YHTTOIMLÄHI2
61. Lähityöyhteisöni jäsenet ovat riittävästi ja helposti tavoitettavissa
virtuaalityöskennellessäni  5.48 1.382 .493 .692  - YHTTOIMLÄHI3
62. Lähityöyhteisöni jäsenet ottavat huomioon ehdotuksiani ja ideoitani
virtuaalityöskentelyä koskien  5.35 1.294 .601 .755  - YHTTOIMLÄHI4
63. Lähityöyhteisöni hyödyntää yhteisesti sovittuja käytänteitä ja tapoja
virtuaalityöskentelyssä  5.40 1.333 .635 .777  - YHTTOIMLÄHI5
64. Lähityöyhteisöni jäsenet luottavat minuun työtehtävissäni
virtuaalityöskennellessäni  5.79 1.246 .579 .728  - YHTTOIMLÄHI6

65. Lähityöyhteisöni  keskuudessa virtuaalityö on läpinäkyvää ja avointa  5.51 1.423 .577 .738  - YHTTOIMLÄHI7

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä
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Taulukko 47 Summamuuttaja Virtuaalityön mahdollistavat resurssit ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Virtuaalityön mahdollistavat resurssit 5.442 1.234  -  - .894 S_VTRES
Tutkimusosiot:

66. Pystyn jakamaan ja tallettamaan tietoa toisille virtuaalityöskennellessä  5.93 1.342 .624 .636  - VTRES1
67. Voin löytää ja saada käyttööni tarvittavan tiedon
virtuaalityöskennellessä  5.64 1.455 .680 .710  - VTRES2
68. Virtuaalityövälineeni ja -laitteistoni mahdollistavat yhteistyön ja
vuorovaikutuksen muiden kanssa  5.76 1.429 .753 .790  - VTRES3
69. Tekninen tuki on helposti saavutettavissa virtuaalityön aikana  4.62 1.703 .508 .414  - VTRES4
70. Virtuaalityövälineeni ja -laitteistoni ovat toimivat ja ajanmukaiset  5.18 1.641 .678 .591  - VTRES5
71. Käytössäni olevat tilat ovat sopivat ja tarkoituksenmukaiset
virtuaalityöskentelyyn  5.52 1.560 .513 .560  - VTRES6

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä

Taulukko 48 Summamuuttaja Virtuaalityön haitat ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Virtuaalityön haitat 5.339 1.365  -  - .847 S_K_VTHAITAT
Tutkimusosiot:
72. Virtuaalityöskentely lisää  kateutta lähityöyhteisössäni  4.87 1.838 .865 .815  - K_VTHAITAT1
73. Virtuaalityöskentely lisää selän takana puhumista ja eri puraa
lähityöyhteisössäni  5.14 1.707 .880 .857  - K_VTHAITAT2
74. Virtuaalityöskentely haittaa ammatillista kehittymistä ja uralla
etenemistä lähityöyhteisössäni  5.63 1.476 .562 .451  - K_VTHAITAT3
75. Virtuaalityöskentely lisää tarpeettomia ja "tekaistuja" poissaoloja
työpaikalta lähityöyhteisössäni  5.71 1.552 .513 420  - K_VTHAITAT4

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä

Taulukon Mean−arvot ovat esitetty tässä taulukossa käännettyinä arvoina (...ei lisää...ei haittaa jne.)
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Taulukko 49 Summamuuttaja Virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Virtuaalityön ja muun elämän yhteensovittaminen 5.894 1.072  -  - .883 S_YHTSIV
Tutkimusosiot:
77. Virtuaalityöskennellessä  onnistun työni ja yksityiselämän / perhe-
elämän yhteensovittamisessa  5.98 1.215 .720 .649  - YHTSIV1
78. Virtuaalityöskennellessä  pystyn pitämään puoliani tarpeen tullen niin
työ- kuin siviiliasioissa  5.74 1.279 .660 .675  - YHTSIV2
79. Virtuaalityöskennellessä  pystyn ylläpitämään ihmissuhteita ja
verkostoja myös siviilipuolelle  5.78 1.304 .731 .639  - YHTSIV3
80. Virtuaalityöskennellessä  pystyn tekemään enemmän töiden päätyttyä
vapaa-ajallani  5.97 1.397 .650 .535  - YHTSIV4
81. Virtuaalityöskennellessä  koen oman elämänlaatuni parantuvan  6.01 1.292 .650 .682  - YHTSIV5

N = 934
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä

Tutkimuksen lopullisesta mallista poistetut summamuuttujat ja osiot:

Taulukko 50 Summamuuttaja Työhyvinvointi ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Työhyvinvointi 5.310 1.334  -  - .897 S_HYV
Tutkimusosiot:
28. Olen tyytyväinen työhyvinvointiini  5.28 1.497 .767 .634  - HYV1
29. Olen tyytyväinen siihen, mitä saan aikaan työssäni  5.47 1.289 .735 .574  - HYV2
30. Olen tyytyväinen siihen, miten innostunut olen työstäni  5.17 1.592 .870 .780  - HYV3

N = 934
Summamuuttajaa ei otettu mukaan tutkimukseen, koska se kimputtui tarmokkuuden, omistautumisen ja uppoutumisen kanssa.
Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä
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Taulukko 51 Tutkimuksesta poistetut osiot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Mittarista poistetut kysymysosiot:  -  -  -  -  -  -
Tutkimusosiot:
54. Kerron mielelläni mielipiteeni toisille virtuaalityöstä  6.01 1.272 < .500 .530  - OMASUHT1
76. Virtuaalityöskentely vaikeuttaa osallistumista epävirallisiin
keskusteluihin lähityöyhteisössäni  3.29 1.973  - .226  - K_VTHAITAT5

N = 934

Vastausvaihtoehdot: 1 = Täysin eri mieltä…7 = täysin samaa mieltä
Osio 54 = Summamuuttuja: Oma suhtautuminen virtuaalityöhön, Osion Mean-arvo on esitetty taulukossa käännettynä arvona
Osio 76 = Summamuuttuja: Virtuaalityön haitat

Erikseen tutkimuksessa muodostettu summamuuttuja työn imu:

Taulukko 52 Summamuuttaja Työn imu ja sen perustiedot.

M Sd Faktorilataus Kommunaliteetti α Lyhenne
Summamuuttuja: Työn imu 5.592 1.105 .645 - 907  .481 - .839 .948 S_TYÖNIMU
Summamuuttujat:
Tarmokkuus 5.536 1.210  -  - .913 S_TARMO
Omistautuminen 5.776 1.217  -  - .885 S_INNO
Uppoutuminen 5.465 1.179  -  - .885 S_UPPO

N = 934

Vastausvaihtoehdot: 1 = En koskaan / Ei koskaan, 2 = Muutaman kerran vuodessa, 3 = Kerran kuussa, 4 = Muutaman kerran kuussa,  5 = Kerran
viikossa, 6 = Muutaman kerran viikossa,   7 = Päivittäin



174

LIITE 5 Tutkimusosioiden eksploratiivisen faktorianalyysin faktorilataustaulukko ja faktorilatausten arvot

Taulukko 53 Tutkimusosioiden faktorilataustaulukko ja faktorilatausten arvot
OSIO / FAKTORI FAKTORI1 FAKTORI2 FAKTORI3 FAKTORI4 FAKTORI5 FAKTORI6 FAKTORI7 FAKTORI8 FAKTORI9 FAKTORI10

INNO1 .907
INNO2 .880
TARMO2 .865
TARMO1 .855
UPPO1 .812
TARMO3 .798
INNO3 .749
UPPO3 .722
UPPO2 .645
YHTESI2 .856
YHTESI1 .627
YHTESI4 .807
YHTESI5 .800
YHTESI6 .790
YHTESI7 .745
YHTESI3 .627
YHTHUOM4 .829
YHTHUOM3 .809
YHTHUOM5 .771
YHTHUOM2 .756
YHTHUOM1 .739
YHTHUOM6 .720
VTRES3 .753
VTRES2 .680
VTRES5 .678
VTRES1 .624
VTRES6 .513
VTRES4 .508
YHTSIV3 .731
YHTSIV1 .720
YHTSIV2 .660
YHTSIV5 .650
YHTSIV4 .650
YHTTOIMLÄHI5 .635
YHTTOIMLÄHI2 .616
YHTTOIMLÄHI4 .601
YHTTOIMLÄHI1 .592
YHTTOIMLÄHI6 .579
YHTTOIMLÄHI7 .402 .577
YHTTOIMLÄHI3 .493
HAL2 .617
HAL3 .586
HAL5 .557
HAL4 .540
HAL1 .500
HAL6 .492
K_VTHAITAT2 .880
K_VTHAITAT1 .865
K_VTHAITAT3 .562
K_VTHAITAT4 .513
OMAOSAA4 .751
OMAOSAA3 .750
OMAOSAA5 .563
OMAOSAA1 .501
OMASUHT3 .691
OMASUHT5 .613
OMASUHT4 .585
OMASUHT2 .533

SELITYSASTE 36.081 % 10.594 % 6.884 % 4.444 % 3.380 % 3.048 % 2.589 % 2.466 / 2.076 % 1.771 %

Extraction Method: Maximum Likelihood, Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization
Rotation converged in 7 iterations

Kokonaiselitysaste 67.797 %
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LIITE 6 Virtuaalityön määrä eri organisaatioissa ja sotilasarvoluokissa

KUVIO 17 Virtuaalityön toteutuminen Pääesikunnassa ja sen alaisissa laitoksissa.

KUVIO 18 Virtuaalityön toteutuminen Maavoimissa.
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KUVIO 19 Virtuaalityön toteutuminen Merivoimissa.

KUVIO 20 Virtuaalityön toteutuminen Ilmavoimissa.
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KUVIO 21 Virtuaalityön toteutuminen Rajavartiolaitoksessa.

KUVIO 22 Virtuaalityön toteutuminen ylimmissä sotilastehtävissä.
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KUVIO 23 Virtuaalityön toteutuminen everstiluutnanttien ja komentajien osalta.

KUVIO 24 Virtuaalityön toteutuminen majurien ja komentajakapteenien osalta.
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KUVIO 25 Virtuaalityön toteutuminen kapteenien ja kapteeniluutnanttien osalta.

KUVIO 26 Virtuaalityön toteutuminen yliluutnanttien ja luutnanttien osalta.
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LIITE 7 Avoimista kysymyksistä koostetut alustavat tulokset.

Taulukko 54 Avoimissa osioissa mainitut virtuaalityön estävät tekijät.

Mikä asia kohdallasi estää pääsääntöisesti haja-, etä- tai mobiilityön hyödyntämisen?
Asia kpl
Käytössä ei ole tarvittavia tai sopivia laitteita esim. kannettavaa tietokonetta 8
Virkapaikalla olevat kasvokkaiset kokoukset 6
Hajatyöpisteiden lukumäärä ja olosuhteet ml. käytössä olevat yhteydet 5
Esimiehen linjaukset ja periaatteet sekö normeja tiukemmat rajoitukset 4
Mobiilityöstä ei ole olemassa normiohjausta 3
Työkollegoiden asenne vrt. virtuaalityötä ei arvosteta 3
Joukko-osaston linjaukset ja periaatteet sekö normeja tiukemmat rajoitukset 3
Halu tehdä työt vain omalla virkatyöpaikalla 2
Työkollegoiden odotusarvo, että olet läsnä 24/7/365 2
Käytän työmatkoihin omaa autoa 2
Nykyinen olemassa oleva ohjeistus on liian tiukka ja rajoittava 2
Oma suhtautuminen siten, että esimiestyötä ei voi tehdä virtuaalityötä hyödyntäen 1
Virtuaalityö ei mahdollista katkuvaa kommunikointia ja vuorovaikutusta 1
Virtuaalityö kuormittaa muita, jos olen poissa 1
Virtuaalityössä ei ole käytössä tarvittavia yhteyksiä (vrt. operatiivinen suunnittelu) 1
Työpisteen yleinen työkuorma 1
Esimiehen tieto-taidon puute virtuaalityöhön liittyen 1

Taulukko 55 Avoimissa osioissa mainitut virtuaalityön hyödyt.

Mikä on mielestäsi suurin hyöty haja-, etä- tai mobiilityön hyödyntämisestä?
Asia kpl
Aikasäästö vs. ruuhkat-työmatkat 2
Työrauha yleisellä tasolla 2
Ekologisempi hiilijalanjälki 1
Työrauha vs. avotyötilat ja liian suuret henkilömäärät 1
Käytännön asioiden helpottuminen arjessa vrt. harrastukset jne. 1

Taulukko 56 Mahdollisuudet organisaatioiden ulkopuolisen koulutuksen saamiseen.

Missä olet saanut virtuaalityöhön ja -työskentelyyn liittyvää koulutusta?
Asia kpl
Yhteydenpito tarve muihin viranomaisiin on luonut oppimismahdollisuuksia 1
Virkaurakurssilla (EUK) 1
Siviilityötehtävät ovat tarjonneet, mahdollistaneet ja vaatineet asioiden oppimista 1
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Taulukko 57 Avoimissa kysymyksissä esiintyneet positiiviset asiat.
Tutkimuksen avoin sana (Osio 82.)
Positiiviset kannanotot ja esille nostetut asiat: ~kpl Alustava johtopäätös Sidonta
Virtuaalityö tehostaa työntekoa (keskittyminen ja tehokkuus paranee ja häiriöt vähenevät) 29
Virtuaalityöllä on mahdollista tukea työhyvinvointia ja työmotivaatiota sekä työtyytyväisyyttä 14
Mahdollistaa paremmin työ- ja perheasioiden yhteensovittamisen 13
Virtuaalityö mahdollistaa paremman keskittymisen ja työrauhan 10
Virtuaalityö lisää jaksamista 5
Virtuaalityöllä on mahdollista tukea etenkin reppureita 7
Virtuaalityö vähentää matkustamista ja vapauttaa aikaa muulle toiminnalle 4
Virtuaalityön oppiminen ja hyödyntäminen vaatii osaamista ja kouluttamista 6
Henkilöstöä pitäisi kannustaa virtuaalityöhön 2
Virtuaalityön tekeminen lisääntyy tulevaisuudessa 14
Työvälineet ja jarjestelmät mahdollistavat kaikki virtuaalityön muodot jo nyt 13
Virtuaalityö lisää eri tehtäviin hakeutumista ja niistä kiinnostumista 1
Virtuaalityötä koskien on luotettava henkilöstöön normittamisen sijaan 11
Virtuaalityössä keskiössä tulee olla esimies-alaisuhteen toimivuus 1
Virtuaalityölle ei tarvetta läheisen työpisteen takia 1
Virtuaalityö on mahdollista pienelle osalle henkilöstöä (esikuntatyö) 1
Virtuaalityö soveltuu erityisesti asiantuntijatehtävissä työskenteleville 1
Virtuaalityön tulee jatkossakin perustua vapaaehtoisuuteen 1
Virtuaalityö mahdollistaa sen, että työt eivät täysin kasaannu 3
Virtuaalityö mahdollistaa oikeiden henkilöiden saamisen oikeisiin tehtäviin 1
Virtuaalityö mahdollistaa henkilöiden paremman tavoitettavuuden 1
Virtuaalityö mahdollistaa sen, että keskiöön nostetaan varsinaisten tehtävien tekeminen 1

Vrt. Luku 3.7

Vrt. Luku 3.2

Vrt. Luku 3.7

Vrt. Luku 3.2
ja 3.4

Vrt. Luku 3.2

Virtuaalityö onnistuu, kun luottamus ja
esimiestoiminta ovat kunnossa.

Virtuaalityön hyödyntämisessä on
huomioitava työmuotojen sopivuus,

merkitys ja tarve suhteessa työtehtävin
toteuttamiseen kunkin tehtävä- ja

työtilanteen mukaisesti.

Virtuaalityön koetaan lisäävän
hyvinvointia, jaksamista, tehokkuutta ja

paremman työrauhan.

Virtuaalityö edellyttää ennakoivaa
kouluttamista.

Virtuaalityössä koetaan olevan
mahdollisuuksia ja potentiaalia.

Taulukko 58 Avoimissa kysymyksissä esiintyneet haasteet.
Tutkimuksen avoin sana (Osio 82.)
Haasteet ja esille nostetut asiat: ~kpl Alustava johtopäätös Sidonta
Virtuaalityöstä puuttuu olemassa oleva ohjeistus ja ohjeistus ei ole ajantasainen 30
Virtuaalityön tekemisen yhteydestä puuttuu mahdollisuus viikkoliikuntaan 2
Nykyiset työmäärät estävät virtuaalityön tekemisen 1
Virtuaalityöstä puuttu joustavuus vrt. työajat, sopimukset, liukuma jne. 4
Virtuaalityötä pidetään saavutettuna etuna 1
Virtuaalityössä on havaittavissa "valvonta- ja kyttäyskulttuuri" 5
Työyhteisön ja henkilöiden asenteet eivät mahdollista virtuaalityötä 25
Esimies ja vanhemmat sotilashenkilöt kieltävät etätyön 17
Virtuaalityötä kohtaan vallitsee kateuden ilmapiiri (työmuotoa pidetään etuna) 10
Virtuaalityömuotoja ei mahdollisteta tasapuolisesti 5
Virtuaalityön myötä vapaajan ja työn välinen raja hämärtyy 5
Jotkut tekevät töitä myös sairaanaollessaan tai lapsia hoitaessaan 4
Virtuaalityö lisää harmaantyön tekemistä 8
Työn tehokkuutta mitataan vain paikalla ololla 3
Esimiehet eivät tunne alaistensa työmääriä ja työn sisältöjä riittävän hyvin 1
Virtuaalityöpäivät suunnitellaan "omien menojen mukaan" 4
Virtuaalityötä tekevät henkilöt, joille se ei välttämättä sovi 3
Suunnitelmallisuuden puute ja huono johtaminen estää työmuotojen käytön 3
Virtuaalityö ei edistä yhteisöllisyyttä ja ilmapiiriä 3
Virtuaalityötä tekeviä henkilöitä ei kyetä ja osata johtaa 10
Virtuaalityö haittaa asioiden valmistelua ja päätöksentekoa 1
Virtuaalityön kulttuuria ei ole syntynyt 13
Virtuaalityö lisää paikallaolevien työmäärää 4
Virtuaalityön toimintatavoista ja sisällöistä ei ole sovittu toimipisteillä 4
Virtuaalityötä ei ole mahdollista tehdä perusyksikössä 5
Kokouksia ei osata, kyetä, haluta järjestää verkon yli 1
Virtuaalityössä tiedon löytäminen ja hyödyntäminen on erittäin vaikeaa 1
Virtuaalityössä ei ole mahdollista käsitellä STIII/STII-tason asioita 11
Virtuaalityöhön liittyen tukimuodot ovat heikot 1
Hajatyöpisteet eivät ole tarkoituksenmukaisia ja työhön sopivia 5
Työvälineet ja verkkoyhteydet eivät ole täysin nykyaikaisia ja riittäviä 8
Nykyiset työskentelytilat eivät mahdollista virkapaikalla työskentelyä 1
Nykyinen työtehtävä ei ole mahdollinen virtuaalityömuotoja hyödyntäen (alus) 2
Virtuaalityö edellyttää koulutusta 5
Virtuaalityssä ei osata hyödyntää ja ei ole käytössä kollaboraatiotyökaluja 4
Virtuaalityö ei korvaa kasvokkaisia tapaamisia 1
Hektinen ja "poukkoileva" työtapa estää virtuaalityömuotojen hyödyntämisen 1
Työviihtyvyys työpaikoilla on merkittävästi laskenut 1
Mentorointikulttuuri on kadonnut työpaikoilta 2
Virtuaalityö ei tehosta työntekoa 2
Virtuaalityössäkään ei ole riittävästi aikaa olemassa olevien töiden tekemiseen 2

Vrt. Luku 3.5
Organisaatioissa ei ole riittäviä

resursseja eri virtuaalityömuotojen
laadukkaaseen hyödyntämiseen.

Vrt. Johdanto
Yleiset toimintavat organisaatioissa

eivät mahdollista rauhallista ja
keskeytyksetöntä tietotyön tekemistä.

Virtuaalityön hyödyntäminen edellyttää
kaikilla tasoilla kouluttamista. Vrt. Luku 3.2

Virtuaalityön muotoja joudutaan
hyödyntämään muiden työpaineiden

takia väärin tarkoitusperin.
Vrt. Johdanto

Esimiehillä ei ole riittäviä edellytyksiä
virtuaalityön johtamiseksi. Vrt. Luku 3

Esimiehillä ei ole riittäviä edellytyksiä
(tietoja ja taitoja) virtuaalityömuotoja

hyödyntävien henkilöiden johtamiseksi
päivittäisessä työssä.

Vrt. Luku 3.2
Ks. Liite 9

Olemassa olevat sopimukset eivät ole
ajantasaisia ja ne ovat

joustamattomia.

Virtuaalityöhön kohdistuu paljon
epäluuloja ja ennakkoasenteita sekä

oletuksia.
Vrt. Luku 3.2

Vrt. Luku 2.2
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LIITE 8 Tutkimuksen keskeisimmät lähteet ja lähdekritiikki

KIRJOITTAJA OTSIKKO TYYPPI VUOSI LEHTI JUFOc SITAATITa ARVIOINTIb HUOMIOITA
ESIYMMÄRRYKSEN MUODOSTAMINEN:
Hakanen, J. Työuupumuksesta työn imuun: Työhyvinvointitutkimuksen

ytimessä ja reuna-alueilla.
Väitöskirja 2005 − − 435 1 Ensimmäinen suomalainen tieteellinen julkaisu

työn imusta.
Andrienssen J.H. &
Vartiainen, M. (toim.)

Mobile Virtual Work: A New Paradigm? Kirja 2005 − − 116 2 Kuvaa peruskonseptit ja käytännöt virtuaalityöhön
liittyen sekä tulevaisuuden haasteita.

Tarkkonen, J. Työhyvinvointi johtamistehtävänä. Periaatteet, rakenteet ja
käytännöt.

Kirja 2012 − − 141 3 Kirja avaa monipuolisesti eri näkökulmista
työhyvinvointia ennakoivalla otteella.

Laine, P. Työhyvinvoinnin kehittäminen. Hyvän kehittämisen reunaehtoja
tutkimassa.

Väitöskirja 2013 − − 18 1 Väitöskirjan teoriaosassa summataan
suomalainen työhyvinvointikeskustelu.

Seeck, H. Johtamisopit Suomessa. Taylorismista innovaatioteoriohihin. Kirja 2015 − − 371
(1.−3.painos)

2 Peruskirja eri johtamisparadigmoista Suomessa.

Manka, M.-L. &
Manka, M.

Työhyvinvointi. Kirja 2016 − − 157 3 Sisällöltään erinomainen lähde työhyvinvoinnin
ymmärtämiseksi.

SYVENTÄVÄ YMMÄRRYS: TYÖN IMU: LUKU 4
Demerouti, E. ym. The Job Demands-Resources Model of Burnout. Tutkimus-

artikkeli
2001 Journal of Applied

Psychology
3 6973 1 Ensimmäinen tutkimus, jossa määritettiin JD-R-

malli.
Schaufeli, W. ym. The Measurement of Engagement and Burnout: A Two

Sample Confirmatory Factor Analytic Approach.
Tutkimus-
artikkeli

2002 Journal of Happiness
Studies

1 6869 1 Ensimmäinen tutkimus, jossa tutkittiin työn imua
ja uupumista.

Schaufeli, W. &
Bakker, A.

The Measurement of Work Engagement With a Short
Questionaire. A Cross-National Study.

Tutkimus-
artikkeli

2006 Educational and
Psychological
Measurement

2 3829 1 Tutkimus, jolla luotiin UWES9-mittari.

Bakker, A &
Demerouti, E.

The Job Demands-Resources Model: state of the art. Artikkeli 2006 Journal of Managerial
Psychology

1 6058 1 Yleiskatsaus JD-R-mallin soveltamisesta osana
työn imu-tutkimusta.

Bakker, A. & Leiter,
P. (toim.)

Work Engagement. A Handbook of Essential Theory and
Research.

Käsikirja 2010 − − 726 1 Sisältää mm. 11 tutkimusartikkelia työn imua
koskien.

Shaufeli, W. Work Engagement. What do We Know and Where Do We
Go?

Artikkeli 2012 Romanian Journal of
Applied Psychology

− 202 2 Kirjallisuuskatsaus työn imu-tutkimuksesta ja
näkökulmia tulevalle tutkimukselle.

a. Google Scholar 12.2.2019
b. 1 = Tieteellisesti validi, 2 = Validi, 3 = Ei tieteellisesti validi.
c. Kansallinen Julkaisufoorumi-luokitus (JUFO) asteikolla 1 = perustaso, 2 = johtava taso, 3 = korkein taso, 12.2.2019

(Jatkuu..)
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KIRJOITTAJA OTSIKKO TYYPPI VUOSI LEHTI JUFOc SITAATITa ARVIOINTIb HUOMIOITA

SYVENTÄVÄ YMMÄRRYS: VIRTUAALITYÖ JA -JOHTAMINEN: LUKU 3
Järvenpää, S. &
Leidner, D.

Commonication and Trust in Global Virtual Teams Tutkimus-
artikkeli

1999 Organization Science 3 4360 1 Virtuaalityötä ja luottamusta käsittelevä Survey-
tutkimus sekä samalla tutkimuskentän yksi
keskeisimmistä tutkimuksista. 75 globaaliatiimiä.

Lipnack, J. &
Stamps, J.

Virtual Teams: The New Way To Work Artikkeli 1999 Strategy and
Leadership

1 2161 2 Virtuaalityön ja -johtamisen tarkastelua yleisellä
tasolla pohtien perustekijöitä aiheesta.

Martins, L. ym. Virtual Teams: What Do We Know and Where Do We Go
From Here.

Tutkimus-
artikkeli

2004 Journal of
Management

3 1424 1 Kirjallisuuskatsaus aiemmasta tutkimuksesta,
menetelmistä ja aiheita tuleville tutkimuksille.
Aineistona 93 empiiristä tutkimusartikkelia.

Powell, A. ym. Virtual Teams: a review of current literature and directions for
future research

Tutkimus-
artikkeli

2004 The Data Base for
Advances in
Information Systems

1 1610 1 Kirjallisuuskatsaus aiemmasta tutkimuksesta,
menetelmistä ja aiheita tuleville tutkimuksille.

Malhotra, A. ym. Leading Virtual Teams Tutkimus-
artikkeli

2007 Academy of
Management
Perspectives

1 548 1 Tutkimuksessa tunnistetaan 6 keskeisintä
johtamiskäytäntöä virtuaalijohtamisessa. Aineisto
kerätty haastetteluin, havainnoimalla ja kyselyin.

Gilson, L. ym. Virtual Teams Research: 10 years, 10 Themes and 10
Opportunities.

Tutkimus-
artikkeli

2015 Journal of
Management

3 357 1 Kirjallisuuskatsaus aiemmasta tutkimuksesta,
menetelmistä ja aiheita tuleville tutkimuksille.
Aineistona 243 empiiristä tutkimusartikkelia.

TILASTOLLINEN MENETELMÄOSAAMINEN: LUKU 5
Metsämuuronen, J. Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä 4 Kirja 2009 − − 1067

(v. 2005
painos)

1 Perusmenetelmäopas tilastotieteisiin.

Tähtinen, J. ym. Tilastollisen aineiston käsittelyn ja tulkinnan perusteita. Kirja 2011 − − 128 2 Menetelmäopas.
Nummenmaa, L. Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät. Kirja 2011 − − 1067

(v. 2004
painos)

2 Menetelmäopas. Sitoo esimerkein
analyysimenetelmät SPSS-ohjelmaan.

a. Google Scholar 12.2.2019
b. 1 = Tieteellisesti validi, 2 = Validi, 3 = Ei tieteellisesti validi.
c. Kansallinen Julkaisufoorumi-luokitus (JUFO) asteikolla 1 = perustaso, 2 = johtava taso, 3 = korkein taso, 12.2.2019
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LIITE 9 Työyhteisössä sovittavat virtuaalityöhön liittyvät asiat

Prosessit ja toimintatavat:

Mitä vanhoja kirjoittamattomia työyhteisön virallisia ja epävirallisia toimintatapoja olemme valmiita muut-

tamaan?

Milloin otamme tai emme ota yhteyttä toisiimme?

Missä asioissa otamme yhteyttä toisiimme?

Miten vaihdamme kuulumisia päivän aikana?

Kuinka usein pidämme yhteyttä toisiimme virtuaalityöjakson aikana?

Miten kiireelliset asiat hoidetaan tarvittaessa?

Sovimmeko yhteisiä aikoja, jolloin jokainen on erikseen tarvittaessa tavoitettavissa?

Milloin on välttämätöntä olla läsnä virkapaikalla?

Miten lähityöyhteisössä viestitään virtuaalityön aikana epämuodollisista asioista?

Miten esimies ja muut henkilöt ovat lähityöyhteisöstä tavoitettavissa, jos joku heistä tekee virtuaalityötä?

Miten annan palautetta myös toisella paikkakunnalla olijalle?

Miten toteutamme palaverit ja kokoukset?

Miten teemme päätöksiä verkon yli toimittaessa?

Miten osallistamme kaikki mukaan päätöksentekoon?

Miten voimme kouluttaa toisiamme verkon yli?

Miten kannustamme ja innostamme toisiamme virtuaalityössä?

Miten työaikaa ja tuloksia on valvottava?

Mikä on vasteaika yhteistyölle virtuaalityössä?

Aiheuttaako virtuaalityö työyhteisössä jotakin negatiivista, miksi?

Miten korvataan ns. juoma-automaatti- ja kahvipöytäkeskustelut?

Miten virtuaalityöpäivät suunnitellaan ja ilmoitetaan muille?

Onko käytössämme ns. pakollinen työskentelyaika, jolloin jokainen on saatavissa kiinni virtuaalisesti?

Millaista yhteistyötä kukin odottaa virtuaalityön aikana?

Miten ratkaisemme haasteet ja erimielisyydet verkon yli toimittaessa?

Miten ideoimme verkon yli?

Prosessit ja tiedonjakaminen:

Miten välitetään tietoa siitä, mitä muut tekevät?

Miten muu virallinen tiedonjakaminen voidaan toteuttaa tarkoituksenmukaisesti?

Miten jaamme tietoa kuormittamatta kuitenkaan liikaa toisiamme?

Missä säilytämme yhteisesti hyödynnettävät tiedot?

Miten toisen dokumentteja voi muokata?
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Miten nimeämme tiedostot?

Millaista tietoa jaamme erilaisilla kanavilla?

Ihmiset ja henkilöstön valmiudet:

Millainen on hyvä virtuaalityöntekijä?

Mitkä ovat kunkin itsensäjohtamisen taidot?

Mitkä ovat kunkin asenteet virtuaalityötä kohtaan?

Millaiset ovat kunkin vuorovaikutuskyvyt ja tekniset mahdollisuudet virtuaalityön tekemiseen?

Millaiset olosuhteet kullakin on työskennellä kotona tai muussa toimipaikassa?

Ovatko kaikki halukkaita ja valmiita toimimaan verkon yli?

Teknologiat ja viestintäkanavat- mihin, milloin, miten ja miksi käytetään (vrt. Taulukko 2−4):

Mitä eri kanavia on käytössämme?

Mihin tarkoitukseen käytämme kanavia?

Millaiset ovat kunkin verkkoyhteydet?

Mitä eri kanavia käytämme?

Millaisia varajärjestelmiä meillä on käytössä?

Miten hyödynnämme ohjelmien ja kanavien erilaisia ominaisuuksia (esim. liikennevaloja)?

Millä kanavilla voimme tehostaa toimintaamme ja säästää aikaa?

Mitkä ovat mahdollisuudet tietojärjestelmien korjaamiselle tai vaihtamiselle?
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LIITE 10 Tutkimuksen ulkopuolelle rajatut näkökulmat

Työhyvinvointi on laaja-alainen käsite, minkä takia tässä tutkimuksessa ei tarkastella seuraavia työ-

hyvinvointiin liittyviä seikkoja:

· Lait; Työturvallisuuslaki (työolosuhteet ja työ), Työterveyshuoltolaki ja Työsuojelulaki (vaaralliset ja

haittalliset tekijät) sekä muutamat muut lait, asetukset sekä säädökset (Manka & Manka 2016, 43, 85;

Pääesikunta 2014a, 39–40; Tarkkonen 2012, 18).

· Työn kuormittuneisuuden, koetun työstressin, työstä palautumisen, työterveyden ja työkyvyn näkö-

kulmat (Manka & Manka 2016, 75, 206, 208).

· Tutkimuksessa työhyvinvointia ei tarkastella organisaation näkökulmasta (Manka & Manka 2016,

76).

· Tutkimuksessa ei käsitellä työtapaturmia, ammattitauteja, sairaana työskentelyä (vrt. mukautettu työ),

fyysisiä työympäristöjä tai niiden työergonomiaa (vrt. Manka & Manka 2016, 39, 54; Suonsivu 2011,

38; Tarkkonen 2012, 18, 68).

· Tutkimuksessa ei käsitellä työsuojeluohjelmia, työhyvinvointisuunnitelmia, työaikoja, osa-aikatyötä,

liukuvaa työaikaa tai työhyvinvointia käsitteleviä virkaehtosopimuksia (vrt. Manka & Manka 2016,

43, 85; Pääesikunta 2014a, 39–40; Tarkkonen 2012, 18).

· Tutkimuksessa työhyvinvointia ei tarkastella kehityskeskustelujen, itsearviointikyselyjen tai työtyy-

tyväisyysmittareiden kautta (vrt. Manka & Manka 2016, 60, 91).

· Tutkimuksessa työhyvinvointia ei tarkastella työkykyjohtamisen kautta, sillä siinä vaikuttajina ovat

muun muassa työsuojelutoimikunnat, työterveyshuolto, työnantajan ja työterveyshuollon toimijat

(Manka & Manka 2016, 82, 91).

· Työssä ei huomioida henkilöstönvaihtuvuuteen liittyviä asioita (Manka & Manka 2016, 84).

· Työssä ei oteta huomioon työn tekemiseen liittyvää vaarojen ja riskien arviointia (Manka & Manka

2016, 85; Tarkkonen 2012, 83).

· Työssä ei huomioida palkkaus- ja kannustustekijöitä, asemaa työyhteisössä ja urakehitystä (Pöyriä

2012, 12; Suonsivu 2011, 81).

· Työhyvinvoinnin tarkastelussa ei huomioida eri työikäisten eri ryhmiä eikä niiden määriä(Alasoini

2012, 101).

· Tutkimuksessa työhyvinvointia ei käsitellä tasa-arvokysymyksiin, ristiriitojen, häiriöiden, työyhtei-

söongelmien ja kiusaamisen näkökulmista (Suonsivu 2011, 168–169; Tarkkonen 2012, 18).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työhyvinvointiin liittyviä yksilön elintapoja tai muita yksilöön tai hänen

elinpiiriin liittyviä asioita (Suonsivu 2011, 23; Tarkkonen 2012, 54).

· Tutkimuksessa ei huomioida eri kulttuuritaustaisiin henkilöihin liittyviä asioita (Suonsivu 2011, 73).

· Työssä ei huomioida työnohjausasioita (Suonsivu 2011, 90). Työssä ei huomioida vuorotyötä (Suon-

sivu 2011, 94).
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· Tutkimuksessa ei käsitellä työ- ja liikuntaelinsairauksia ja mielenterveysongelmia tai hyvinvointipal-

veluja (Hyppänen 2010, 246; Tarkkonen 2012, 18).

· Tutkimuksessa ei huomioida henkilöstö-, kehittämis- ja riskienhallinta-asioita (Tarkkonen 2012, 22).

· Tutkimuksessa ei huomioida niin sanottuun lähtövaihtuvuuteen liittyviä kysymyksiä (Tarkkonen

2012, 56, 72).

· Tutkimuksessa ei käsitellä ennenaikaista eläköitymistä (Tarkkonen 2012, 56).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työturvallisuutta, millä tarkoitetaan sitä, että työn ja järjestelmien sisäl-

tämät riskit ovat hyväksyttävällä tasolla (Tarkkonen 2012, 59).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työnantajaimagoa (Tarkkonen 2012, 73).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työehtosopimuksia (Tarkkonen 2012, 84–85).

· Tutkimuksessa ei tarkastella sairaspoissaoloja (Tarkkonen 2012, 69).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työhyvinvointiin liittyviä hankintoja (Tarkkonen 2012, 135).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työhön paluuseen liittyviä asioita (Tarkkonen 2012, 140).

· Tutkimuksessa ei tarkastella bonus- ja palkitsemisjärjestelmiä (Tarkkonen 2012, 144).

· Tutkimuksessa ei tarkastella fyysistä kuntoa (Kehusmaa 2011, 36).

· Tutkimuksessa ei tarkastella yksilön terveyteen liittyviä asioita (Tarkkonen 2012, 60). Terveys voi-

daan katsovan syntyvän fyysisestä, psyykkisestä, eettisestä ja sosiaalisesta toimintakyvystä (vrt.

Tarkkonen 2012, 60).

· Tutkimuksessa ei tarkastella vuosi- ja viikkolepo, vanhempainloma, opintovapaa, sairaslomat, vuo-

rotteluvapaa-asioita (Tarkkonen 2012, 23–24).

· Tutkimuksessa ei tarkastella esteiden ja häiriöiden poistamista (Tarkkonen 2012, 25).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työhyvinvointi johtamiseen liittyviä resusseja; tietokannat, luettelot, ar-

kistot, tilastot, henkilöstön koulutus, viestintä ja tiedotus (Tarkkonen 2012, 127, 148).

· Ttyöhyvinvointia tarkasteltaessa ei otetan huomioon tarkastuksia, valvontaa tai raportointia (Tarkko-

nen 2012, 127).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työtyytyväisyyttä (Tarkkonen 2012, 50).

· Tutkimuksessa ei tarkastella työolosuhteita (Tarkkonen 2012, 42).

· Tutkimuksessa ei tarkastella perehdytystoimia (Tarkkonen 2012, 33).

· Työhyvinvointijärjestelmää kokonaisuutena (Tarkkonen 2012, 39, 41).

Myös virtuaalityö ja -johtaminen ovat laajoja käsitteitä, minkä takia tutkimuksessa ei tarkastella seu-

raavia virtuaalityön ja -johtamisen näkökulmia:

· Tutkimuksessa ei tarkastella yksittäisen virtuaalikokouksen tai -tapaamisen organisointia tai fasili-

tointia (Vilkman 2016, 171).

· Tutkimuksessa ei tarkastella erilaisten konfliktien tarkastelua verkon yli (Pullan 2016, 77).
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· Tutkimuksessa ei tarkastella sukupuolieroja, kulttuuri- ja kansallisuustaustaa tai aikaerotekijöitä

(Vilkman 2016, 55).

· Tutkimuksessa ei tarkastella erikseen erilaisia mobiilijärjestelmiä ja niiden mahdollisuuksia (Vilk-

man 2016, 159).

· Tutkimuksessa ei tarkastella myöskään eri sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia ja vaikutus-

ta (Vilkman 2016, 161).

· Tutkimuksessa ei tarkastella varkauksia, jotka voisivat kohdistua esimerkiksi kotiin (Helle 2006, 85).

· Tutkimuksessa ei tarkastella virtuaalityön laadun, tuottavuuden tai kustannustehokkuuden tai näihin

liittyvien tunnuslukujen näkökulmasta (Manka & Manka 2016, 62).

· Tutkimuksessa ei tarkastella virtuaalityötä tietoteknisten, tietoliikenneyhteyksien, tietoverkkojen,

joukkoliikenteen ergonomian kautta (Pullan 2016, 111−113; Forsblom ym. 2006, 16–17, 21–28).

· Tutkimuksessa virtuaalityötä ei lähestytä työ- ja virkaehtosopimusten näkökulmasta (Forsblom ym.

206, 20).

· Tutkimuksessa ei tarkastella eri ohjelmistojen ja järjestelmien käytettävyyttä tai laatua (Vilkman

2016, 167).

· Tutkimuksessa ei tarkastella virtuaalityön kustannuksia (Pullan 2016, 113).

· Tutkimuksessa ei tarkastella eri organisaatioiden välistä yhteistyötä (Pullan 2016, 111–112).

· Tutkimuksessa ei tarkastella virtuaalifasilitointia (Nummi 2013).

· Tutkimuksessa ei tarkastella virtuaalikokouksen toteuttamista ja periaatteita (Pullan 2016).


