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TIIVISTELMÄ:  

Tutkimuksen aiheena on etätiimin sitouttaminen asiantuntijaorganisaatiossa. Etätiimien 

sitoutumisen tutkiminen on mielenkiintoista Covid-19-pandemian vuoksi, kun organisaatiot, 

jotka eivät aiemmin toimineet virtuaalisesti kokoaikaisesti, ovat siirtyneet etätöihin. 

Tutkimuskysymyksinä ovat, miten tiiminvetäjät sitouttavat etätiiminjäseniä, millaisia keinoja 

heillä on käytössään ja miten tilanne on muuttunut aiempaan verrattuna. Tutkimuksen taustalla 

ovat organisaatiositoutuminen, organisaatiokansalaisuus ja tiimikansalaisuus teorioina, 

aiempaa tutkimusta aiheesta ja käsitteinä etätiimi, virtuaalitiimi, sitoutuminen ja luottamus.  

Aineisto on kerätty haastattelemalla viittä tiiminvetäjää yhdestä organisaatiosta. Haastattelut 

suoritettiin etänä. Haastattelut olivat noin 30–45 minuuttia pitkiä. Aineiston analyysissa on 

käytetty teoriaohjaavaa sisällönanalyysia. Teoriaohjaavuus näkyy haastattelukysymyksissä ja 

tulosten vertailussa. 

Tuloksissa selvisi, että tärkeimmät sitoutumisen keinot ovat kommunikaatio, yhteistyö ja 

auttaminen. Tiiminvetäjät hyödyntävät sitouttamisessa palavereita, henkilökohtaisia 

keskusteluja, chattiä ja epävirallisia tapaamisia. Tiimin sitoutumiseen vaikuttavat tiiminvetäjän 

lisäksi organisaatio ja toiset tiimiläiset. Tiimiläiset auttavat sitouttamisessa toisiaan. Tilanne 

organisaatiossa sitoutumisen suhteen on joko parantunut tai pysynyt samana etätyön aikana.  

Tuloksista voi päätellä, että sitoutumiseen vaikuttavat avoin keskustelu, tiedottaminen, 

tiimiläisten huomioon ottaminen, palautteenanto, organisaation rakenne ja sen luoma 

ympäristö, auttaminen ja motivointi sekä luottamus. Sitoutuminen on usean organisaation 

toimijan vastuulla ja vaikutuksen alaisena, ei pelkästään tiiminvetäjän. Sitoutumista 

edesauttavat tiiminvetäjät, organisaatio ja tiimiläiset. Sitoutuminen voi pysyä korkealla tasolla 

tai kasvaa myös etätyöhön siirtyessä. Tuloksia voidaan hyödyntää tiimien sitoutumisen 

parantamisessa ja sitouttamista edistävien ympäristöjen rakentamisen apuna.  

 

Avainsanat: sitoutuminen, sitouttaminen, tiimit 

Tutkielma ei sisällä muita kuin tekijän/tekijöiden omia henkilötietoja.  
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1. JOHDANTO 

 

Organisaatiot ovat käyttäneet tiimejä toiminnassaan jo kauan. Tiimejä käytetään projekteissa, 

johtamisessa, organisaation järjestämisessä, tuotannossa ja monissa muissa funktioissa yhä 

enemmän ja enemmän. Kasvokkain tapaavien tiimien lisäksi myös virtuaalisten tiimien ja etänä 

toimivien tiimien hyödyntäminen yleistyy ja on yleistymässä sekä teknologioiden edistymisen 

ansioista että Covid-19-viruksen aiheuttaman pandemian seurauksena. Tämä tutkimus on siis 

osittain syntynyt pandemian aiheuttaman muutoksen seurauksena, jossa koronaviruksen leviä-

misen estämiseksi asetettiin rajoituksia ja suosituksia liittyen työntekoon ja työpaikalla toimi-

miseen. Yksi näistä suosituksista oli etätyösuositus, jonka mukaan mahdollisuuksien mukaan 

töitä tehtäisiin etänä, esimerkiksi kotoa, jolloin kontakti toisten henkilöiden kanssa olisi mah-

dollisimman minimaalista ja siten koronaviruksen leviäminen heikentyisi ja uusien tartuntojen 

määrä saataisiin laskuun.  

Etätyösuositus pakotti organisaatiot ja tiimit toimimaan virtuaalisessa ympäristössä ja löytä-

mään keinoja ylläpitää tehokkuuden tasoa uudessa tilanteessa. Etätyöhön siirtyminen herätti 

minussa kysymyksiä liittyen sitoutumiseen, sen tasoon ja siinä mahdollisesti tapahtuviin muu-

toksiin. Sitoutuminen on myös noussut pinnalle organisaatioissa uuden tilanteen myötä. Kysy-

myksinä ovat olleet esimerkiksi se, voiko etänä työskentely olla yhtä tehokasta kuin työpaikalla 

työskentely, ovatko työntekijät yhtä sitoutuneita organisaatioihin ollessaan etänä ja miten työn-

tekijöiden hyvinvointia voidaan ylläpitää uudessa tilanteessa. Sitoutumista on aiemmin tutkittu 

organisaatioissa ja tiimeissä melko laajasti, mutta harvemmin etätiimeissä tai virtuaalisissa tii-

meissä. Tämä tilanne, vaikka haastava, antoi hyvän mahdollisuuden tutkia juuri etätiimien si-

toutumista ja sitouttamista ja sitä, onko tilanne todellisuudessa erilainen verrattuna niin sanot-

tuun normaalitilanteeseen, jossa työnteko tapahtuu toimistoilla ja työpaikoilla.  

Tutkimukseni keskittyy siis etätiimien sitouttamiseen asiantuntijaorganisaatiossa. Halusin tut-

kia sitä, mitkä asiat vaikuttavat etätilanteessa tiimin sitouttamiseen, millaisia keinoja erityisesti 

tiiminvetäjillä on sitouttamisessa käytössään ja sitä, onko tilanne erilainen tai muuttunut aiem-

paan verrattuna. Taustallani tässä tutkimuksessa on organisaatiositoutumisen ja organisaatio-

kansalaisuuden teoriat sekä aiempia tutkimuksia liittyen tiimin sitouttamiseen ja etä- ja virtu-

aalitiimin sitouttamiseen. 

Tutkimukseni on jaettu seitsemään lukuun. Luvussa kaksi tarkastelen organisaatiositoutumista, 

määrittelen sen käsitteen ja esittelen sen teorioita. Luvussa kolme käsittelen aiempaa tutkimusta 
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liittyen tiimien ja etätiimien sitoutumiseen. Luvussa neljä teen yhteenvedon aiemmasta tutki-

muksesta ja esittelen tutkimukseeni valitsemani tärkeimmät taustat. Luku viisi esittelee tutki-

musmenetelmäni, tutkittavani ja analyysiprosessini. Luvussa kuusi käyn läpi analyysissani 

esille nousseet teemat. Luvussa seitsemän teen yhteenvedon, esittelen johtopäätökset sekä ver-

tailen tuloksiani aiempaan tutkimukseen. Viimeinen luku, luku kahdeksan, sisältää yleistä poh-

dintaa aiheesta, jatkotutkimuksesta ja tutkimuksen merkityksestä. 
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2. SITOUTUMISEN TAUSTAA 

 

2.1. Tiimitutkimuksen tausta 

 

Ihmissuhteiden tutkiminen organisaatioissa ulottuu noin 90 vuoden päähän 1920- ja 30-luvuille, 

jolloin Elton Mayo ja Fritz Roethlisberger tutkivat työoloja Hawthorne Works -nimisessä teh-

daskompleksissa Yhdysvalloissa. Mayon tutkimus on yksi ensimmäisiä ihmissuhdekoulukun-

taa esiintuovia ja kehittäviä tutkimuksia sekä yksi keskeisimmistä ihmissuhdekoulukunnan tut-

kimuksista. Niin sanottu ihmissuhdekoulukunta on organisaatiotutkimuksen suuntaus, jossa 

painotus on organisaatiossa olevissa suhteissa ja ilmapiirissä sekä niiden vaikutuksissa (Kuok-

kanen & Seeck, 2007, 120). Ihmissuhdekoulukunnan näkökulman johtajuuteen ja johtamistyy-

leihin on siis erilainen verrattuna aiempiin tutkimussuuntauksiin, esimerkiksi taylorismiin, 

jossa työnteko nähtiin standardoitavana ja tieteellistettävissä olevana, jolloin ylemmälle joh-

dolle jäi työn suunnittelu ja työntekijöille toteutus (Seeck & Järvelä, 2007, 120). Alun perin 

Hawthorne-tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia fyysisten olosuhteiden muutosten vaikutusta 

tehokkuuteen, jolloin tutkimuksen kohteena oli ensimmäisenä valaistus (Kuokkanen & Seeck, 

2007, 124). Parempi valaistus vaikutti tehostavasti työntekoon, mutta tutkimuksessa kuitenkin 

havaittiin, että yksilön psykologialla oli suurempi vaikutus tehokkuuteen. Kuitenkin yksi tär-

keimmistä Hawthorne-tutkimuksissa havaituista ilmiöistä on epävirallisten normien muodostu-

minen ja niiden merkitys. Työntekijöiden muodostamien epävirallisten ryhmien ja niiden nor-

mien vaikutuksen havaittiin olevan suurempi kuin työpaikan virallisten normien (Kuokkanen 

& Seeck, 2007, 124). Tämän lisäksi Mayo otti käyttöön vapaamuotoisethaastattelut tutkimus-

menetelmänä, jolloin työntekijät pystyivät itse kertomaan työhön liittyvistä ongelmista. Nämä 

haastattelut osoittivat, että useat ongelmien takana olevat tekijät olivat todellisuudessa psyko-

logisia, ja pelkästään työntekijöiden kuuntelu paransi heidän mielipidettään työstä, vaikka ti-

lanne työpaikalla ei muuttunutkaan muuten (Kuokkanen & Seeck, 2007, 124).  

Fritz Roethlisberger osallistui Hawthorne-tutkimuksiin 1930-luvulla. Hänen tutkimuksistaan 

tunnetuin on William Dicksonin kanssa kirjoitettu teos, jonka mukaan työnantajien tulisi ottaa 

huomioon psykologiset tekijät fyysisten tekijöiden lisäksi (Kuokkanen & Seeck, 2007, 125). 

Myös tämän tutkimuksen mukaan siis sosiaalisella vuorovaikutuksella ja psyykkisillä tekijöillä 

on suuri merkitys tyytyväisyyteen, joten myös työnantajien ja -johtajien tulisi ottaa ne huomi-

oon työtä suunnitellessaan (Kuokkanen & Seeck, 2007, 125). Roethlisbergerin ja Dicksonin 



8 
 

havainnot olivat siis samansuuntaisia Mayon aiempien tutkimusten kanssa psykologisten teki-

jöiden merkityksestä. 

Nämä tutkimukset johtivat siis ihmissuhteiden, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja psykologisten 

tekijöiden huomioimiseen työtä suunnitellessa ja järjestellessään. Ihmissuhteiden tutkimuksesta 

kehittyi eteenpäin myös ryhmien ja ryhmädynamiikan tutkimus. Yksi ryhmien ja ryhmädyna-

miikan tutkijoista tärkeimpiä on Kurt Lewin, jota pidetään muun muassa ryhmädynamiikan 

käsitteen kehittäjänä (Kuokkanen & Seeck, 2007, 126). Hänen tutkimuksensa tarkasteli poikien 

johtamista ja ryhmäkäyttäytymistä hieman Hawthorne-tutkimuksia myöhemmin, 1940-luvulla. 

Lewin havaitsi ryhmien johtamistyylien vaikuttavan siihen, miten ryhmän jäsenet toimivat ja 

käyttäytyivät toistensa kanssa. Esimerkiksi Lewinin mukaan autoritäärinen johtamistyyli johti 

vihamielisyyteen ja aggressiivisuuteen, kun taas Lewinin kutsumassa demokraattisessa johta-

mistyylissä ryhmän jäsenillä oli korkeampi moraali (Kuokkanen & Seeck, 2007, 126).  

Ryhmien tutkiminen kehittyi tämän jälkeen eteenpäin. 1950-luvun yksi merkittävimmistä ryh-

mien tutkijoista on Robert F. Bales, jonka merkittävänä teoriana on Interaction Process 

Analysis (IPA) eli vuorovaikutusten prosessien analyysi. Tämän prosessin tarkoituksena on ha-

vainnoimalla tutkia emotionaalista, älyllistä ja behavioraalista vuorovaikutusta ryhmän jäsen-

ten välillä (Bales, 1951). Tämän mallin tarkoituksena on luokitella ja analysoida kasvokkain 

tapahtuvaa ryhmän vuorovaikutusta 12 eri kategoriaan positiivisista, neutraaleihin ja negatiivi-

siin (Bales, 1951). Balesin malli on siis yksi aikaisemmista ryhmän vuorovaikutuksen tutki-

muksen välineistä.  

Myös George C. Homansin tutkielma sosiaalisesta vuorovaikutuksesta vaihdantana 1950-luvun 

loppupuolelta oli merkittävä ryhmä- ja vuorovaikutustutkimus, joka johti lopulta myös sosiaa-

lisen vaihdannan teorian kehittämiseen. Homansin (1958) mukaan sosiaalinen kanssakäyminen 

ja vuorovaikutus on vaihdantaa, jossa henkilöt vaihtavat aineellista tai ei-aineellista tavaraa 

(esimerkiksi ottavat suuremman vastuun tehtävistä, mutta siten saavat myös enemmän arvoval-

taa ryhmässä) ja siten luovat tasapainoisen ryhmän. Yksittäiset henkilöt siis vaikuttavat toimin-

nallaan ja vaihdannallaan ryhmän lopputulemiin ja tasapainoon. Homansin teoria oli myös mu-

kana johtamassa uusien teorioiden kehittämiseen, esimerkiksi psykologisten sopimusten ja or-

ganisatoriseen oikeudenmukaisuuteen (Mathieu, Wolfson & Park, 2018, 309).  

Ryhmätutkimuksen aikaisimpia malleja ja tutkimuksia on myös useita muita. Merkittäviä tii-

mitutkimuksia tuli myös 1970- ja -80-luvuilla. Tällöin keskittyminen tiimitutkimuksissa siirtyi 

tehtävien ominaisuuksiin ja dynamiikkaan poispäin esimerkiksi Mayon yksilöön keskittyvästä 
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tutkimuksesta (Mathieu et al., 2018, 210). Yksi 1980-luvun ja sen jälkeisiä merkittäviä tutki-

joita on Joseph E. McGrath, joka oli osana ja tutki useita työryhmä toimintaan liittyviä ilmöitä 

ja jonka tutkimusten ja teorioiden perusteella on myös ryhmä- ja tiimitutkimus kehittynyt. Yksi 

hänen merkittävimmistä tutkimuksista on hänen teoksensa Groups: Interaction and 

Performance vuodelta 1983. Tämä teos keskittyy hänen malliinsa ryhmien tehtävistä, jotka hä-

nen mukaansa voidaan jakaa neljään eri ryhmään, joiden kautta ryhmä voi tuottaa, valita, neu-

votella ja suorittaa toimintoja (McGrath, 1983, 62). Esimerkiksi tuottamisen ryhmään kuuluu 

suunnitelmien tuottaminen, neuvottelemisen ryhmään kuuluu eri näkökulmiin liittyvä konflik-

tien ratkaisu ja suorittamiseen kuuluu tehtävien suorittaminen. Tämän teoksen pääpaino on siis 

ryhmän suorittamissa erilaisissa tehtävissä.  

Toinen McGrathin merkittävistä teoksista hieman myöhemmältä ajalta on Time, Interaction 

and Performance (TIP) -teoria vuodelta 1991. Tämän teorian tarkoituksena on ottaa huomioon 

ajalliset tekijät liittyen yksilöön, ryhmään ja organisaatioon (McGrath, 1991).  Tämä teoria pai-

nottaa siis niitä ajallisia tekijöitä, jotka vaikuttavat vuorovaikutukseen ja tehtävistä suoriutumi-

seen. McGrathin (1991, 147) mukaan työryhmätoimintaan liittyy siis kompleksisia ajallisia 

kaavoja, kuten ryhmän toiminnan sovittaminen ulkoisiin tapahtumiin tai ajanjakson sovittami-

nen tehtäviin. Myös muissa tämän ajanjakson tiimitutkimuksissa näkyy ryhmädynamiikan ja 

ajallisten tekijöiden merkitykset (Mathieu ym., 2018, 311). Holly Arrow’n ja Joseph E. 

McGrathin (1995) tutkimus keskittyy ryhmään kuulumisen dynamiikan muutoksiin ja jatku-

vuuteen liittyen kokoonpanoon ja paikalla oloon työryhmissä, myös tiimeissä. Myös tässä tut-

kimuksessa näkyy siis ajallinen kompleksisuus ja ryhmädynamiikka, jolloin jokaista työryhmän 

muutosta voidaan tarkastella sen laajuuden, suunnan ja myös sen, missä muutos tapahtuu ja 

minkä seurauksena se tapahtuu, kautta (Arrow & McGrath, 1995, 385). 

1990-luvun jälkeen ja siitä eteenpäin ryhmätutkimus on jatkunut hieman eri suuntaan. 2000-

luvulla tiimitutkimuksen keskeisenä tutkimuskohteena on yhä dynamiikka, mutta dynamiikan 

tutkiminen on kehittynyt tiimin sisäisen dynamiikan lisäksi tutkimaan myös esimerkiksi organi-

satorista ympäristöä (Mathieu ym., 2018, 317).  Tutkimuksessa myös pystytään enemmän eri-

laisia teknologioita ja enemmän dataa kuin aiemmin (Mathieu ym., 2018, 317). Tiimi- ja ryh-

mätutkimuksessa pystytään siis tutkimaan isompia määriä dataa yhä kompleksisemmin, jolloin 

pystytään myös tutkimaan ja tarkastelemaan ilmiöitä kompleksisina.  

Ryhmä- ja tiimitutkimuksen suunta on muuttunut myös uusien teknologioiden ja niiden käyt-

töönoton myötä, jolloin tiimien ja ryhmien toimintaan tulee uusia vaikuttavia tekijöitä. Tekno-
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logiaa käytetään yhä enemmän ja enemmän sekä työelämässä että sen ulkopuolella. Muutamia 

teknologiaan ja sen tutkimiseen suhteessa tiimeihin liittyviä ilmiötä ovat teknologian ja työka-

lujen hyväksyminen, implementointi ja integrointi (Griffith, 2012).  Näiden ilmiöiden lisäksi 

myös virtuaalisten tiimien tutkiminen on lisääntynyt. Teknologia on mahdollistanut työn teke-

misen muualla kuin työpaikalla. Teknologian avulla tiimit voivat olla useissa eri paikoissa, jopa 

eri maissa ja eri aikavyöhykkeillä. Työtä voidaan tehdä eriaikaisesti. Merkittäviä virtuaalisten 

tiimien tutkimisen teemoja ovat muun muassa teknologia, globalisaatio ja luottamus (Gilson, 

Maynard, Young, Vartiainen & Hakonen, 2014). Esimerkiksi luottamukseen liittyvä merkittävä 

tutkimus on Kaisa Henttosen ja Kirsimarja Blomqvistin (2005) tutkimus etäisyyden johtami-

sesta globaaleissa virtuaalisissa tiimeissä. Tämän tutkimuksen mukaan luottamukseen vaikut-

tavat useat tekijät kuten kommunikointitoiminta, esimerkiksi avoimuus, rehellisyys ja oikea ai-

kainen vastaaminen, sekä yhteistyö ja tiiminjäsenten kuunteleminen ja valtuuttaminen 

(Henttonen & Blomqvist, 2005, 115). Ryhmä- ja tiimitutkimus myös siis kehittyy aikansa mu-

kana, jolloin uusia ilmiöitä, kuten vaikkapa täysin virtuaalisia tiimejä, on mielekästä tutkia.  

Tiimejä on määritelty usein eri tavoin. Yksi tunnetuimmista määritelmistä on Jon R. 

Katzebachin ja Douglas K. Smithin määritelmä vuodelta 1993, jonka mukaan tiimi on pieni 

ryhmä ihmisiä, joilla on toisiaan täydentäviä taitoja ja jotka ovat sitoutuneet yhteiseen päämää-

rään, yhteisiin suoritustavoitteisiin ja lähestymistapaan, josta he pitävät toisiaan yhteisesti vas-

tuussa (Katzenbach & Smith, 1993, 113).  Tiimi on siis yhteisesti sitoutunut tiettyyn tavoittee-

seen ja toimintatapaan. Tiimin määritelmä ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen. Useat tii-

mien määritelmät määrittelevät tiimin ryhmän tyypiksi (Levi, 2014, 38). Tiimi voidaan siis 

myös nähdä yhtenä ryhmän alalajina työympäristössä. Tiimin määrittelyssä suhteessa ryhmään 

erona on kuitenkin pidetty niiden suhtautumista tavoitteisiin ja tehtäviin, jolloin tiimi määritel-

lään strukturoituna ryhmänä, jolla on yhteisesti määritelty tavoite ja jonka toiminta vaatii koor-

dinoitua vuorovaikutusta liittyen sekä tehtäviin että suhteisiin tiimin sisällä (Forsyth, 2010). 

Tiimin jäsenillä on omat taitonsa ja osaamisensa, joita he hyödyntävät tiimin tavoitteiden saa-

vuttamissa, jolloin myös jäsenet ovat toisistaan riippuvaisia, mikä tarkoittaa sitä, että koko tii-

min onnistuminen on riippuvainen kaikkien työpanoksesta (Forsyth, 2010, 353. Tiimin jäsenillä 

voi myös olla siis myös omien taitojensa seurauksena tarkasti määritellyt roolit tiimin sisällä 

(Levi, 2014, 41). Tiimin ja ryhmän välille ei siis ole määritelty tarkkaa eroa. Tässä tutkimuk-

sessa kuitenkin puhun tiimeistä, sillä tutkimuksen kohteenani oleva organisaatio käyttää sanaa 

tiimi puhuessaan organisaatiorakenteestaan.   
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Tiimejä voi jakaa eri tyyppeihin. Näitä tiimien eri tyyppejä ovat työtiimit (tuotantotiimit ja pal-

velutiimit), johtotiimit, projektitiimit, toimintatiimit ja neuvoa-antavat tiimit (rinnakkaiset tii-

mit) (Levi, 2014,43; Forsyth, 2010, 354). Näillä tiimien eri tyypeillä on siis omat funktionsa 

organisaatiossa. Esimerkiksi tuotantotiimin tarkoituksena on tuottaa konkreettisia tuotteita, joh-

totiimin tarkoituksena on luoda tavoitteita organisaatiolle ja päättää sen toiminnasta ja projek-

titiimien tarkoituksena on toimia tietyn ajan tietyn tavoitteen saavuttamiseksi, jonka jälkeen 

tiimi hajoaa. Tiimejä voidaan siis hyödyntää useisiin eri tarkoituksiin riippuen organisaation 

tavoitteista ja tarpeista. Tiimin tarkoituksena voi olla esimerkiksi tiedon prosessointi, suunnit-

telu, harjoitus tai toteutus (Forsyth, 2010, 353).  

Organisaatiot ovat hitaasti siirtyneet yhä enemmän ja enemmän tiimimuotoiseen toimintaan 

tehtävien ja organisaatiorakenteiden muuttuessa (Levi, 2014, 47). Tehtävät voivat olla komp-

leksisempia, asiakaspalvelu ja laatu voi olla tärkeää, nopeat muutokset voivat olla välttämättö-

miä tai tavoitteena voi olla tuotteen tai palvelun parantaminen (Levi, 2014, 47). Tällöin tiimi 

voi olla ainoa tehokas keino tehtävän suorittamiseen. Erityisesti teknologia seurauksena useat 

tehtävät ovat muuttuneet kompleksisemmiksi, jonka lisäksi myös tarve useille erilaisille osaa-

jille on lisääntynyt. Tällöin tiimimuoto, johon kuuluu useita eri jäseniä (usein eri taustaisia 

oman alansa ammattilaisia), on tehokkain keino suorittaa tarvittavat tehtävät. Tiimityö voi myös 

johtaa parempiin suorituksiin organisaatiossa, kuten parempaan tuottavuuteen, parempaan pal-

velulaatuun, parempaan työtyytyväisyyteen, vähempiin poissaoloihin ja pienempään vaihtu-

vuuteen (Sheng, Tian & Chen, 2010, 1298).  

Tiimit ovat myös siirtyneet osaksi organisaatiorakennetta. Organisaatiot ovat siirtyneet perin-

teisestä hierarkkisesta organisaatiomallista tiimimuotoiseen organisaatiomalliin, jonka tarkoi-

tuksena on tehdä organisaatiosta nopeampi, joustavampi ja kustannustehokkaampi (Levi, 2014, 

49). Näin tiimimuotoinen malli voi myös vastata esimerkiksi innovaatio- ja oppimistarpeisiin 

(Forrester & Drexler, 1999, 47). Tiimit voivat siis korvata perinteisen mallin ja voivat olla siinä 

tehokkaampia. Tiimejä voidaan myös käyttää johtotehtävissä johtotiimeinä vähentäen siten 

myös organisaation korkeutta (Levi, 2014, 49).   

Ihmissuhdekoulukunnan ja tiimi- ja ryhmätutkimuksen historia luovat siis kehyksen myös 

omalle tutkimukselleni. Keskeisimpiä tutkimuksen kohteita tiimi- ja ryhmätutkimuksessa ovat 

olleet vuorovaikutus, ryhmädynamiikka ja myös aika. Vuorovaikutuksen merkitys korostuu 

myös virtuaalisten ja etätiimien tutkimuksessa, ryhmädynamiikka vaikuttaa toimintaa myös vir-

tuaalisissa tiimeissä ja ajalla on täysin uusi vaikutus etätiimeissä, kun työtä tehdään eri paikoissa 
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ja myös eri aikaan, jolloin kommunikaatio voi olla asynkronista. Tiimitutkimuksen historia on 

vaikuttaa myös tänä päivänä tutkimukseen, sen aiheisiin ja painotuksiin.  

 

2.2. Organisaatiositoutuminen 

 

Tarkastelen tiimin sitoutumista ensiksi yleisemmällä tasolla organisaatiossa. Sitoutumista ja si-

touttamista käytän tässä tutkimuksessa käsitteinä. Sitouttamisella tarkoitan sitoutumiseen vai-

kuttavaa johtamista, jota organisaatiossa tehdään. Sitoutumisen määrittelen tässä luvussa. Si-

toutumisen ilmiöön liittyy myös organisaatioon sitoutuminen ja organizational citizenship 

behavior (OCB) eli organisaatiokansalaisuus. Sitoutumista voidaan tarkastella myös muista nä-

kökulmista näiden lisäksi, mutta valitsin nämä tutkimukseeni, sillä niiden sisällöt, jotka seuraa-

vaksi avaan, sopivat parhaiten tutkimukseni tulokulmaan. Näistä ilmiöistä on enemmän tutki-

musta kuin pelkästään etä- tai virtuaalitiimin sitouttamisesta, mutta myös niiden tarkastelu suh-

teessa etätyön sitoutumiseen on merkityksellistä, sillä ne antavat kehyksen tarkastelulle ja tiimi- 

ja ryhmätutkimukset usein perustuvat organisaatiotason tarkastelulle siirrettynä tiimitasolle. 

Koska tutkimukseni keskittyy organisaatioon, joka on koronatilanteen vuoksi siirtynyt hybridi-

malliin, jossa etätyö on suuressa merkityksessä, on myös mielekästä tarkastella sitoutumista 

niin sanotussa normaalitilanteessa, jossa tiimit toimivat esimerkiksi samassa toimistossa yh-

dessä.  

Sitoutuminen tarkoittaa työntekijän jatkuvuutta tietyn organisaation työntekijänä. Tätä on tut-

kittu melko paljon. Sitoutumisen tutkimuksessa on esitetty, että sitoutumisen tyylejä ja näiden 

tyylien eri vaikutuksia on useita erilaisia. Yksi tunnetuimpia organisaatiositoutumisen malleja 

on Meyerin ja Allenin (1991) kolmen komponentin malli. Tämän mallin mukaan organisaatio-

sitoutumista on kolmen tyyppistä, joilla kaikilla on oma funktionsa ja oma vaikutuksensa 

(Meyer & Allen, 1991). Nämä organisaatiositoutumisen tyypit siis näyttäytyvät eri tavoin työn-

tekijöiden toiminnassa. Ensimmäinen organisaatiositoutumisen tyyppi on affektiivinen sitoutu-

minen, jonka mukaan sitoutumista määrittää työntekijän emotionaalinen side organisaatioon 

(kuten organisaatioon identifioiminen tai osallisuus sen toiminnassa), jolloin työntekijät jatka-

vat organisaation työntekijöinä, koska haluavat (Meyer & Allen, 1991, 67). Tällaista sitoutu-

mista määrittelee siis työntekijän emootiot organisaatiota kohtaan. Nämä tunteet syntyvät esi-

merkiksi henkilökohtaisen kompetenssin tunteita herättävistä työkokemuksista (Meyer & 

Allen, 1991, 71). Toinen organisaatiositoutumisen tyyppi on jatkuvuussitoutuminen, jota mää-
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rittää tietoisuus niistä kustannuksista, jotka aiheutuisivat työntekijälle, jos hän päättäisi lähteä 

organisaatiosta (Meyer & Allen, 1991, 67). Työntekijät siis pysyvät organisaatiossa, koska hei-

dän täytyy. Tätä sitoutumistyyliä on myös sanottu oletussitoutumistyyliksi. Kolmas ja viimei-

nen organisaatiositoutumisen tyyppi on normatiivinen sitoutumistyyli, jolloin sitoutumista 

määrittää tunne velvollisuudesta organisaatiota kohtaan, mikä näyttäytyy tunteena siitä, että 

työntekijän pitäisi pysyä organisaatiossa (Meyer & Allen, 1991, 67). Tämä tunne syntyy tietty-

jen normien sisäistämisestä, kuten lojaaliuden sisäistämistä työnantajaa kohtaan.  

Kolmen komponentin mallia on kuitenkin kritisoitu, sillä sen käsitteellinen epäjohdonmukai-

suus tarkoittaa sitä, että se ei saa yksiselitteistä empiiristä tukea (Solinger, van Olffen & Roe, 

2008, 71). Esimerkiksi normatiivisen sitoutumisen on havaittu korreloivan vahvasti affektiivi-

sen sitoutumisen kanssa, jolloin niitä on vaikea erottaa toisistaan. Solinger, van Olffen ja Roe 

(2008) myös ehdottavat jatkuvuudesta ja normatiivisesta sitoutumisesta siirtymistä asennoitu-

miseen niin, että sitoutuminen määriteltäisiin affektiivisena sitoutumisena organisaatioon. Kol-

men komponentin malliin liittyy siis muutamia ongelmia liittyen sen validiteettiin eikä sitä 

voida välttämättä yleistää. 

Koska Solinger ja muut ehdottivat sitoutumisen määrittelemistä affektiivisena sitoutumisena, 

on myös tätä mallia kehitetty. Mercurio (2015) tarkasteli artikkelissaan kirjallisuutta liittyen 

affektiiviseen sitoutumiseen, jossa affektiivinen sitoutuminen määritellään sitoutumisen ydin-

komponenttina. Affektiivista sitoutumista voidaan tarkastella sitoutumisen ytimenä, koska sillä 

on vahva historiallinen perusta tutkimuksessa sekä sillä on tutkimuksien mukaan suurempi vai-

kutus organisaatiokäyttäytymiseen kuin muilla sitoutumisen tyypeillä (Mercurio, 2015). Se en-

nakoi tiettyjä organisatorisia vaikutuksia, kuten vaihtuvuutta tai poissaoloja, enemmän kuin 

muut sitoutumisen muodot ja tietyt tekijät toiminnassa, kuten työkokemukset, koettu tuki ja 

luottamus, vaikuttavat sen syntymiseen (Mercurio, 2015). Affektiivisella sitoutumisella voi siis 

olla parantavia vaikutuksia näihin ilmiöihin organisaatiossa.  

Yksi organisaatiositoutumisen teoria on Aaron Cohenin (2007) aiempiin sitoutumisteorioihin 

pohjautuva neljän komponentin sitoutumisen malli. Tämä malli jakaa sitoutumisen neljään 

osaan, jossa aika ja sitoutumisen perusta ovat sitoutumisen ulottuvuuksina. Aika tässä mallissa 

tarkoittaa ennen ja jälkeen organisaation liittymistä ja sitoutumisen perusta sitä, minkä perus-

teella sitoutuminen syntyy (instrumentaalinen vai affektiivinen sitoutuminen) (Cohen, 2007, 

337).  Ennen organisaatioon liittymistä syntyy sekä instrumentaalinen että normatiivinen sitou-

tumistaipumus; instrumentaalinen syntyy odotuksista liittyen organisaatioon liittymiseen ja 



14 
 

normatiivinen syntyy moraalisesta velvollisuudesta. Organisaatioon liittymisen jälkeen syntyy 

instrumentaalinen ja affektiivinen sitoutuminen. Instrumentaalinen sitoutuminen syntyy niistä 

arvioista, joita työntekijä tekee liittyen omaan panokseensa ja saamiinsa palkkioihin, kun taas 

affektiivinen sitoutuminen syntyy psykologisesta liittymisen tunteesta, kuten organisaatioon 

identifioitumisesta (Cohen, 2007, 337). Tämän mallin vahvuuksia ovat sitoutumisen ajallisuu-

den huomioon ottaminen sekä sitoutumisen ulottuvuuksien huomioiminen. Tämä malli tarkas-

telee sitoutumista siis moniulotteisemmin kuin esimerkiksi Meyerin ja Allenin teoria.  

Organisaatioon sitoutumisella voi siis olla merkittävä vaikutus siihen, miten työntekijät käyt-

täytyvät organisaatiossa. Esimerkiksi affektiivisen organisaatiositoutumisen on havaittu korre-

loivan negatiivisesti vaihtuvuuden kanssa (Yousaf, Sanders & Abbas, 2015). Mitä sitoutu-

neempi henkilö on, sitä heikommat hänen aikomuksensa vaihtaa organisaatiota ovat. Sitoutu-

miseen ja sen parantamiseen liittyy kuitenkin myös haasteita. Esimerkiksi yksilöllisiä eroja on 

havaittu, jolloin affektiivista sitoutumisen kehittymistä voi määrittää esimerkiksi ikä tai työsuh-

teen vaihe (Gao-Urhahn, Biemann & Jaros, 2016). Sitoutumiseen voi siis vaikuttaa useat eri 

tekijät, joihin organisaatio ei välttämättä voi itse vaikuttaa. Sitoutumiseen panostaminen voi 

kuitenkin olla merkittävää, jotta esimerkiksi vaihtuvuus pysyisi alhaisena. 

Organisaatiokansalaisuus on yksi läheisesti sitoutumiseen ja organisaatiotoimintaan liittyvä kä-

site. Se on yksi organisaatioon liittymisen ja organisaatiossa toimimisen tapa. Organisaatiokan-

salaisuudella tarkoitetaan niitä tekoja, jotka vaikuttavat organisaatioon tai sen jäseniin positii-

visesti eivätkä ole vaadittuja esimerkiksi työsopimuksen tai työkuvauksen mukaan (Grego-

Planer, 2019, 1). Työntekijä ei siis esimerkiksi odota itselleen koituvan hyötyä tai palkkiota 

tällaisesta toiminnasta, vaan työntekijä toimii omasta halustaan esimerkiksi auttaa tai olla ak-

tiivinen organisaation jäsen. Keskeisiä perinteisen organisaatiokansalaisuuden tutkimuksessa 

mainittuja piirteitä ovat auttaminen, reiluus, lojaalius organisaatiota kohtaan, myöntyminen, 

yksilöllinen aloitteellisuus, kansalaishyveellisyys ja itsensä kehittäminen (Arola, Laulainen & 

Pehkonen, 2018). Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työtoverien auttamista, ylitöi-

den tekemistä tai ylimääräisen vastuun ottamista (Grego-Planer, 2019, 2). Näitä piirteitä esiin-

tyy myös organisaatiositoutumisessa sekä etätiimien tutkimuksessa. Organisaatiokansalaisuu-

den on havaittu vaikuttavan positiivisesti esimerkiksi työssä suoriutumiseen, uusien ratkaisui-

den innovointiin, tiimin koheesioon ja tiedon jakamiseen (Grego-Planer, 2019, 3).  

Organisaatiokansalaisuutta voidaan tarkastella kahden ulottuvuuden kautta. Näitä ulottuvuuk-

sia ovat intensiteetti ja tiheys. Intensiteettiä tarkastellaan usein laadullisen ulottuvuuden kautta, 
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esimerkiksi sitoutuminen ja tiheyttä tarkastellaan toimintojen useuden (kuinka usein organisaa-

tiokansalaisuuteen liittyviä tekoja tehdään) ja toimintoja tekevien työntekijöiden määrän (eli 

kuinka useat työntekijät tekevät organisaatiokansalaisuuteen liittyviä tekoja) kautta (Grego-

Planer, 2019, 2). Nämä ulottuvuudet siis tarkastelevat sitä, kuinka usein ja kuinka useat toimivat 

organisaatiokansalaisuuden piirteiden mukaan.  

Organisaatiokansalaisuutta on myös tutkittu suhteessa organisaatiositoutumiseen. Grego-

Planer (2019) tutkimuksessaan tarkasteli organisaatiokansalaisuuden ja organisaatiositoutumi-

sen suhdetta toisiinsa. Tämän tutkimuksen mukaan Meyerin ja Allenin määrittelemä affektiivi-

nen sitoutuminen, joka tarkoittaa työntekijän muodostamaa emotionaalista sidettä organisaati-

oonsa, korreloi merkittävästi organisaatiokansalaisuuden kanssa, jolloin affektiivisesti sitoutu-

nut työntekijä myös toimii organisaatiokansalaisuuden piirteiden mukaisesti (Grego-Planer, 

2019, 14). Tällöin affektiivisen sitoutumisen vahvistaminen organisaatiossa voisi olla merkit-

tävää sen positiivisten vaikutusten seurauksena. Näin esimerkiksi erilaisten positiivisten työko-

kemusten synnyttäminen voisi olla positiivinen keino rakentaa affektiivista sitoutumista.  

Sekä organisaatiositoutuminen että organisaatiokansalaisuus ovat siis merkittäviä tekijöitä liit-

tyen myös tiimiin sitoutumiseen. Myös tiimien sitoutumisessa näkyy organisaatiositoutumisen 

ja organisaatiokansalaisuuden piirteitä. Seuraavassa osassa määrittelen tutkimukseni pääkäsit-

teet etätiimin ja sitoutumisen, ja tarkastelen etätiimejä sekä etätiimien sitoutumiseen liittyvää 

tutkimusta ja kirjallisuutta.  
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3. TUTKIELMAN PÄÄKÄSITTEET 

 

3.1. Etätiimin sitoutuminen 

 

Tiimit voivat toimia useissa eri ympäristöissä ja useassa eri tarkoituksessa. Tiimi voi toimia 

samassa paikassa samanaikaisesti, kuten perinteinen tiimi. Tiimi voi myös toimia eri paikoissa 

virtuaalisia työkaluja kommunikoinnissa hyödyntäen. Tälle tiimin muodolle on esitetty useam-

pia eri nimiä ja määritelmiä. Näitä tiimejä on kutsuttu tutkimuksissa esimerkiksi virtuaalitii-

meiksi (virtual team) tai hajautetuksi tiimiksi (dispersed team, distributed team tai 

geographically dispersed team) (esim. Habyarimana, Hope & Moehler, 2012). Etätyön-käsit-

teen yleistyessä myös tähän liittyvää käsitteistöä on lisääntynyt, jolloin myös etätiimi-käsitettä 

on alettu käyttämään artikkeleissa ja kirjallisuudessa (esim. Vilkman, 2016; Torppa, 2011). Eri-

tyisesti englanninkielisessä kirjallisuudessa virtuaalitiimi, ja siten myös suomenkielisessä kir-

jallisuudessa, on useimmiten esiintyvä määritelmä tämänkaltaiselle tiimitoiminnalle. Tässä tut-

kielmassa käytän termiä etätiimi, koska tutkimukseni kohteena olevassa organisaatiossa käy-

tettiin tätä termiä. Vilkman (2016) myös määrittelee etätyön ansiotyönä, jota tehdään organi-

saation ulkopuolella, mutta jota voitaisiin myös tehdä työpaikalla. Tutkimukseni kohteena 

oleva organisaatio on siis tämänkaltainen, sillä etätyöhön ja etätiimeihin siirtyminen johtui Co-

vid-19-viruksesta ja alun perin työ tehtiin työpaikalla. Tämän vuoksi käsite etätiimi sopii par-

haiten kuvaamaan tutkimukseni kohteena olevaa organisaatiota ja sen toimintatapoja. 

Esitellessäni aiempia tutkimuksia pyrin kuitenkin käyttämään niitä termejä, joita siinä 

nimenomaisessa tutkimuksessa käytetään.   

Määritelmiä virtuaalitiimille on myös useita. Yksi määritelmä virtuaalitiimistä on Harisalon 

(2009, 120) määritelmä, jonka mukaan virtuaalitiimi on ryhmä, jonka jäsenet ovat fyysisesti 

etäällä toisistaan ja jotka ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa muodollisesti. Townsend, 

DeMarie ja Hendrickson (1998, 18) taas määrittelevät virtuaalitiimin ryhmänä maantieteelli-

sesti ja/tai organisatorisesti hajautettuja henkilöitä, jotka toimivat yhdessä käyttäen telekommu-

nikaatiota ja informaatioteknologiaa suorittaakseen organisatorisen tehtävän. Tämä tehtävä voi 

olla esimerkiksi projekti tai pitempi aikainen organisaatiorakenne (Townsend ym., 1998, 18). 

DuFrenen ja Lehmanin (2015, 1) mukaan virtuaalitiimi on ryhmä henkilöitä, jotka työskentele-

vät ajan, tilan ja organisatoristen rajojen yli hyödyntäen pääasiassa sähköistä kommunikaatiota. 

Virtuaalitiimille on siis useita eri määritelmiä kirjallisuudessa ja tutkimuksessa. Kuitenkin sen 



17 
 

tärkein piirre on sen jäsenten maantieteellinen jakautuminen ja sähköisen kommunikaatioväli-

neiden hyödyntäminen yhteistyössä ja työnteossa.  

Myös hajautetulle tiimille (dispersed team, distributed team tai geographically dispersed team) 

on esitetty useita erilaisia määritelmiä. Kossler ja Prestridge (2004, 7) määrittelevät hajautetun 

tiimin (dispersed team) yksinkertaisesti tiiminä, jonka jäsenet ovat useissa eri paikoissa, usein 

aikavyöhykkeen, maan tai kulttuurin erottamina. Saunders ja Ahuja (2006, 663) taas määritte-

levät hajautetun tiimin (distributed team) ryhmänä henkilöitä, jotka yhteisen tavoitteen saavut-

tamiseksi suorittavat toisistaan riippuvaisia tehtäviä ajasta ja paikasta riippumatta, käyttävät 

kommunikoinnissa enemmän teknologiaa kuin kasvokkain tapahtuvia tapaamisia. Tutkimuk-

seni etätiimit ovat siis hajautettuja tiimejä. Hajautetun tiimin keskeisinä piirteinä on siis myös 

sähköisen kommunikaatiovälineiden hyödyntäminen ja ajalliset ja paikalliset erot. Nämä mää-

ritelmät eivät siis eroa kovinkaan paljoa virtuaalitiimin määritelmistä. Kuitenkin virtuaalitiimi 

terminä on yleisempi ja esiintyy kirjallisuudessa enemmän.  

Tässä osiossa tarkastelemani kirjallisuus ja tutkimukset liittyvät sekä paikallisiin tiimeihin että 

etätiimeihin. Näiden eritiimityyppien sitoutumista on mielekästä tarkastella liittyen tähän ai-

heeseen, sillä siten voidaan myös pohtia sitä, onko tiimin paikalla todellisuudessa vaikutusta 

tiiminjäsenten sitoutumiseen ja sen tasoon. Täten näitä voidaan myös vertailla toistensa kanssa. 

Tämän osion tarkoituksena on tarkastella etätiimin (virtuaalitiimin) sitouttamiseen liittyviä ja 

vaikuttavia tekijöitä ja löytää vastauksia etätiimin sitoutumiseen liittyviin kysymyksiin suh-

teessa myös paikallisiin tiimeihin ja organisaatiositoutumisen ja -kansalaisuuden tasolla.  

Tiimisitoutuminen on melko samankaltaista organisaatiositoutumisen kanssa (Pearce & 

Herbik, 2004, 295). Ainoana eroavana osana näiden kahden välillä on se, mihin sitoutuminen 

kohdistuu. Tiimitoiminnan perustana on keskinäinen riippuvuus toisten tiiminjäsenten välillä, 

jolloin esimerkiksi muiden työpanos vaikuttaa suoraan yksittäiseen henkilöön tiimissä. Organi-

saatiossa tällaista riippuvuutta ei välttämättä ole. Organisaatiositoutumisessa sitoutumisen koh-

teena on organisaatio, mutta tiimisitoutumisessa kohteena on organisaation osana toimiva tiimi 

(Pearce & Herbik, 2004, 295). Tiimisitoutuminen voidaan myös määritellä hieman eri tavalla. 

Neininger, Lehmann-Willenbrock, Kauffeld ja Henschel (2010, 568) määrittelevät tiimisitou-

tumisen affektiivisen sitoutumisen kautta, jolloin tiimisitoutuminen on tiimiin identifioitumista 

ja liittymistä. Kuten myös organisaatiositoutumista, myös tiimisitoutumista voidaan siis tarkas-

tella useista eri ulottuvuuksista. 
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Sitoutuneisuudella on useita positiivisia vaikutuksia (vähentyneet poissaolot, pienempi vaihtu-

vuus, parempi työtyytyväisyys ja positiivisemmat suhteet muiden työntekijöiden kanssa) 

(Powell, Galvin & Piccoli, 2006, 300). Sitoutuneisuuden tutkimuksissa on kuitenkin havaittu, 

että työtiimiin sitoutuminen selittää työstä irtisanoutumisen negatiivista suhdetta ja työtyyty-

väisyyden ja prososiaalisen organisaatiokäyttäytymisen positiivista suhdetta ja niiden lopputu-

lemien eroja enemmän kuin organisaatiositoutuminen (Powell ym., 2006, 300). Jos tiimiin si-

toutumisella on samankaltaisia positiivisia vaikutuksia kuin organisaatioon sitoutumisella, mitä 

tämä tarkoittaa virtuaalitiimiin sitoutumisen kannalta? Voidaanko näiden positiivisten vaiku-

tusten ajatella esiintyvän myös virtuaalitiimiin sitoutumisessa? 

Koska virtuaalitiimit, etätiimit ja hajautetut tiimit toimivat eri ympäristössä (virtuaalisesti) ver-

rattuna paikallisiin tiimeihin, liittyy niihin myös erilaisia haasteita. Tämän vuoksi esimerkiksi 

kommunikaatio on erilaista verrattuna paikallisiin tiimeihin. Virtuaalisessa toiminnassa haas-

teena on vuorovaikutukseen liittyvien vihjeiden puuttuminen, jolloin myös sosiaalinen toiminta 

on haastavampaa (Powell, ym., 2006, 301). Jos toiminnassa hyödynnetään pelkästään puhetta 

ilman videokuvaa, puuttuu kommunikaatiosta nonverbaalinen viestintä, kuten elekieli, ilmeet 

ja asennot.  

Tiimin ja etätiimin sitouttamista on tutkittu useilla eri ulottuvuuksilla ja termeillä. Sitä on myös 

tutkittu käyttäen Meyerin ja Allenin kolmen komponentin mallia. Vaikka tähän malliin liittyy 

ongelmia, voi sitoutumisen tarkasteleminen sen avulla olla mielekästä ja hyödyllisitä sen tarjo-

amien ulottuvuuksien kautta. Näissä tutkimuksissa on havaittu, että affektiivisella ja normatii-

visella sitoutumisella on positiivinen vaikutus työssä suoriutumiseen ja tyytyväisyyteen sekä 

organisaatiossa että tiimeissä ja että jatkuvuussitoutumisella on negatiivinen vaikutus suoriutu-

miseen ja tyytyväisyyteen (Powell ym., 2006, 302).  

Yksi tällainen Meyerin ja Allenin kolmen komponentin mallia hyödyntävä tutkimus on 

Neininger, Lehmann-Willenbrock, Kauffeld ja Henschel (2010) tutkimus. He tutkivat organi-

saatio- ja tiimisitoutumisen vaikutuksia pitkittäistutkimuksessaan. Sitoutumisen he määritteli-

vät affektiivisen sitoutumisen kautta, kuten Meyer ja Allen sen määrittelivät. Tutkimuksessaan 

he tarkastelivat kolmen vuoden ajan, kolmella eri tarkastelukohdalla organisaatio- ja tiimisitou-

tumisen suoria vaikutuksia työtyytyväisyyteen, vaihtuvuusaikomuksiin, tiimin suoriutumiseen 

ja altruismiin. Yhteensä tutkimukseen osallistui 360 työntekijää 52 osittain autonomisesta tii-

mistä, jotka toimivat tuotannossa ja koonnissa. He havaitsivat organisaatiositoutumisen paran-

tavan työtyytyväisyyttä ja vähentävän vaihtuvuusaikomuksia ja tiimisitoutumisen johtavan pa-
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rempaan tiimisuoriutumiseen ja altruismiin (Neininger ym., 2010, 575). He siis havaitsivat tii-

misitoutumisen vaikuttavan enemmän tiimiin liittyviin tekijöihin ja organisaatiositoutumisen 

vaikuttavan enemmän organisaatiotekijöihin (Neininger ym., 2010, 576).  

Tiimisitoutumisen lisäksi on mielekästä vertailla ja tarkastella tiimi- ja organisaatiositoutumista 

yhdessä. Yksi tällainen vertaileva tutkimus on Bishopin, Scottin ja Burroughsin (2000) tutki-

mus, jossa he tutkivat tiimituen ja -sitoutumisen vaikutusta työntekijöiden tuloksiin verrattuna 

organisaatiotuen ja -sitoutumisen vaikutukseen. Tähän tutkimukseen osallistui 380 tuotanto-

työntekijää ja yhdeksän esimiestä. Nämä työntekijät jaettiin tiimeihin, joihin yhteen kuului 

kuusi henkilöä. Tiimit toimivat paikallisesti ja itseohjautuvaisesti, jolloin he pystyivät yhdessä 

päättämään esimerkiksi työn organisoinnista. Esimiehet toimivat linkkinä tiimien ja ylemmän 

johdon välillä sekä arvioivat ja antoivat palautetta jäsenille. Tutkimus suoritettiin kyselyllä. 

Tutkimuksen ulottuvuuksina olivat koettu organisatorinen tuki (POS), koettu tiimituki (PTS), 

organisaatiositoutuminen, tiimisitoutuminen ja irtisanoutumisaikomus.  

Tuloksissa havaittiin työntekijöiden kokevan organisaation ja tiimin antavan tuen eri tavoin ja 

siten myös vastaavaan tähän tukeen eri tavoin (Bishop ym., 2000, 1127). Tämän lisäksi he ha-

vaitsivat, että sekä koettu organisatorinen että tiimin tuki ovat yhteydessä sitoutumisen eri muo-

toihin (Bishop ym., 2000, 1127).  He havaitsivat koetun tiimituen ja tiimisitoutumisen suhteen 

olevan käsitteellisesti erilainen kuin organisaatiotuen ja organisaatiositoutumisen suhde. He 

myös havaitsivat, että koettu tiimituki on yhteydessä työssä suoriutumiseen ja sen välittäjänä 

toimii tiimisitoutuminen, vaikka organisaatiositoutumisen ja työssä suoriutumisen yhteys on 

heikko (Bishop ym., 2000, 1128). Bishop, Scott ja Burroughs (2000) kuitenkin esittävät, että 

tämä ero saattaisi johtua tiimin läheisyydestä ja siitä, että yksilön suoriutumisella on nopea ja 

suora vaikutus sitoutumisen kohteeseen, tiimiin. Jos siis tiimiltä koetaan saavan tukea ja tiimiin 

on sitouduttu, voidaan työssä suoriutua paremmin. Myös tämä vaikuttaa viittaavaan siihen, että 

sitoutumiseen voisi olla merkittävää panostaa.  

Pearce ja Herbik (2004) tutkivat kansalaisuuskäyttäytymisen ja tiimin suhdetta tutkimukses-

saan. Pearcen ja Herbikin (2004, 294) käyttämä tiimikansalaisuuskäyttäytymisen malli sisältää 

kuusi ulottuvuutta, jotka ovat altruismi, kansalaishyve, tunnollisuus, kohteliaisuus, tiimityö ja 

tiimimielisyys. Osa näistä mallin ulottuvuuksista ovat samoja organisaatiokansalaisuuskäyttäy-

tymisen kanssa, mutta lisäykset liittyen tiimeihin (tiimityö ja tiimimielisyys) erottavat sitä or-

ganisaatiokansalaisuudenmallista. Tämän kvantitatiivisen tutkimuksen kohteena oli 71 muutos-

johtamisen tiimiä autoteollisuuden alalta. Nämä tiimit olivat toisistaan riippuvaisia, niiden jä-
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senet olivat toisistaan eroavaisia (monimuotoisia), joilla oli toisiaan täydentäviä kykyjä, tiimit 

sijaitsivat keskenään samassa tilassa, ne olivat osittain pysyviä ja niihin kuului 3–17 henkilöä. 

Tämän lisäksi yli 75 % tiimeistä tapasi kasvokkain ainakin kerran viikossa muiden kommuni-

kointitapojen lisäksi. Tämän tutkimuksen mukaan tiiminjohtajan käyttäytymisellä, tiimisitou-

tumisella ja koetulle tiimituella oli suuri vaikutus tiimikansalaisuuskäyttäytymiseen, kun taas 

tiimin koolla havaittiin olevan pieni tai olematon vaikutus (Pearce & Herbik, 2004, 303). Nämä 

osa-alueet vaikuttivat suuresti jokaiseen tiiminkansalaisuuskäyttäytymisen osa-alueeseen 

(Pearce & Herbik, 2004, 306). Tämän tutkimuksen mukaan siis sitoutunut tiimi myös käyttäy-

tyy positiivisesti ja siten myös vaikuttaa positiivisesti tiimin toimintaan.  

Kysymyksenä näistä tutkimuksista nousee se, miten nämä tulokset suhteutuvat etätiimin sitou-

tumiseen. Voidaanko näiden tulosten olettaa pätevän samankaltaisesti suoraan etätiimeihin? 

Paikallisia ja virtuaalisia tiimejä on myös tutkimuksissa vertailtu keskenään. Yksi tällainen ver-

taileva tutkimus on Powellin, Galvinin ja Piccolin (2006), jossa he vertailivat sitoutumista en-

nakoivia tekijöitä paikallisissa ja virtuaalisissa tiimeissä. Tähän tutkimukseen osallistui 53 kol-

men hengen tiimiä, joista 29 oli paikallisia ja 24 virtuaalisia. Tutkimuksen osallistujat olivat 

yliopisto-opiskelijoita Yhdysvalloista, Australiasta ja Irlannista. Heidän pääasialliset kommu-

nikaatiokeinonsa olivat synkronisia ja asynkronisia, heille rakennettiin virtuaalinen kommuni-

kaatiokanava ja he pystyivät myös kommunikoimaan puhelinyhteyksistä sähköposteihin pai-

kallisilla tiimeillä ollessa myös kasvokkain tapaamisen mahdollisuus.  

Powell, Galvin ja Piccoli (2006) havaitsivat, että tiimijäsenten ponnistelut vaikuttivat luotta-

mukseen enemmän paikallisissa tiimeissä kuin virtuaalisissa tiimeissä. Tämän lisäksi he tarkas-

telivat tiimityöprosesseja luottamusta ennakoivana. Tästä he havaitsivat, että tiimityöprosessit 

ennakoivat luottamusta merkitsevästi, mutta enemmän virtuaalitiimeissä kuin paikallisissa tii-

meissä (Powell ym., 2006, 315). Työrakenteen voidaan siis katsoa olevan merkittävämpi virtu-

aalisissa tiimeissä kuin paikallisissa, sillä selkeä rakenne voi helpottaa työskentelyä. He myös 

havaitsivat luottamuksen vaikuttavan merkitsevästi sitoutumisen ulottuvuuksiin sekä virtuaali-

sissa että paikallisissa tiimeissä. He havaitsivat affektiivisen sitoutumisen ja luottamuksen suh-

teen olevan merkitsevämpi virtuaalisissa tiimeissä (Powell ym., 2006, 313). Koska kommuni-

kaatio on haastavampaa virtuaalisia keinoja käyttäen, on myös suhteiden rakentaminen haasta-

vaa (Powell ym., 2006, 313). Luottamuksen kehittäminen virtuaalisissa tiimeissä voisikin olla 

merkittävää tiimin onnistumisen ja suoriutumisen kannalta. Tämän vuoksi luottamusta edistä-

viin tekijöihin voisi olla hyvä panostaa tiimitoiminnassa.  
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Workman, Kahnweiler ja Bommer (2003) tutkivat kognitiivisen tyylin ja median ilmaisuvoi-

man vaikutuksia virtuaalitiimiin sitoutumiseen. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa he tarkas-

telivat sitä, miten yksilön kognitiivinen tyyli ja käytettävien medioiden ilmaisuvoima vaikuttaa 

siihen, miten etätyöhön ja etätiimeihin sitoudutaan. He tarkastelevat kognitiivista tyyliä 

Sternbergin kognitiivisen tyylin teoria kautta, jonka mukaan ihmiset organisoivat omia tehtävi-

ään sen mukaan, miten he kognitiivisesti käsittelevät tietoa ja muodostavat käsitteitä 

(Workman, Kahnweiler & Bommer, 2003, 203). Tämä voi näkyä esimerkiksi siinä, minkälaisen 

tilanteen henkilö tarvitsee ideoiden muodostukseen (yksin vai ryhmätilanteessa). Jos nämä kog-

nitiiviset tyylit ja tilanteet sopivat yhteen, yksilöt pystyvät paremmin esimerkiksi tulkitsemaan 

oleellista informaatiota ja käyttämään tätä informaatiota käyttäytymiseen ja suoriutumiseen liit-

tyvissä päätöksissä (Workman, ym., 2003, 203). Silloin myös tämä yhteensopivuus vaikuttaa 

siihen, miten henkilö sitoutuu ympäristöönsä tai työtilanteeseensa (Workman ym., 2003, 203). 

Täten, jos yksilön kognitiivinen tyyli ja työryhmän interaktiivinen ympäristö ovat yhteneväisiä, 

paranee ryhmään sitoutuminen (Workman ym., 2003, 203). Muita kognitiivisten tyylien osa-

alueita ovat kallistuminen, joka jaetaan liberaaliin (suosii uutta ja rajojen ylittämistä) ja konser-

vatiiviseen (suosii tuttuutta ja rakenteita) sekä taso, joka jaetaan paikalliseen (tarvitsee konk-

reettisia yksityiskohtia) ja globaaliin (suosii abstraktia tietoa) (Workman ym., 2003, 204).  

Toinen tässä tutkimuksessa käytettävä käsite on median ilmaisuvoima. Jos median ilmaisu-

voima on vahva, mahdollistaa se suoran palautteen, käyttää ääneen ja visuaalisuuteen perustu-

via kanavia, sillä on inhimillinen lähde ja se käyttää luonnollista kielellistä kommunikaatiota 

(Workman ym., 2003, 2007). Näin esimerkiksi kasvokkain tapahtuva kommunikaatiolla on 

vahva ilmaisuvoima, sillä nämä kaikki piirteet ovat näkyvillä ja esimerkiksi sähköpostilla on 

heikko ilmaisuvoima, sillä siinä on vain yksi kanava ja kommunikaatiovihjeet ovat vähäisiä. 

Jos tämän ilmiön yhdistää kognitiivisten tyylien teoriaan, näin jos henkilön kognitiivisen tyylin 

ala on ulkoinen (eli hän suosii ryhmässä työskentelemistä), voisi vahvasta ilmaisuvoimasta hyö-

tyä sitoutumisen kannalta ja toisinpäin jos kognitiivisen tyylin ala on sisäinen (suosii yksin 

työskentelemistä) (Workman ym., 2003, 2007).  

Tähän tutkimukseen osallistui 261 etätyöskentelijää, jotka kaikki olivat osana 21 virtuaalitii-

miä. He toimivat osana suurta taloudellista instituutiota, softan kehityksessä, systeemien tes-

tauksessa ja verkoston johdossa. Virtuaalitiimit olivat toisistaan riippuvaisia ja toimivat yhdessä 

erilaisten tehtävien ratkaisussa. Kommunikoinnissa he hyödynsivät esimerkiksi sähköpostia ja 

puhelinneuvotteluja. Tulosten analysoinnissa havaittiin muun muassa, että henkilöt, joiden kog-

nitiivisen tyylin ala oli sisäinen, olivat sitoutuneempia etätyöhön, kun taas henkilöt, joiden kog-
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nitiivisen tyylin ala oli ulkoinen, olivat sitoutuneempia virtuaalitiimin (Workman ym., 2003, 

212). Tämän lisäksi he havaitsevat, että henkilöt, joiden kognitiivisen tyylin ala oli ulkoinen, 

hyötyivät enemmän vahvoista ilmaisuvoimista ja olivat sitoutuneempia virtuaalitiimiinsä kuin 

henkilöt, joiden kognitiivisen tyylin ala oli sisäinen. Kognitiivisella tyylillä ja käytettävän me-

dian ilmaisuvoimalla on siis vaikutus siihen, miten henkilöt sitoutuvat virtuaalitiimiin ja etä-

työhön. Näiden piirteiden selvittäminen voisikin esimerkiksi helpottaa etätyön järjestämistä ja 

siten myös helpottaa etätyöhön ja virtuaalitiimeihin sopeutumista valitsemalla oikeat kommu-

nikointikanavat ja järjestämällä työ oikein riippuen henkilöiden kognitiivisesta prosessointityy-

listä. Tämä ilmiö voi myös selittää sitä, miten toiset työntekijät sopeutuvat etätyöhön paremmin 

kuin toiset.  

Myös johtaminen voi vaikuttaa siihen, miten tiimiläiset sitoutuvat virtuaalitiimiin tai organi-

saatioon. John Politis (2014) tutki e-johtamisen (e-leadership) vaikutusta organisaatioluotta-

mukseen ja virtuaalitiimien sitoutumiseen. E-johtaminen tarkoittaa sähköisesti toimivaa johta-

mista (Van Wart, Roman, Wang & Liu, 2019, 81). E-johtaminen on siis samankaltainen vai-

kuttamisen prosessi kuten johtaminen, mutta se tapahtuu erilaisia teknologioita hyödyntäen lä-

hellä ja kaukaa (Van Wart ym., 2019). Politisin (2014) tutkimukseen osallistui 192 etätyösken-

telijää Dubaista. Tutkimus suoritettiin kyselyllä. Tutkimuksessa havaittiin tulosten (tavoittei-

den) johtamisen vaikuttavan sitoutumisen identifikaatio-osioon (Politis, 2014, 258). Selkeät ta-

voitteet ja tehtävät voivat siis johtaa parempiin kokemuksiin liittyen työhön ja siten myös johtaa 

identifioitumiseen. Yllättäen virtuaalisella palautteella ja tuella oli negatiivinen vaikutus iden-

tifikaatioon, mutta Politis arvelee tämän johtuvan e-johtamisen taitojen puutteesta ja virtuaali-

sen kommunikaation tehottomuudesta (Politis, 2014, 258). Tämän lisäksi virtuaalisen kommu-

nikaation parantamisen osa-alueella oli negatiivinen vaikutus luottamusosa-alueen osaan luot-

tamus vertaisiin. Tämä voi johtua esimerkiksi kommunikaatiovihjeiden puuttumisesta, vahvan 

e-johtamisen puuttumisesta, jolloin varmuuden luominen on vaikeampaa tai muiden suoriutu-

misten kommunikaation haastavuudesta (Politis, 2014, 258). Kuitenkin virtuaalisen palautteen 

ja tuen antaminen vaikutti positiivisesti vertaisiin ja johtamiseen (Politis, 2014, 259). E-johta-

misen vahvistaminen ja siihen kouluttaminen voi siis vaikuttaa merkittävästi sitoutumiseen ja 

luottamukseen myös virtuaalisessa työssä. Tämä tutkimus on kuitenkin rajoittunut vain yhteen 

organisaatioon sekä yhteen kulttuuriin, joten tätä ilmiötä tulisi myös tutkia muissa ympäris-

töissä ja organisaatiossa.  

Koska luottamus on läheinen ilmiö sitoutumisen kanssa, on sitä tutkittu myös enemmän suh-

teessa virtuaalitiimien sitoutumiseen. Sillä on myös havaittu olevan vaikutuksia tiimien (sekä 
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paikallisten että virtuaalisten) tiimien toimintaan ja suoriutumiseen. Sillä voi esimerkiksi olla 

merkittävä vaikutus tiimin onnistumisen kannalta. Se vaikuttaa vähentävästi koordinointikus-

tannuksiin yhteistyösuhteissa ja positiivisesti tiimin kehittämiseen ja tehokkuuteen (Henttonen 

& Blomqvist, 2005, 108). Toisiinsa luottavassa (paikallisessa) tiimissä esimerkiksi stressi on 

vähäisempää, tyytyväisyys ja sitoutuminen tiimisuhteissa on korkeampaa ja tehtävissä suoriu-

tumisen koetaan olevan korkeampaa (Costa, Roe & Taillieu, 2001, 240). Tämän lisäksi luotta-

muksen on havaittu vaikuttavan myös virtuaalitiimin koheesioon vahvistavasti ja vaihtuvuuteen 

vähentävästi (Hacker, Johnson, Saunders, Thayer, 2019, 10). Luottavainen tiimi sekä toimii 

paremmin yhdessä sekä myös suoriutuu paremmin. Sitoutumisen, kuten myös maineen, saman-

kaltaisuuden ja yhteisten päämäärien, on myös havaittu edeltävän luottamusta myös virtuaali-

tiimeissä samankaltaisesti kuten perinteisissä tiimeissä (Henttonen & Blomqvist, 2005, 109). 

Merkittävänä erona näiden eri tiimityyppien luottamuksena rakentumisessa on kuitenkin virtu-

aalitiimien kommunikaation erilaisuus, jolloin luottamus syntyy tiimitoiminnan alussa ja en-

simmäiset vaikutelmat vaikuttavat merkittävästi siihen, miten suhteet syntyvät (Henttonen & 

Blomqvist, 2005, 109).  

Miten luottamus näkyy ja rakentuu virtuaalisissa tiimeissä? Yksi luottamukseen liittyvistä tut-

kimuksista on myös aiemmin mainitsemani Henttosen ja Blomqvistin (2005) tutkimus globaa-

lien virtuaalisten tiimien luottamuksen rakentumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöitä sähköistä 

kommunikaatiota hyödyntäen. He määrittelevät luottamuksen toimijan odotuksina toisten toi-

mijoiden kyvykkyyksistä, hyväntahtoisuudesta ja itseviittaavuudesta, joka näkyy kaikkia osa-

puolia hyödyttävässä käyttäytymisessä ja joka mahdollistaa yhteistyön (Henttonen & 

Blomqvist, 2005, 108). Näin luottamuksen komponentteina ovat käyttäytyminen, kyvykkyydet, 

hyväntahtoisuus ja itseviittaavuus. Kyvykkyys tarkoittaa esimerkiksi teknologia- tai bisnes-

kyvykkyyttä ja kyvykkyyttä yhteistyöhön, hyväntahtoisuus tarkoittaa moraalista vastuullisuutta 

ja positiivisia aikomuksia liittyen toisiin ja itseviittaavuus tarkoittaa yksilön selvää identiteettiä 

ja kykyä tehdä johdonmukaisia päätöksiä (Henttonen & Blomqvist, 2005, 108). 

Henttosen ja Blomqvistin (2005) kvalitatiiviseen tutkimukseen osallistui 23 globaaliseen virtu-

aaliseen tiimiin kuuluvaa henkilöä. Osallistujista kaksi oli naista ja loput miehiä. Osallistujat 

tulivat myös eri maista ja maanosista, Aasiasta, Yhdysvalloista, Euroopasta ja Australiasta. Tii-

min tarkoituksena oli toimia johtotiiminä. Kommunikoinnissa tiimi käytti muun muassa puhe-

limia, videokonferensseja ja sähköposteja.  
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Tutkimuksessa havaittiin perinteisten luottamusta ennakoivien tekijöiden olevan merkityksel-

lisiä myös virtuaalitiimin suhteiden luomisen alkuvaiheissa (Henttonen & Blomqvist, 2005, 

115). Tämän lisäksi luottamuksen kehittymistä paransivat kommunikaatiokäyttäytyminen, ku-

ten avoin kommunikaatio ja oikea-aikainen vastaaminen, aloitteellisuus, sovittujen tulosten 

tuottaminen sekä yhteistyön vaaliminen (Henttonen & Blomqvist, 2005, 115). Muita merkittä-

viä tekijöitä olivat muun muassa tiimiläisten huomioon ottaminen päätöksenteossa, henkilö-

kohtaiset keskustelut, yhteiset arvot, lupauksista kiinnipitäminen ja tiedon jakaminen 

(Henttonen & Blomqvist, 2005, 115). Luottamuksen syntyyn, kehittymiseen ja ylläpitämiseen 

vaikuttavat useat eri tekijät virtuaalitiimin toiminnassa. Erityisesti kommunikointi vaikuttaisi 

olevan merkittävä tekijä luottamuksen syntymisen alussa ja sen kehitysvaiheissa. Myös 

Henttosen ja Blomqvistin valitsemat luottamuksen määritelmän piirteet näkyivät vastauksissa, 

joskin itseviittaavuus kaikista vähiten (Henttonen & Blomqvist, 2005, 116).  

Luottamusta voi myös määritellä hieman eri tavoin. Ford, Piccolo ja Ford (2017, 27) määritte-

levät luottamuksen yksilön halukkuutena olla haavoittuvainen luottamuksen kohteena olevien 

henkilöiden kanssa, mikä perustuu luottavan henkilön odotuksiin siitä, että luottamuksen koh-

teena oleva henkilö suorittaa luottavalle henkilölle tärkeä toiminnon riippumatta siitä pystyykö 

kontrolloimaan tai valvomaan luottamuksen kohteena olevaa henkilöä. Tämä määritelmä eroaa 

hieman siis Henttosen ja Blomqvistin käyttämästä määritelmästä, mutta sen periaate on sama.  

Luottamus voi syntyä myös nopeasti, jolloin syntyy niin kutsuttu pikaluottamus, swift trust. 

Pikaluottamus tarkoittaa nopeasti syntyvää luottamusta, joka muodostuu tiimin rakentamisen 

alussa ja joka perustuu persoonallisuuden tyyppeihin, stereotypioihin ja ensimmäisiin vuoro-

vaikutustilanteisiin (Ford ym., 2017, 27). Erityisesti virtuaalitiimin muodostuksen alkuvai-

heissa pikaluottamuksella voi olla vaikutus lopullisen luottamuksen muodostukseen, sillä tiimin 

jäsenet pyrkivät tekemään tulkintoja ja päätelmiä rajallisista vihjeistä. Koska luottamuksella on 

myös vaikutus muun muassa sitoutumiseen, ja toisinpäin, voisi siihen panostamien olla merkit-

tävää myös sitoutumisen kannalta. Erityisesti pikaluottamuksen hyödyntäminen ja pikaluotta-

muksen muodostamisen mahdollistaminen voisi olla keino rakentaa suhteita tiiminjäsenten vä-

lillä. 

Etätiimin sitoutuminen on siis monilla tavoin samankaltainen ilmiö organisaatiositouttamisen 

kanssa. Siihen liittyy hieman erilaisia ilmiöitä ja haasteita, joita organisaation tulisi ratkaista, 

jotta sitoutumista voitaisiin rakentaa ja ylläpitää myös etätiimeissä. Erityisesti kommunikaati-

oon liittyvät tekijät sekä tehtävien ja tavoitteiden selkeys näyttävät vaikuttavan merkittävästi 
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virtuaalitiimien toimintaan ja sitoutumiseen. Koska suhteiden rakentaminen voi olla haasta-

vampaa etätiimeissä, tulisi kommunikaatioon kiinnittää erityisen paljon huomiota tiimitoimin-

nassa. Suhteiden ja luottamuksen rakentaminen ovat siis haastavia etätiimien toiminnassa, 

mutta niihin panostaminen voi auttaa tiimiläisiä tuottamaan parempia tuloksia pitemmällä ai-

kavälillä.    
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4.  YHTEENVETO JA TUTKIMUSTEHTÄVÄN RAJAUS 

 

 

Sitoutuneisuudella on havaittu olevan vaikutus etätiimin toimintaan. Sitoutuneisuus vaikuttaa 

esimerkiksi poissaoloihin ja vaihtuvuuteen vähentävästi ja parantavasti työsuhteisiin ja työtyy-

tyväiseen (Powell ym., 2006, 300). Etätiimien haasteina ovat kommunikaation eri ympäristö, 

virtuaalinen ympäristö, jossa esimerkiksi tulkittavia vihjeitä voi olla vähemmän. Tiimien sitou-

tumista voidaan myös tarkastella käyttäen kolmen komponentin sitoutumisen mallia. Näissä 

tutkimuksissa on havaittu, että tiimisitoutuminen johtaa parempaan suoriutumiseen ja altruisti-

seen käyttäytymiseen (Neininger ym., 2010). Tiimiin sitoutuminen vaikuttaa siis enemmän tii-

miin liittyviin tekijöihin. Tiimin yhteys toisiinsa on myös läheinen ja yksilön toiminta vaikuttaa 

siihen suoraan ja nopeasti (Bishop ym, 2006). Tiimiin sitoutuminen ja tiimiltä saatu koettu tuki 

vaikuttavat koko tiimin suoriutumiseen. Kansalaisuuskäyttäytyminen on läheinen sitoutumisen 

kanssa. Kansalaisuuskäyttäytyminen ja tiimi ovat myös yhteydessä toisiinsa. Tiimikansalai-

suuskäyttäytymisellä tarkoitetaan sosiaalisesti positiivista käyttäytymistä, kuten altruismia ja 

tiimityötä. Pearcen ja Herbikin (2004) tutkimuksen mukaan tiiminjohtajan käyttäytymisellä, 

tiimisitoutumisella ja koetulle tiimituella oli suuri vaikutus tiimikansalaisuuskäyttäytymiseen. 

Siten, jos tiimi on sitoutunut, käyttäytyvät sen jäsenet myös positiivisesti toistensa kanssa, aut-

tavat toisiaan ja tekevät yhteistyötä.  

Workmanin, Kahnweilerin ja Bommerin tutkimus kognitiivisesta prosessoinnista ja median il-

maisuvoimasta luo kuvaa siitä, miten etätyössä käytettävät kommunikoinnin keinot vaikuttavat 

siihen, miten etätyö koetaan ja miten etätyöhön ja etätiimiin sitoudutaan. Näin esimerkiksi hen-

kilöt, jotka olivat sitoutuneempia etätiimiin, hyötyivät enemmän vahvoista ilmaisuvoimista, ku-

ten kasvokkain tapaamisesta, sillä heidän kognitiivisen tyylinsä ala oli ulkoinen (Workman ym., 

2003). Näin henkilöt, joiden kognitiivinen ala on sisäinen, voivat sopeutua paremmin etätyö-

hön, mutta etätiimiin sitoutuminen voi olla haastavampaa. Erilaisten kommunikointityylien 

hyödyntäminen voi olla merkittävää sekä etätyöhön että etätiimiin sitoutumisen kannalta.  

Politisin (2014) tutkimuksessa e-johtamisesta (virtuaalisesti tapahtuvasta johtamisesta) taas ha-

vaittiin, että selkeät tavoitteet ja tehtävät vaikuttavat positiivisesti sitoumisen osa-alueista iden-

tifikaatioon. E-johtamiseen panostaminen, esimerkiksi koulutuksilla, voisi vaikuttaa myös 

kommunikaatioon ja siten myös Politisin (2014) tutkimaan luottamukseen. Luottamukseen liit-

tyviä tutkimuksia olivat myös Powellin, Galvinin ja Piccolin (2006) tutkimus, jossa he vertai-

livat sitoutumista ennakoivia tekijöitä paikallisissa ja virtuaalisissa tiimeissä ja Henttosen ja 
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Blomqvistin (2005) tutkimus globaalien tiimien luottamuksen rakentumisesta. Powell, Galvin 

ja Piccoli (2006) havaitsivat, että tiimityön rakenne helpottaa virtuaalisessa tiimissä työskente-

lyä ja että luottamus näissä tiimeissä on merkitsevä sitoutumisen kannalta. Affektiivisen sitou-

tuminen ja luottamus ovat suhteessa toisiinsa virtuaalisissa tiimeissä.  Henttonen ja Blomqvist 

(2005) taas havaitsivat, että luottamuksen kehittymistä paransi erityisesti kommunikaatiokäyt-

täytyminen, kuten avoimuus kommunikoinnissa, aloitteellisuus ja yhteistyö, mutta myös esi-

merkiksi lupauksista kiinnipitäminen, tiedon jakaminen ja henkilökohtaiset keskustelut. Näiden 

tutkimusten lisäksi Hackerin, Johnsonin, Saundersin ja Thayerin (2019) tutkimuksen mukaan 

luottamus vaikuttaa virtuaalitiimin koheesioon positiivisesti ja vaihtuvuuteen vähentävästi. 

Tutkimukseni toteutuksessa tärkeimmiksi taustoittavaksi teorioiksi nousivat tiimisitoutumisen 

lisäksi tiimikansalaisuuskäyttäytyminen. Näillä molemmilla ilmiöillä on havaittu olevan posi-

tiivisia vaikutuksia tiimin toimintaan, kuten aiemman tutkimuksen mukaan näkyy. Näitä aiem-

massa tutkimuksessa esiin tulleita ilmiöitä olikin mielekästä tutkia myös tutkimukseni etätii-

meissä. Tutkimuksen toteutuksessa, haastatteluissa, halusinkin tietää siitä, millainen tiimi on 

sitoutunut ja millaista toimintaa sitoutunut tiimi todellisuudessa tekee (liite 1). Minua kiinnosti 

myös kommunikoinnin keinot, sillä etätiimin vuorovaikutusympäristö on erilainen. Kommuni-

kaatio nousi useassa aiemmassa tutkimuksessa tärkeäksi tekijäksi sekä sitoutumisen että luot-

tamuksen rakentumisessa.  Halusin tietää, miten tiimi kommunikoi ja kuinka usein (liite1). Tä-

män lisäksi etätiimin yhdessä toimiminen, kuten toistensa motivointi ja auttaminen, nousivat 

mielenkiintoisiksi tarkastelukohteiksi tiimisitoutumisen ja tiimikansalaisuuskäyttäytymisten il-

miöiden kautta. Tässä vaiheessa teoriaohjaava sisällönanalyysi nousi hyväksi analyysitavaksi, 

sillä aiempi tutkimus ohjasi minua aineiston hankinnassa melko vahvasti. Avaan seuraavassa 

osiossa aineiston hankintaa sekä analyysia tarkemmin.  
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5. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

5.1. Aineisto ja haastateltavat 

 

Tutkimukseeni osallistui viisi tiiminvetäjää samasta organisaatiosta. Tiiminvetäjistä kolme oli 

naista ja kaksi miestä. He kaikki olivat asiantuntijataustaisia ja olivat toimineet tiiminvetäjä- ja 

esimiestehtävissä useamman vuoden ajan sekä kyseisessä organisaatiossa että muissa organi-

saatioissa. Keskimäärin he olivat olleet nykyisen tiimikokoonpanonsa vetäjinä vain noin muu-

taman kuukauden ajan, mutta aiemman kokemuksensa vuoksi pystyivät laajasti kertomaan si-

touttamisesta, tiiminvetäjänä toimimisesta ja tiimitoiminnasta. Tiiminvetäjien tiimit olivat kes-

kimäärin olleet olemassa nykyisessä muodossaan noin kuudesta kymmeneen kuukautta haas-

tattelujen tekemiseen mennessä, mutta yksi tiimeistä oli tätäkin nuorempi. Tiimeihin kuuluu 

yleensä kymmenestä viiteentoista asiantuntijaa. Tiimejä kyseseisessä funktiossa oli taas yh-

teensä kahdeksan. 

Tässä organisaatiossa tiimienvetäjät toimivat siis esimiehinä. Organisaatio on tiimimuotoinen 

niin, että funktioissa on tietty määrä tiimejä, joilla on oma tiiminvetäjänsä. Nämä tiimit keske-

nään päättävät esimerkiksi kokous- ja tapaamiskäytännöistään ja tiiminvetäjä, eli esimies, ja 

tiimiläinen keskenään päättävät esimerkiksi siitä, kuinka usein kahdenkeskisiä keskusteluita 

organisaation asettamien raamien puitteissa. Haastateltavat henkilöt toimivat kaikki samassa 

funktiossa, mutta heidän tiiminsä toimivat funktion eri osa-alueilla tehden erilaisia tehtäviä.  

Organisaatiossa työ on projektimuotoista, jolloin myös projekteissa käytetään tiimejä. Organi-

saatio on siten laaja, ja koska työ on projektimuotoista, osallistuu projekteihin useiden tiimien 

henkilöitä. Halusin kuitenkin tarkastella tutkimuksessani vain esimies-alainen-tiimejä, sillä nii-

den tutkiminen suhteessa sitoutumiseen oli mielenkiintoisempaa niiden pitemmän olemassa-

olon vuoksi. Haastatteluissa puhuimme kuitenkin myös organisaation projektimuotoisesta tii-

mitoiminnassa. Tutkimuksessani käytän sanoja tiiminvetäjä ja esimies sekaisin toistensa syno-

nyymeinä, ellen suoraan mainitse vaikkapa projektitiiminvetäjää.  

Tässä tutkimuksessa äänessä ovat esimiehet (tiiminvetäjät). Valitsin heidät tutkimuksen koh-

teekseni, sillä he toimivat välittäjinä organisaation osien, kuten esimerkiksi henkilöstövoima-

varojen, toimien ja itse työntekijöiden välillä. He tekevät organisaatiolta tulevia linjauksia käy-

tännössä ja he vaikuttavat siihen, miten näihin linjauksiin suhtaudutaan. Heillä on siis paljon 

tietoa ja kokemusta liittyen näiden kahden välillä tasapainotteluun sekä tietoa siitä, miten ja 
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millaisia keinoja tiimien johtamiseen on. Sitouttaminen on siis suurimmaksi osaksi heidän vas-

tuullaan. Tutkimuksesta kuitenkin puuttuu tiimiläisten kokemukset sitoutumisesta sekä sitou-

tuneisuuden parantamisen ja ylläpidon käytännön keinoista. Heiltä olisi siis voinut saada tietoa 

siitä, miten näihin käytäntöihin todellisuudessa suhtaudutaan. Aineistosta puuttuu myös ylem-

män tason johtajat, jotka luovat näitä linjauksia, joiden mukaan esimiehet ja työntekijät toimi-

vat.  

Aineisto hankittiin haastattelemalla. Valitsin henkilöt samasta organisaatiosta, sillä tämän 

avulla pystyin helpommin vertailemaan ja tarkastelemaan eri tiiminvetäjien keinoja sitouttaa 

tiimiläisiä työkalujen ja organisaation linjausten ollessa samoja kaikille tiiminvetäjille. Näin 

tiiminvetäjien yksilöllisiä eroja saataisiin helpommin esille. Haastattelua varten loin haastatte-

lurungon, johon kuului 13 kysymystä alkaen neljästä taustoittavasta kysymyksestä liittyen or-

ganisaation tiimirakenteisiin ja lopulta siirtyen sisällöllisiin kysymyksiin liittyen sitouttami-

seen, sen keinoihin ja siihen liittyviin kokemuksiin. Haastattelut olivat siis puolistrukturoituja, 

jolloin haastateltavat saivat vastata vapaamuotoisesti. Haastattelurungon lisäksi kysyin myös 

tarvittaessa tarkentavia kysymyksiä.  

Haastattelut suoritettiin etänä Microsoft Teams-sovellusta hyödyntäen. Käytin haastatteluissa 

Microsoft Teamsia, sillä se helpotti haastatteluiden pitämistä välimatkojen ja koronavirustilan-

teen vuoksi sekä se myös helpotti haastattelujen tallentamista. Haastattelut tallennettiin, jotta 

pystyisin litteroimaan ne helposti. Haastattelujen pituus vaihteli noin 50 minuutin ja 35 minuu-

tin välillä, keskimääräisen pituuden ollessa noin 40 minuuttia. Tallennetuille haastatteluille an-

noin koodin, joka salasi haastateltavan henkilön nimen. Tämä jälkeen litteroin haastattelut. Lit-

teroitua tekstiä oli 45 sivua A4-leipätekstiä (Times New Roman, fonttikoko 12, riviväli 1,5). 

Litteroinnin jälkeen tallennetut haastattelut poistettiin anonyymiuden varmistamiseksi. Haas-

tatteluja ei käsitellyt kukaan muu kuin minä koko prosessin aikana. 

 

5.2. Sisällönanalyysi 

 

Koska tutkimukseni tarkoituksena on kuvata tiiminsitouttamista ja sen menetelmiä tiiminvetä-

jien näkökulmasta, valitsin analyysitavakseni teoriaohjaavan sisällönanalyysin.  Sisällönana-

lyysin tarkoituksena on tuottaa selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä (Sarajärvi & Tuomi, 2018). 

Teoriaohjaava sisällönanalyysi on yksi sisällönanalyysin muodoista, jossa yhdistyvät sekä ai-

neistolähtöisyys ja teoria. Teoria toimii analyysissa apuna, mutta ei pohjaudu siihen suoraan 
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(Sarajärvi & Tuomi, 2018, 106). Teoriaohjaavuus voi näkyä esimerkiksi tutkimusaineiston han-

kinnassa tai aineiston analyysin loppuvaiheessa, jolloin omaa aineistoa voidaan tarkastella suh-

teessa esimerkiksi aiemman tutkimuksen malleihin tutkittavasta aiheesta (Sarajärvi & Tuomi, 

2018, 106). Valitsin tämän analyysitavan, sillä se sopi aineistoni kuvaamiseen. Valitsin teoria-

ohjaavan sisällönanalyysin teorialähtöisen sisällönanalyysin sijaan, sillä halusin, että aineisto 

puhuu puolestaan. Kuitenkin teoriaosuuteni on vahva, haastatteluissa käyttämässäni haastatte-

lurungossa osa kysymyksistä syntyi lukemani aiemman tutkimuksen pohjalta, esimerkiksi luot-

tamukseen ja organisaatioon liittyvät kysymykset, ja omassa tutkimuksessani esiin tulleita asi-

oita on myös mielekästä tarkastella suhteessa aiempiin tutkimuksiin (liite).  

Teoriaohjaava sisällönanalyysi lähtee samoista vaiheista kuten aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi. Analyysi on kolmivaiheinen prosessi, johon kuuluu pelkistäminen (redusointi), ryhmit-

tely (klusterointi) ja teoreettisten käsitteiden luominen (abstrahointi) (Sarajärvi & Tuomi, 2018, 

118). Sisällönanalyysi lähtee aineiston lukemisesta ja sen mielenkiintoisten kohtien merkitse-

misestä. Aineistosta voidaan hakea esimerkiksi lauseita tai sanoja (Sarajärvi & Tuomi, 2018, 

118). Tämä tarkoittaa aineiston pelkistämistä eli redusointia, jossa näistä sanoista tai lauseista 

muodostetaan pelkistettyjä, tiivistettyjä ilmaisuja, jonka jälkeen niistä muodostetaan esimer-

kiksi taulukko kuvaamaan pelkistystä. Tässä tutkimuksessa sitoutumista on voinut kuvata yk-

sittäinen sana, lauseen osa, lause tai lausekokonaisuus.  

 

Taulukko 1 Esimerkki pelkistyksestä 

ALKUPERÄINEN ILMAISU PELKISTYS 

Henkilöt tekevät erilaisia projekteja, että tällä 

hetkellä nyt on henkilöitä jopa, jotka tekevät sa-

maakin projektia, mutta sitten he voivat ihan 

hyvin olla kaikki eri projektissa. 

Tiimiläisten hajanaisuus projektien välillä 

Tiimiläiset eri projekteissa 

 

 

Taulukossa 1 näkyy kaksi esimerkkiä aineistosta löytyneistä merkittävistä asioista ja niiden 

pelkistyksistä. Tässä esimerkissä näkyy se, että yhdestäkin aineistossa olevasta sisällöstä voi 

löytyä useampia pelkistettyjä ilmaisuja.  

Pelkistämisen jälkeen seuraa ryhmittely, jonka tarkoituksena on ryhmitellä tiivistettyjä ilmai-

suja, eli pelkistyksiä, samankaltaisiksi kokonaisuuksiksi (Sarajärvi & Tuomi, 2018, 120). Nämä 

kokonaisuudet muodostavat ala- ja yläluokkia, jotka pitävät sisällään kaikki siihen osa-aluee-
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seen liittyvät ilmaisut ja ilmiöt, jotka aineistosta löytyivät. Alaluokat nimetään niiden sisältöjen 

perusteella. 

 

Taulukko 2 Esimerkki alaluokista 

PELKISTYS  ALALUOKKA 

Työ projektimuotoista 

Esihenkilöt organisoivat, mitä projekteja tii-

miläiset tekevät 

Hajanaisuus projektien välillä 

Tiimiläiset eri projekteissa 

Eri asiat korostuvat, kun työ projektimuo-

toista 

Samassa projektissa usean eri tiimin henki-

löitä 

Varsinaiset työt tiimiläisille projekteista 

Työn projektimuotoisuus 

 

Taulukossa 2 näkyy pelkistysten yhdistelyä alaluokiksi. Liitin siis samaan aiheeseen liittyvät 

ilmaisut saman alaluokan alle. Näin esimerkiksi työn projektimuotoisuuden alle lisäsin tiimi-

läisten hajanaisuuden projektien välillä. Tämän lisäksi jouduin myös tekemään muutamia haas-

tavampia valintoja esimerkiksi liittyen siihen, mihin alaluokkaan jokin ilmaisu kuuluu. Osa il-

maisuista olisi voinut sopia myös toisen alaluokan alle, mutta tein nämä valinnat sen mukaan, 

mihin kontekstiin asia liittyä varsinaisessa haastattelussa, esimerkiksi puhuiko haastateltava tii-

miläisistä vai itsestään. Näin yhteys luokkien ja aineiston välillä pysyy.  

Seuraavaksi alaluokista yhdistellään yläluokkia ja lopuksi pääluokka. Tämän vaiheen voidaan 

jo katsoa olevan osa aineistolähtöisen sisällönanalyysin viimeistä vaihetta, abstrahointia, jossa 

muodostetaan teoreettisia käsitteitä (Sarajärvi & Tuomi, 2018, 122). Kuitenkin teoriaohjaa-

vassa sisällönanalyysi tämä vaihe eroaa niin, että pääluokkien teoreettiset käsitteet tulevat aiem-

masta tutkimuksesta (Sarajärvi & Tuomi, 2018, 129.) Näin siirrytään teoreettisiin käsitteisiin ja 

johtopäätöksiin. En tässä vaiheessa kuitenkaan halunnut hyödyntää suoraan esimerkiksi 

Meyerin ja Allenin kolmen komponentin teoriaa sen saaman kritiikin vuoksi, vaan tulkitsin 

tulokset ensin haastatteluaineiston perusteella. Yhdistävät luokat ovat monin tavoin sidoksissa 

sitouttamisteorioihin, joten on selkeämpää kuvata niiden sisällöt ennen niiden vertaamista 

teorioihin.  
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Taulukko 3 Esimerkki alaluokkien muuttamisesta yläluokiksi 

ALALUOKKA YLÄLUOKKA 

Työn projektimuotoisuus 

Työn tavoitteet projekteista 

Projektityön piirteet 

Työn muoto 

 

Taulukko 4 Esimerkki pääluokista 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

Työn muoto 

Organisaation tavoitteet 

Organisaation muutokset 

Organisaation toiminta 

 

Taulukoissa 3 näkyy esimerkki yhdistämisprosessistani, jossa yhdistin työn muotoon liittyvistä 

aiheista yhden yläluokan. Tässä työn projektimuotoisuus -alaluokka on yhdessä työn tavoittei-

den ja projektityön piirteiden kanssa, sillä nämä yhdessä määrittävät sitä, millaisen muodon työ 

todellisuudessa saa.  

Taulukossa 4 näkyy esimerkki tässä vaiheessa muodostamistani pääluokista. Näin yläluokka 

työn muoto tuli osaksi organisaation toimintaa koskevaa pääluokkaa, johon sisältyy organisaa-

tiotasolta lähtevät työn tekemistä määrittäviä tekijöitä. Organisaatio on siis määrittänyt, että työ 

tehdään projektimuotoisesti.  

Pääluokista muodostetaan yhdistävät luokat, jotka pitävät sisällään pääluokat. Pääluokkien yh-

distäminen yhdistäviksi luokiksi tapahtui suhteellisen luonnollisesti ja helposti pitäen mielessä 

sen, mitä ne sisältävät ja mistä haastateltavat olivat puhuneet. Taulukossa 5 näkyy analyysini 

lopulliset luokat. Lopullisia luokkia analyysissani on siis viisi, jotka liittyvät organisaatioon, 

tiimiin organisaatiossa ja kaikkeen sitouttamistoimintaan, jota tiiminvetäjät tekevät sekä yksin 

että yhdessä tiimiläisten ja organisaation kanssa.   

 

Taulukko 5 Yhdistävät luokat 

PÄÄLUOKAT YHDISTÄVÄT LUOKAT 

Organisaation toiminta 

Tiiminvetäjän roolit 

Nykyinen tilanne ja sen tarkastelu 

Tulevaisuus 

Organisaatiotason kehys sitouttamiselle 

Tiimin toiminta Tiimidynamiikan merkitys sitouttamiselle 
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Tiimin sisältö 

Yksilöt tiimissä 

Sitouttamisen keinot 

Sitoutumisen yhteisyys 

Etätyön vaikutukset 

Sitouttamistoiminta ja sen vaikutukset 

Motivaatio  

Palaute 

Luottamus 

Kommunikointi 

Sitoutumisen yksilö- ja vuorovaikutustekijät 

 

Haasteena tässä analyysitavassa on yhteyden ylläpitäminen alkuperäiseen aineistoon. Pelkistä-

essä ja yhdisteltäessä riskinä on, että alkuperäiset tarkoitukset muuttuvat häilyväisiksi ja kir-

joittaessa näitä yhdistäviä luokkia auki saattaa huomata, että niiden sisällöt eivät näytäkään liit-

tyvän toisiinsa samalla tavalla, kuten oli ajatellut ja miten ne oli pelkistänyt. Sen takia pyrinkin 

koko tämän prosessin ajan pitämään alkuperäisen aineiston mielessä, vaikka luokat välillä saat-

toivatkin tuntua hieman hämmentäviltä tai epäloogisilta. Kuitenkin se, mitä tiiminvetäjät haas-

tatteluissa kertoivat, olivat tärkeimpiä tähän liittyen. Seuraavassa osiossa avaan näiden luokkien 

sisällöt tarkemmin.   
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6. TULOKSET 

 

6.1. Organisaatiotason kehys sitouttamiselle 

 

Yksi aineistosta löytämistäni yhdistävistä luokista on organisaatiotason kehys sitouttamiselle. 

Tähän luokkaan kuuluvat neljä pääluokkaa, organisaation toiminta, tiiminvetäjän rooli, nykyi-

nen tilanne ja sen tarkastelu ja tulevaisuus. Nämä luokat taas pitävät sisällään kaiken organi-

saatioon liittyvän toiminnan, jotka vaikuttavat sitoutumiseen niin, että ne luovat kehyksen, jossa 

työtä tehdään, mutta joihin tiiminvetäjä ei pysty itse suoraan vaikuttamaan. Ne pitävät sisällään 

myös tiiminvetäjän roolin hallinnollisena elimenä, jonka tarkoituksena on toimia organisaation 

ja sen työntekijöiden välillä sekä nykyisen tilanteen ja tulevaisuuden tarkastelun, jota organi-

saatio tekee.  

Yksi tärkeimmistä tiiminvetäjien mainitsemista organisaatioon liittyvistä tekijöistä oli työn pro-

jektimuotoisuus, joka vaikuttaa merkittävästi siihen, miten työtä tehdään ja miten tiiminvetäjien 

omat tiimiläiset työskentelevät yhdessä. Koska työ on projektimuotoista tiiminvetäjän tiimiläi-

set myös työskentelevät eri projekteissa, usein jopa niin, että jokainen tiimiläinen on eri projek-

tissa. Tämä tekee myös sitoutumisesta ja sen keinoista erilaisia, sillä useimmiten toisiin tutus-

tuminen tapahtuu työn ohessa. Koska tiimiläiset tapaavat toisiaan harvemmin, korostuvat yh-

teiset hetket keskenään enemmän ja niissä yhteisen tekeminen, kommunikointi, auttaminen ja 

yhteinen tekeminen on tärkeää sitoutumisen kannalta. Tiiminvetäjät myös organisoivat, mihin 

projekteihin tiimiläiset osallistuvat. Tämä tarkoittaa sitä, että kommunikointi tiimiläisen ja tii-

minvetäjän välillä on tärkeää, jotta tiiminvetäjä voi tietää tiimiläisen toiveet esimerkiksi siitä, 

millaisia projekteja hän haluaisi tehdä, haluaako hän kehittyä tietyssä asiassa tai mitkä asiat 

hänelle ovat mielekkäitä. Myös nämä asiat vaikuttavat sitoutumiseen.  

Koska työ on projektimuotoista, myös tavoitteet työlle tulevat projekteista. Tämä tarkoittaa sitä, 

että varsinaiselle hallinnolliselle tiimille ei ole tiettyjä tavoitteita, vaan tavoitteet voivat liittyä 

esimerkiksi rekrytointiin tai muihin laajemman tason tavoitteisiin. Organisaatiolta tulevat ta-

voitteet, esimerkiksi osastoon tai tiimiin liittyen, liittyvät lähinnä vain esimerkiksi osaamiseen 

tai kasvuun ja niiden kehittämiseen. Tavoitteet voivat olla esimerkiksi rekrytointitavoitteita tai 

muita ylemmän tason toimintaan liittyviä. Näin tiiminvetäjien tiimeillä ei siis sinänsä ole ta-

voitteita: 
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”Jos olisi yhteiset päämäärät, olisi helpompi mieltää, että tiimi on sitoutunut.” 

(tiiminvetäjä 1) 

Tämä tekee sitoutumisen tarkastelusta voi olla haastavampaa, kun sitoutumisen tasoa ei voida 

tarkastella esimerkiksi tiiminvetäjän oman tiimin tavoitteiden suorittamisen, aikataulussa pysy-

misen tai muun työntekoon liittyvän tekemisen kautta. Sitoutuminen on näin hieman abstrak-

timpi ilmiö tarkastella tiiminvetäjän näkökulmasta. 

Näiden ilmiöiden lisäksi organisaatiossa tapahtuneet ja tapahtuvat muutokset vaikuttavat mer-

kittävästi esimerkiksi tiimien kokoonpanoihin ja ikään. Erilaisten organisaatiomuutosten seu-

rauksena tutkimukseni kohteena olevat tiiminvetäjät ja tiimit olivat muuttuneet haastatteluai-

kana viimeisen vuoden sisällä, jolloin tiimien määrä ja niiden kokoonpanot olivat muuttuneet. 

Konkreettisista muutoksista tiiminvetäjät eivät kovinkaan paljoa kertoneet, mutta he kertoivat 

sen vaikuttaneen esimerkiksi tiimien määrään ja siihen, kuinka kauan kukin tiiminvetäjä oli 

toiminut nykyisen tiimin vetäjänä. Yksi tiiminvetäjistä myös arveli näiden muutosten vaikutta-

neen sitoutumiseen niin, että vähemmän sitoutuneet olisivat vaihtaneet organisaatiosta, jonka 

seurauksena nykyinen sitoutumisen taso voisi olla korkeampi: 

”[On] ollut kaiken maailman myllerrystä firmassa, niin voi olla, että henkilöitä, 

jotka eivät ole olleet sitoutuneita, on vaihtanut muualle.” (tiiminvetäjä 1) 

Organisaation sitoutumisen nykyistä tilannetta ja sen tasoa tarkastellaan anonyymeillä kyse-

lyillä. Näitä kyselyitä tehdään suhteellisen usein ja kyseisen funktion ja sen tiimien kohdalla 

sitoutumisen on havaittu olevan korkealla. Koska nykyisen sitoutumisen tason katsotaan olevan 

korkealla, on myös siihen panostaminen tulevaisuudessa sekä nykyisten toimien jatkaminen 

tärkeää, jotta se myös pysyisi samalla tasolla tai nousisi edelleen.  

Organisaatioon liittyvä toimintaan vaikuttava tekijä on myös tiiminvetäjän rooli organisaa-

tiossa. Tiiminvetäjä organisaatiossa toimii tiimiläistensä esihenkilönä. Nämä tiiminvetäjät eroa-

vat siis projektitiiminvetäjistä, jotka toimivat vain projektin ajan, mutta jonka jälkeen projektin 

jäsenet hajaantuvat toisiin projekteihin. Tiiminvetäjä organisaatiotasolla on siis hallinnollinen 

toimija tiimissä, jonka tarkoituksena on hallinnoida ja resursoida sekä edistää sitoutumista ja 

hyvinvointia tiimissä omalla työllään. Tiiminvetäjä taas projektitasolla on vastuussa resurs-

seista, kuten siitä, että oikeissa tehtävissä on oikeat henkilöt ja siitä, että työlle on tarvittava 

määrä aikaa ja henkilöitä. Organisaatiossa on siis useita tiiminvetäjätehtäviä, sillä varsinainen 

työ tehdään projekteissa, mutta hallinnollinen toiminta tehdään tiimissä.  
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6.2. Tiimidynamiikan merkitys sitouttamiselle 

 

Tiimin jäsenet, tiimin kokoonpano, ovat kaikki taustaltaan asiantuntijoita, tekniikan maistereita 

ja tohtoreita. Kuitenkin kokemustaso ja ikä vaihtelevat tiimin sisällä. Tiimeissä on sekä uudem-

pia, vastavalmistuneita henkilöitä sekä myös vanhempia, myös eläköityneitä henkilöitä, jotka 

tekevät yhteistyössä töitä. Tämä luo tiimeihin myös mielenkiintoisia dynamiikkoja, joita tar-

kastelen tarkemmin myöhemmässä osiossa. Tämän lisäksi tiimin jäsenet ovat sekä miehiä että 

naisia. Useimmat tiiminjäsenistä ovat myös suomenkielisiä ja Suomessa asuvia. Tiimit ovat siis 

kokoonpanoiltaan diversiteettejä.  

Aiemmin mainitsemien asioiden lisäksi tiimiin liittyvä asia on se, kuinka hyvin tiiminjäsenet 

tuntevat toisensa. Koska yhdessä toimiminen ja hyvä ilmapiiri vaikuttavat siihen, miten tiimin-

jäsenet kokevat tiimin ja sen toiminnan, on myös tiiminjäsenten toistensa tuntemisen tavalla 

vaikutus.  

”Tietyt henkilöt ovat keskenään tosi tuttuja ja sitten taas saattaa olla henkilöitä, 

jotka eivät ole paljoa olleet toistensa kanssa tekemisissä, jos eivät ole sattuneet 

samoihin projekteihin. Se on vähän sattuman kauppaa.” (tiiminvetäjä 4) 

Tuntemisen taso on siis tiiminvetäjien kertoman mukaan vaihtelevaa, sillä esimerkiksi projektit 

vaikuttavat siihen, miten tiiminjäsenet pystyvät tutustumaan toisiinsa. Kuitenkin suurimmaksi 

osaksi tiiminjäsenet tuntevat toisensa melko hyvin, tuntevat toistensa osaamisen ja tuntevat ke-

neltä voi pyytää apua esimerkiksi liittyen tiettyihin osa-alueihin vaikkapa projektissa. Tutustu-

miseen ja tuntemiseen myös vaikuttaa useita eri tekijöitä. Osa tiiminvetäjistä mainitsivat esi-

merkiksi työsuhteen pituuden ja samat projektit yleisinä tutustumisen tapoina, jolloin samoissa 

projekteissa töitä tekevät tiiminjäsenet pystyvät pidemmällä aikavälillä tutustumaan ja luomaan 

suhteita. Tämän lisäksi tutustumiseen vaikuttavat myös erilaiset ryhmätilanteet tiimin kanssa, 

joissa kommunikointia ja suhteiden luomista tapahtuu. Erityisesti etäaikana virtuaaliset tilanteet 

ja keinot ovat vaikuttaneet tutustumiseen perinteisten kasvokkain tapahtuvien tilanteiden puut-

tuessa. Näin myös virtuaalisesti tiimiläiset voivat tutustua toisiinsa.  

Tutustumisessa on myös käytössä sekä virallisia että epävirallisia keinoja. Tutustumisen viral-

lisina keinoina tiiminvetäjät mainitsivat viralliset ja henkilökohtaiset keskustelut, joissa tiimi-

läinen pystyy tutustumaan tiiminvetäjään ja tiimipalaverit koko tiimin kanssa sekä virtuaalisesti 
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että kasvokkain. Näissä tilanteissa esimerkiksi kannustetaan avoimeen keskusteluun ja mielipi-

teiden jakamiseen. Tiimipalaverien määrä ja kasvokkain tapaamisen useus kuitenkin riippuu 

siitä, millaisia päätöksiä tiimi on yhdessä tehnyt. Koska tiimi voi yhdessä päättää kuinka usein 

he tapaavat yhdessä ja missä, jolloin näiden virallisten tilanteiden määrä vaihtelee. Kuitenkin 

virallisten tilanteiden lisäksi käytössä ovat epäviralliset keinot. Näitä keinoja ovat epäviralliset 

kahvitauot, chattiryhmät, toimistolla näkeminen, työn kautta tutustuminen ja muihin tapaami-

siin kannustaminen tiimiläisten välillä. Näiden epävirallisten tapaamisten ja keinojen kautta tii-

miläiset ja tiiminvetäjä pystyvät vapaammin keskustelemaan myös työhön liittymättömistä asi-

oista. 

Vaikka tiimille ei ole sinänsä tavoitteita työn projektimuotoisuuden seurauksena, on tiimillä 

jonkinlaisia yleisiä tavoitteita esimerkiksi liittyen yhteiseen toimintaan. Nämä tavoitteet luo-

daan yleensä yhdessä tiimin kanssa. Tiimin tavoitteet ovat yleensä myös linjassa esimerkiksi 

funktion tavoitteiden kanssa niin, että ne liittyvät esimerkiksi aiemmin mainitsemaani rekry-

tointiin. Näitä tavoitteita seurataan esimerkiksi tiimikokouksissa. Tiimin tavoitteisiin liittyy 

myös tiimin yhteinen päätöksenteko. Tiimi voi yhdessä keskenään päättää erilaisista asioista, 

kuten kokouskäytännöistään liittyen esimerkiksi siihen kuinka usein he tapaavat yhdessä, mil-

loin he tapaavat kasvokkain esimerkiksi toimistolla tai millaisia työajanulkopuolisia asioita he 

haluavat tehdä yhdessä. Tiimit ovat siis siten itsenäisiä ja päättävät itse toiminnastaan. Organi-

saatio kuitenkin asettaa erilaisia linjauksia ja ohjeistuksia, esimerkiksi liittyen henkilökohtais-

ten tapaamisten minimimäärään, jolloin myös nämä ohjeistukset otetaan huomioon yhteisessä 

päätöksenteossa.  

Tiimi ja yksilö ovat yhteydessä toisiinsa. Tiimin sitoutumisen ja yksilön sitoutuminen ovat yh-

teydessä toisiinsa, sillä ne vaikuttavat toisiinsa tiiminjäsenten tiiviin yhteyden vuoksi. Sekä yk-

silön että tiimin hyvinvointiin kiinnitetään huomiota yhdessä. Yksilön hyvinvoinnista lähtevät 

useat asiat, esimerkiksi niin sanotut mahdottomat työt haittaavat yksilöä, mikä edelleen haittaa 

tiimiä. Siten sekä tiimi että yksilö ovat tärkeitä sitoutumisen ja hyvinvoinnin kannalta. Yksi 

tiiminvetäjistä mainitsi erityisesti motivoituneet työntekijät, jotka saattavat ottaa itselleen jak-

samisensa ylikin töitä, jolloin heidän hyvinvointiinsa on tärkeää kiinnittää huomiota. On tär-

keää, että yksilöillä tiimissä on heille sopivia töitä sopiva määrä, jotta koko tiimi yhdessä voisi 

hyvin.  

Koska tiimi koostuu useista yksilöistä, on näillä yksilöillä myös omat tavoitteensa. Nämä ta-

voitteet luodaan yhdessä tiiminvetäjän kanssa henkilökohtaisissa keskusteluissa. Yksittäisille 
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henkilöille luodaan kehityssuunnitelmat, joita seurataan kehityskeskusteluissa. Kehityssuunni-

telmat voivat liittyä vaikkapa projektitiiminvetäjien tehtävien harjoitteluun tai osaamisen kehit-

tämiseen Kehityskeskusteluiden useus riippuu taas yksittäisestä tiiminvetäjästä ja tiimiläisestä, 

milloin he haluavat niitä pitää. Useimmiten kehityskeskusteluja käydään kuukausittain tai joka 

toinen kuukausi, mutta tämä riippuu siitä, mihin tiiminvetäjä ja tiimiläinen ovat päätyneet yh-

teisissä keskusteluissaan.  

”Me [esihenkilöt] käytetään tosi paljon aikaa siihen, että meillä on just näitä one-

to-one keskusteluja ja huolehditaan siitä, että ollaan hajulla siitä, mitä sen hen-

kilön niin kuin arkeen kuuluu ja voiko hän hyvin.” (tiiminvetäjä 5) 

Tiiminvetäjät ilmaisivat, että heille on tärkeää pysyä kartalla siitä, millainen tilanne tiimiläisellä 

on tällä hetkellä, mitä ja mihin suuntaan hän haluaa kehittyä ja siten myös heille on tärkeää 

voida olla avuksi kehittymisessä. Heille on myös tärkeää ottaa huomioon henkilöiden omat toi-

veet liittyen työhön. Nämä toiveet liittyvät esimerkiksi kehittymiseen ja osaamiseen sekä myös 

siihen millaisiin projekteihin tiimiläiset haluavat osallistua ja millaisia töitä he haluavat tehdä. 

Tiiminvetäjät pyrkivät parhaansa mukaan ottamaan nämä asiat huomioon esimerkiksi työtä jär-

jestäessään. Näin tiiminjäsenten toiveiden ja halujen huomioonottaminen esihenkilötyössä 

omalla tavalla lisää sitoutuneisuutta ja sitoutuneisuuden tunnetta, kun tiimiläiset kokevat tule-

vansa kuulluksi liittyen työn tekemiseen.  

 

6.3. Sitouttamistoiminta ja sen vaikutukset 

 

Tiiminvetäjät kertoivat sitouttamisen olevan enimmäkseen esihenkilön, eli itsensä, vastuulla. 

Tiimiajatus, esimerkiksi se, miten tiimi toimii yhdessä, on suurimmaksi osaksi tiiminvetäjän 

vastuulla, vaikka päätöksiä yhdessä tehdäänkin koko tiimin kanssa. Kuitenkin suurin vastuu 

siitä, miten tiimi toimii ja siten myös siitä, miten tiimiläiset sitoutuvat tiimiin on tiiminvetäjän 

omalla vastuulla pitkälle. Tiiminvetäjä toimii tiimissä esimerkkinä niin, että hänen toimintansa 

esimerkiksi määrittää siten, mikä on toivottavaa kommunikointia tai yhteistyötä tiimin sisällä. 

Jos tiiminvetäjä esimerkiksi omalla toiminnallaan osoittaa avoimuutta ja avointa kommunikoin-

tia, on sellainen käytös myös toivottavaa tiimiläisiltä. Tiiminvetäjä siten luo myös yhteishenkeä 

ja yhteistä kulttuuria tiimiin ja siten kehittää sitoutuneisuutta.  
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Tiiminvetäjät pyrkivät ilmaisemaan vastuutaan usein eri keinoin ja siten myös lisäämään sitou-

tuneisuutta. Tiiminvetäjät mainitsivat sekä kommunikointiin liittyviä seikkoja, kuten esimerk-

kinä toimimisen kommunikoinnin kautta, kommunikointitavat, aidon kiinnostuksen osoittami-

sen, työn selkeytyksen ja työn arvokkuuden ilmaisun, että itse työhön liittyviä seikkoja, kuten 

tiimiläisten tilanteiden arvioimisen ja tarvittavan puuttumisen ja työntekijöiden perusasioista 

huolehtimisen. Tiiminvetäjille on siis tärkeää, että kommunikointi tiimiläisten kanssa toimii ja 

on selkeää, tiimiläiset kokevat työnsä arvokkaaksi ja että tiimiläisten työhön liittyvä tilanne, 

esimerkiksi se, että töitä ei ole liikaa, on hyvä.  

Osa tiiminvetäjistä esittivät myös muita toimijoita, joiden vastuulla sitoutuminen on, mutta jok-

seenkin hieman vähemmän. Osa tiiminvetäjistä kertoivat sitoutumisen olevan myös tiimin sekä 

sen yksittäisten henkilöiden ja myös johtoryhmän vastuulla jonkin verran. Yksi heistä kertoi 

sen olevan loppupeleissä pelkästään hänen itsensä vastuulla. Kuitenkin jokainen tiimin jäsen, 

sekä tiiminvetäjä, voi omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään vaikuttaa siihen, miten tiimin 

muut henkilöt sitoutuvat. Tämän lisäksi henkilöiden oma motivaatio työtä kohtaan sekä vastuu 

omasta toiminnastaan vaikuttavat siihen, miten he itse sitoutuvat ja siten taas eteenpäin voi 

vaikuttaa siihen, miten muut tiimiläiset sitoutuvat. Tämän lisäksi yksi tiiminvetäjä mainitsi van-

hemmat työntekijät, jotka voivat omalla toiminnallaan auttaa nuorempia, uudempia, työnteki-

jöitä sitoutumaan toimien esimerkiksi opettajatyyppisenä auttajana organisaatioon tullessa: 

”Meille on tullut uusi tiimin jäsen, aloitti syyskuussa, niin hän on ainakin anta-

nut hirveen paljon palautetta siitä, että siinä parikin henkilöä toimivat hänen 

tuutorina, että he ottivat uuden henkilön vastaan ja kertovat avuliaasti asioista, 

antavat tietoa, auttavat ja ohjaavat. Koen, että se on tärkeää.” (tiiminvetäjä 2) 

Vanhemmat työntekijät pystyvät auttamaan uutta henkilöä ja myös tiiminvetäjää ottamalla vas-

tuuta uuden henkilön sopeutumisesta. Tämä voi olla hyvä kokemus sekä uudelle henkilölle että 

vanhemmille työntekijöille. Johtoryhmän vastuu sitoutumisesta näkyy taas ylemmän tason yh-

teisistä päätöksistä, jotka vaikuttavat esimerkiksi työntekoon. Kaikki tiiminjäsenet sekä tiimin-

vetäjä voivat siis yhdessä vaikuttaa siihen, miten koko tiimi ja miten yksittäiset tiiminjäsenet 

sitoutuvat ja he kaikki ovat siten myös vastuussa siitä, että se toimii.  

Sitoutumiseen liittyy sekä tiimiin että yksilöön liittyviä tekijöitä. Tämän lisäksi siihen liittyy 

tiiminvetäjään itsensä liittyviä asioita. Sitoutuminen on siten siis moniulotteinen ilmiö, sillä sen 

sisäiset tekijät liittyvät myös toisiinsa, jolloin tiimin tekijät vaikuttavat yksilöön ja yksilön te-

kijät vaikuttavat tiimiin. Tarkastelen ensiksi tiimikohtaisia sitoutumiseen liittyviä asioita, jotka 



40 
 

vaikuttavat koko tiimin toimintaan edistävästi ja jotka pitävät sisällään sellaista toimintaa, jota 

tiimiläiset tekevät yhdessä toistensa kanssa. Tiimiin liittyvät sitoutumista edistävät asiat, joita 

tiiminvetäjä mainitsivat, liittyvät esimerkiksi kommunikointiin, yhteistyöhön ja toistensa tuke-

miseen sekä työhön: 

” [Sitoutuneessa tiimissä] kaikilla on hyvä olla ja on hyvä tekemisen meininki. 

Tehdään sovitusti ne asiat, aikataulussa, mistä on puhuttu ja kommunikoidaan, 

jos on jotain haasteita ja sitten autetaan kaveria pulassa.” (tiiminvetäjä 2) 

Kommunikointiin liittyvät sitoutumista edistävät asiat ovat tiedon jakaminen, avoin keskustelu 

sekä palautteen antaminen ja saaminen. Se, että tiimiläiset kertovat toisilleen omia mielipitei-

tään ja ajatuksiaan edistävät yhdessä toimimista tiimin keskuudessa. Avoin keskustelu lisää 

sitoutuneisuuden tunnetta yhdessä, sillä siten he oppivat tuntemaan toisiaan paremmin ja he 

kokemus siitä, että he kuuluvat tiimiin vahvistuu. Palautteen antaminen ja saaminen taas edel-

leen vahvistavat tunnetta avoimuudesta. Myös tiiminvetäjä osallistuu tämän tyyppiseen toimin-

taan yhdessä tiimin kanssa. Yhteistyöhön ja toistensa tukemiseen liittyviä asioita ovat toisten 

auttaminen, toisten mukaan ottaminen ja tunne kuulumisesta, tuen saaminen, lupausten pitämi-

nen ja projektitiimin mielekkääksi kokeminen. Tähän kuuluva toiminta edistää yhteenkuulu-

vuuden tunnetta ja parantaa koko tiimin yhteistä toimintaa. Tämän lisäksi työhön liittyviä asi-

oita ovat aikataulussa pysyminen, tarkat tavoitteet ja kokonaiskuva, onnistumisen mahdollisuu-

det ja edellytykset sekä oman roolin ja odotusten ymmärrys. Nämä asiat taas edistävät tiimin 

työssä suoriutumista, joka taas edelleen edistää sitoutumista, kun työt sujuvat ja kaikki osallis-

tuvat työhön  

Yksilöön liittyy useita asioita suhteessa sitoutumiseen. Ensiksi tarkastelen yksilöön itseensä 

liittyviä asioita, jotka liittyvät esimerkiksi henkilön omiin tunteisiin, kokemuksiin, osaamisiin 

ja toiveisiin liittyen työhön: 

”Mielenkiintoiset projektit ja että ihmiset pääsevät tekemään hommia, mistä he 

ovat kiinnostuneita ja joissa on tarpeeksi haastetta. Vaikka ei suoraan sitä työtä 

ohjaa, silti yrittää löytää sellaisia projekteja, missä ihmiset pääsevät kehitty-

mään.” (tiiminvetäjä 3)  

Tiiminvetäjät mainitsivat työhön liittyen sen mielekkyyden, arvostuksen tehdystä työstä, itse-

näisyyden ja joustavuuden työssä, mielekkäät tavoitteet työtehtävissä ja projekteissa sekä oike-

anlaiset, mielenkiintoiset, projektit, joissa pääsee kehittymään ja harjoittelemaan tiettyjä asioita, 

esimerkiksi esimiestehtäviä tai projektinvetäjän tehtäviä. Tätä kautta myös henkilön oma tii-
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minvetäjä pystyy tukemaan oppimista ja kehittymistä. Työn on tulisi olla merkityksellistä, että 

henkilöt kokevat tekemällänsä työllä olevan jonkinlainen merkitys organisaatiolle sekä myös 

mielekästä suhteessa henkilön omiin mielenkiinnonkohteisiin. Työssä tulisi myös olla tarpeeksi 

haastetta ja mahdollisuuksia kehittyä, kasvaa ja hyödyntää omaa osaamistaan, erityisesti nuo-

rempien työntekijöiden kohdalla. Tähän liittyy myös myönteinen ja kehittävä palaute sekä 

omalta esihenkilöltään että projektitiimienvetäjiltä, mikä auttaa henkilöitä kehittymään oikeaan 

suuntaan omissa mielenkiinnon kohteissaan. Sillä, miten tiimiläiset kokevat työnsä, on siis tii-

minvetäjien mukaan vaikutus siihen, miten he sitoutuvat. Tiiminvetäjät pystyvät siten myös itse 

edesauttamaan sitoutumista.  

Työhön liittyen asioiden lisäksi tunteita liittyy myös laajempaan organisaatioon, esihenkilöön, 

tiimiin sekä omiin henkilökohtaisiin toiveisiin ja haluihin. Tiiminvetäjien mukaan sitoutumista 

edistää myös tunne olevansa osa organisaatiota ja kokonaisuutta, tunne viihtymisestä organi-

saatiossa sekä hyvä tunne yleisesti organisaatiosta: 

”Se olisi optimitilanne, että jos kokee olevansa jollain tavalla osa sitä firmaa, 

mitä siellä tehdään, sitä suurempaa kokonaisuutta ja strategiaa, niin se olisi hyvä 

juttu. Noin yleisesti, että tuntee viihtyvänsä ja on hyvä fiilis firmasta niin se var-

maan auttaa.” (tiiminvetäjä 1) 

 Tähän liittyy myös aiemmin mainitsemani asiat, kuten joustavuus ja itsenäisyys työssä, joka 

lisää tunnetta siitä, että työntekijöihin luotetaan ja heidän työtään arvostetaan ja sillä on merki-

tys koko organisaatioon. Se, miten organisaatio ja henkilön lähimmät suhteet, kuten suhde esi-

henkilöön, koetaan vaikuttaa sitoutumisen tasoon. Jos yleinen tunne näistä asioista on myön-

teinen, on sitoutuminen myös vahvempaa. Tämän lisäksi henkilöiden sitoutumiseen vaikuttaa 

henkilökohtainen halu onnistua töissä ja tehtävissä, tehdä parhaansa ja näyttää osaamistaan eri-

laisissa tehtävissä. Tiiminvetäjän tehtävänä on siis tukea kaikkea tätä toimintaa, joka tukee tii-

miläisten sitoutumista, esimerkiksi ylläpitämällä suhdetta heidän kanssaan.  

Yksilöön liittyvät organisatoriset tekijät lähtevät siitä, miten organisaatio järjestää työntekoa. 

Yksilöille tulisi olla esimerkiksi mahdollisuuksia edetä urallaan, mahdollisuuksia ansaita pal-

kankorotuksia ja palkkakehitystä, palkitsemisen tulisi olla oikeaa ja organisaation alan palkko-

jen mukaista. Nämä asiat ovat suurimmaksi osaksi organisaation järjestämiä, mutta tiiminvetäjä 

pystyy omalla toiminnallaan esimerkiksi puhua tiimiläistensä puolesta liittyen urakehitykseen. 

Tämän lisäksi työnteko tulisi yleisesti ottaen olla mahdollista, siihen tulisi olla oikeanlaisia työ-

kaluja sekä resursseja. Työnteon tulisi siis olla organisaatiossa helppoa ja siihen tulisi olla tar-
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vittavasti resursseja, aikaa ja välineitä. Myös tämä on sellainen asia, joka on loppujen lopuksi 

organisaation oman päätöksen alla esimerkiksi liittyen siihen, kuinka paljon työntekoon on re-

sursseja käytössä.  

Tiiminvetäjät ilmaisivat myös oman halunsa sitouttaa sekä tiimiä että yksittäisiä jäseniä. He 

tiedostivat, että he itse pystyvät vaikuttamaan ja tukemaan sitä, miten tiimi ja sen jäsenet sitou-

tuvat tiimiin ja organisaatioon. He kertoivat pyrkivänsä aktiivisesti tekemään sitä ja tekemään 

mitä voi sen kannalta. Esimerkiksi ottamalla vastuuta omasta tiimistään ja sen hyvinvoinnista, 

siten myös sen sitoutumisesta, tiiminvetäjät pystyvät aktiivisesti vaikuttamaan siihen, miten 

tiimi voi. Avaan sitouttamisen konkreettisia keinoja tarkemmin seuraavissa osioissa.  

Organisaatioon liittyy useita sitoutumistekijöitä, jotka vaikuttavat merkittävästi siihen, miten 

työtä tehdään, mihin työssä keskitytään, mihin tiiminvetäjät työssään käyttävät aikaa ja minkä-

laisia tekijöitä tiimiläisten työntekoon kohdistuu. Organisaatioon liittyvät sitoutumistekijät tu-

levat siis ylemmältä tasolta ja vaikuttavat abstraktimmin sitoutumiseen. Tältä tasolta kuitenkin 

luodaan ne puitteet, kehykset ja perustat, joiden kautta ja joiden sisällä sitouttamista tehdään ja 

jossa sitoutuminen tapahtuu.  Yleisemmällä tasolla sitoutumiseen vaikuttavat organisaation aja-

tus, suunta, ylemmän tason strategia, missio ja visio, henkilöstöhallinnon asiat sekä yrityskult-

tuuri, joka heijastuu sekä tiimiin että esihenkilöihin sekä yhtiötason toiminta ja päätöksen teko, 

liittyen esimerkiksi työaikoihin, palkkapolitiikkaan ja vapauteen valita, missä ja miten työsken-

telee. Organisaatio asettaa erilaisia linjauksia edellä mainittuihin asioihin liittyen, kuten kom-

pensaatioon liittyviä linjauksia, jotka taas ovat linjassa muiden organisaatioiden kanssa Orga-

nisaatio myös määrittelee millaisia töitä henkilöt organisaatiot tekevät saavuttaakseen päämää-

riään. Koska nämä ovat organisaation määrittelemiä, vaikuttaa siten organisaatio myös osittain 

niiden mielekkyyteen ja sopivuuteen työntekijöille. Tämän lisäksi strategian, arvojen ja suun-

nitelmien tulisi olla linjassa työntekijöiden omien arvojen kanssa ja siten olla myös mielekkäitä. 

Näistä asioista tiedottaminen ja niiden ilmaisu on myös tärkeää, jotta sekä esihenkilöt että tii-

miläiset tietävät, mihin suuntaan organisaatio on menossa. 

Organisaatiotasolta tulee myös useita linjauksia liittyen konkreettiseen työntekoon. Nämä lin-

jaukset liittyvät esimerkiksi etätyöaikaan liittyviin asioihin, kuten etätyösuosituksiin tai vaik-

kapa tiimitoimintaan ja sen järjestämiseen. Yksi tiiminvetäjistä kertoi organisaation panosta-

neen näihin linjauksiin ja niihin liittyvään tiedottamiseen. Tiedon koettiin olevan oikea-aikaista, 

relevanttia sekä avointa, erityisesti etätyöaikana. Siihen liittyvät muutokset ja ohjeet on koettu 

perustelluiksi ja myös työnteolle sopiviksi. Organisaatiolta tulevat tiimitoimintaan liittyvät lin-



43 
 

jaukset, esimerkiksi minimitapaamismäärät, ovat kuitenkin melko vähäisiä, mutta mahdollista-

vat tiimin yhteisen päätöksenteon. Tiiminvetäjien mukaan yksi henkilökohtainen keskustelu 

kolmessa kuukaudessa ja yksi tiimitapaaminen kerran kuussa kasvokkain ovat ainoa määrätyt 

pakolliset tapaamiset, minimit. Kuitenkin tiiminvetäjät pitävät sekä yhteisiä tapaamisia koko 

tiimin kesken että henkilökohtaisia tapaamisia yksittäisten tiimiläisten kanssa useammin, riip-

puen siitä, mitä tiimi on yhdessä päättänyt ja siitä, millaisia tavoitteita ja toiveita yksittäisillä 

henkilöillä on.  

Tiiminvetäjät ilmaisivat sen olevan tärkeää, mihin organisaatio panostaa ja miten organisaatio 

ilmaisee tämän tärkeyden. Tiiminvetäjien mukaan organisaatiolta on tullut viestiä siitä, että esi-

henkilötyö on tärkeää, siihen saa käyttää aikaa ja sillä on painoarvoa organisaatiossa. Ylätasolta 

tulee myös odotuksia ja raameja siihen, miten esihenkilöiden tulisi toimia ja millaista hyvä esi-

henkilötyö on: 

”[Organisaatiossa] tulee hyvin voimakkaasti wellbeing-aspekti. [Se] tulee ihan 

ylätasolta, että ihmisten pitää voida hyvin ja siihen pitää panostaa ja kiinnittää 

huomiota. Tulee guidelinet, että vähintään kerran kuussa pitää pitää yks-ykkös-

keskusteluja ja kaikilla on oikeus siihen, että on esimiehen kanssa kahdenkes-

keistä tapaamisaikaa ja muuta. Siinä mielessä organisaatio luo ne puitteet sille, 

että se mahdollistaa tällaisen hyvän tiimi- ja esimiestyöskentelyn.” (tiiminvetäjä 

2) 

Nämä odotukset ja ohjeet määrittelevät sitä, miten esihenkilöt todellisuudessa työtä tekevät ja 

mihin he omassa työssään kiinnittävät huomiota. Esimerkiksi hyvinvointiin panostetaan jo or-

ganisaatiotasolta ja siihen kiinnitetään huomiota, jolloin myös esihenkilöiden odotetaan kiin-

nittävän siihen huomiota. Tältä ylätasolta tulee myös ohjeita ja linjauksia liittyen esihenkilö-

työhön ja siten mahdollistaa tiimi- ja esihenkilötyön ja antaa sille puitteet. Näin esimerkiksi 

tiimiläisillä on oikeus kahdenkeskisiin tapaamisiin esihenkilöiden kanssa ja tiimillä on oikeus 

tavata ja päättää tietyistä asioista yhdessä. Työvointiin ja sitoutumiseen halutaan siis panostaa 

jo ylätasolta asti ja siihen halutaan tiiminvetäjien käyttävän aikaa ja siihen varataan aikaan. 

Tiiminvetäjät myös kokevat tämän konkreettisesti työssään ja organisaation toiminnassa. He 

kokevat, että organisaatiotasolla on halu sitouttaa ja pitää työvointia yllä, mutta he eivät koe 

tätä halua paineena itselleen tai omalle toiminnalleen. Organisaation halu sitouttaa koetaan vain 

hyvänä asiana, jolloin se helpottaa esimerkiksi tiiminvetäjän omaa sitouttamistoimintaa, kun 

siihen liittyvälle esihenkilötyölle annetaan painoarvoa.  Tiiminvetäjät myös kertoivat sitoutu-
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neisuuden olevan yleinen tunne organisaatiossa. Se näkyy johtamisessa jo ylemmällä tasolla. 

Sitoutuneisuus on siis koko organisaatiolle tärkeää.  

Konkreettisia sitouttamisen keinoja on tiiminvetäjillä käytössä useita. Erityisesti kommuni-

kointiperustaiset sitouttamiskeinot mainittiin useita kertoja. Yhteinen tekeminen ja avoin kom-

munikointi koko tiimin kanssa sekä yhteyden pitäminen yksittäisten jäsenten kanssa. Näitä kei-

noja ovat muun muassa erilaiset palaverit ja niihin liittyvät käytännöt, henkilökohtaiset keskus-

telut, virtuaaliset kahvihetket ja muu epävirallinen toiminta, esimerkiksi chattikeskustelut. Kes-

kustelu vaikuttaa siis olevan tiiminvetäjien kannalta helpoin keino luoda sitoutuneisuutta ja niin 

sanottua me-henkeä koko tiimiin. Avoimella keskustelulla, mielipiteiden jakamisella ja erilais-

ten asioiden purkamisella voidaan luoda parempaa yhteyttä koko tiimin kesken, kun ihmiset 

kokevat tulleensa kuulluiksi ja siten olevan myös osa koko tiimin kokonaisuutta. Yhteisten pa-

lavereiden määrä vaihtelee riippuen tiimistä, mutta näitä tapaamisia on useimmiten viikoittain, 

kuten myös yhteisiä virtuaalisia kahvitaukoja. Henkilökohtaisilla keskusteluilla pystytään luo-

maa suhdetta esihenkilön ja yksittäisen tiimiläisen välillä ja siten tiiminvetäjät pystyvät tuke-

maan heitä sekä ohjaamaan ja auttamaan heitä tavoitteissaan. Näiden sitouttamisen keinojen 

tärkein merkitys on siis pitää yllä keskusteluyhteyttä koko tiimin ja sen yksittäisten jäsenten 

kanssa, jotta tiimiläiset tuntisivat olonsa osaksi isompaa kokonaiskuvaa, kokisivat tulevansa 

kuulluiksi ja kokisivat saavansa tukea sekä esihenkilöltään että muilta tiiminjäseniltä.  

Näiden keinojen lisäksi esihenkilöllä on käytössään työajan ulkopuoliset tapaamiset. Tiiminve-

täjät kertoivat erilaisesta virkistystoiminnasta, kuten ravintolassa käynnistä työpäivän jälkeen, 

jonka kautta he myös pystyvät luomaan yhteyttä tiimiinsä ja tiimiläiset pystyvät tutustumaan 

toisiinsa paremmin. Vaikka työajan ulkopuolinen tämäntyyppinen toiminta ei liity työhön, ku-

ten työssä suoriutumiseen tai esimerkiksi siihen liittyvään avunantoon, auttaa se silti luomaan 

tiiviimpää yhteyttä koko tiimiin, joka myös vaikuttaa edelleen työpaikalla. Myös epävirallinen 

keskustelu ja toiminta on siis tärkeää.  

Näillä keinoilla pyritään luomaan yhteistä tahtotilaa, yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta. Yh-

teisellä toiminnalla, sekä virallisella ja epävirallisella, luodaan tunnetta siitä, että tiimi voi yh-

dessä voida hyvin ja tulla toimeen. Tiiminjäsenet voivat tuntea, että he ovat yhteydessä toisiinsa 

ja että heillä on jonkinlainen tukiverkosto organisaatiossa, jolta saa tarvittaessa apua ja tukea 

liittyen erilaisiin asioihin. Tiiminvetäjät mainitsivat, että kommunikoinnin muistaminen on tär-

keää kaikessa tällaisessa toiminnassa. Loppujen lopuksi juuri kommunikoinnilla luodaan kaik-

kea näitä aiemmin mainittuja tunteita tiimistä. Nämä asiat taas lisäävät sitoutuneisuutta.  
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Tiiminvetäjät kertoivat sitoutuneisuuden näkyvän konkreettisesti työvoinnissa ja sairauspois-

saoloissa sekä tehokkuudessa, suoriutumisessa ja vaihtuvuudessa: 

”Jos on tosi sitoutunutta porukkaa, niin siellä semmoinen tekemisen meininki on 

hyvä, tehdään enemmän yhteistyötä ja päästään sitä kautta parempiin tuloksiin 

ja sitten se, että ihmiset voi paremmin, monesti kehitetään uusia työskentelyta-

poja, metodeja, ideoita ja tehdään töitä tehokkaammin.” (tiiminvetäjä 2) 

 Sitoutunut tiimi sekä tekee enemmän yhteistyötä että tuottaa parempia tuloksia lisääntyneen 

yhteistyöntekemisen seurauksena. Tämän näkyy esimerkiksi uusien toimintatapojen ja ideoiden 

kehittelyssä. Yhteistyö ja avoin keskustelu lisää yhdessä asioiden pohtimista, joka taas edelleen 

mahdollistaa kehittelytoimintaa. Näiden lisäksi sekä tiimin että yksittäisten henkilöiden koke-

mukset ja tuntemukset tiimiä kohtaan ovat positiivisemmat. Kun tiimi on sitoutunut, on tiimissä 

parempi työilmapiiri ja siten parempi tunne tekemisestä, ihmiset osallistuvat työhön innok-

kaammin ja tuntevat sen mielekkäämmäksi. Tiiminvetäjät myös ilmaisivat, että sitoutuneessa 

tiimissä yksittäisillä henkilöillä on mukavampi tehdä töitä ja olla osana. Tämän lisäksi, kun 

yksittäiset henkilöt ovat sitoutuneita, he kokevat työnsä mielenkiintoisemmaksi, mielekkääm-

mäksi ja merkityksellisemmäksi. Sitoutuminen siis hyödyttää tiimiä, tiimin yksittäisiä jäseniä 

ja tiiminvetäjää.  

Sitoutuneen tiimin rakentaminen lähtee resursseista. Tiimillä tulee olla tarvittavat työkalut ja 

keinot tehdä tiimille asetetut tavoitteet sekä tarvittava aika tehdä nämä tehtävät. Tämän lisäksi 

tiimissä tulee olla oikeat henkilöt oikeissa tehtävissä. Kaikki tehtävät eivät sovi kaikilla ja ih-

misillä on eri vahvuuksia ja heikkouksia, joita muut jäsenet pystyvät helpottamaan ja täydentä-

mään. Tämän lisäksi tiimin jäsenten tulisi olla kiinnostuneita siitä, mitä muut jäsenet tekevät ja 

mihin muut jäsenet pyrkivät. Näin tiimin jäsenet pystyvät tukemaan näissä tehtävissä. Tiimin-

vetäjät mainitsivat myös tiimin koon merkityksen. Jos tiimi on pienempi ja tiiviimpi, on esi-

henkilöllä enemmän aikaa yksittäisten jäsenten kanssa ja siten pystyy vastaamaan heidän tar-

peisiinsa paremmin. Näin myös koko tiimi pystyy tutustumaan ja tuntemaan toisensa parem-

min, kun tiimiläisiä on vähemmän. Pienemmällä tiimillä on myös yleensä enemmän yhteistä, 

kun tiimin jäsenet ovat saman osa-alueen asiantuntijoita.  

Sitoutuneen tiimin piirteet ovat melko samanlaisia kuin sitoutuneen yksilön piirteet, mutta ne 

liittyvät suoraan koko tiimiin ja sen toimintaan. Sitoutuneella tiimillä on useita toisiin jäseniin 

liittyviä piirteitä. Tiimi toimii hyvässä yhteistyössä, niin sanotulla hyvällä tekemisen meinin-

gillä ja menolla (hyvä tekemisen meininki ilmaisuna esiintyi useassa haastattelussa), luottamus 
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näkyy toiminnassa ja on yhteistä, omasta työstä otetaan vastuuta, kaikki tekevät oman osuu-

tensa ja tehtävät jaetaan ja tehdään tasa-arvoisesti. Yhteistyöllä on siis suuri merkitys siinä, 

miten sitoutunut tiimi toimii ja miten tiimi sitoutuu. Tiimillä on yhteinen tarkasti määritelty ja 

selkeä tavoite, esimerkiksi yrityksen yhteinen tavoite, jolloin työllä on jonkinlainen määritelty 

tarkoitus, joka auttaa siihen sitoutumisessa. Tiimillä on myös tarvittavat valmiudet tehdä tarvit-

tavat työt yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Siten sitoutunut tiimi myös kokee olevansa osa 

jotain, kun työn tarkoitus on määritelty ja sillä voidaan nähdä olevan vaikutus organisaatiossa. 

Työtä tehdessä sitoutunut tiimi myös on tarkka laadun ja aikataulun kanssa, jolloin myös muista 

tiimiläisistä ollaan kiinnostuneita. Sitoutuneessa tiimissä on siis kaikilla hyvä olla, jolloin ih-

miset kokevat olevansa osa tiimiä ja kokevat, että heitä arvostetaan ja heidän tekemisestään 

ollaan kiinnostuneita.  

Konkreettisesti nämä piirteet näkyvät tiimin toiminnassa. Tiimi esimerkiksi selvittää yhdessä 

asioita ja pyrkii keksimään ratkaisuja haasteisiin yhdessä. Tiimiläiset pyrkivät toimimaan yh-

teistyössä jatkuvasti, jolloin he myös toimivat aikataulussa ja pyrkivät löytämään tarvittavan 

ajan tekemiselle, jotta muut tiiminjäsenet eivät jäisi pulaan, mutta kuitenkin auttavat toisiaan ja 

pitävät huolta siitä, ettei toisilla jäsenillä ole esimerkiksi liikaa tekemistä. Sitoutunut tiimi siis 

venyy ja myös tekee ylimääräistä tarvittaessa ja siten laittaa itsensä likoon suhteessa koko tiimin 

toimintaan. Tämän lisäksi koko tiimin toiminnan tarkoituksen kokonaiskuvaa pidetään kaikessa 

tekemisessä mielessä, jotta toivottu lopputulos saataisiin aikaiseksi. Työtä tehdään enemmän 

tai huolellisemmin, jotta lopputuloksen laatu on parempi. Sitoutunut tiimi on siis kiinnostunut 

muista sekä lopputuloksesta, jolloin kaikessa toiminnassa näkyy välittäminen ja kiinnostus.  

Kolikon kääntöpuolena on taas sitoutumattomuus tiimissä. Sitoutumattoman tiimin piirteet vai-

kuttivat olevan sitoutuneen tiimin vastakohtia. Sitoutumattomissa tiimeissä projektia tai tavoi-

tetta ei esimerkiksi koeta tärkeäksi tai merkitykselliseksi, ne eivät ole prioriteetteja eikä niihin 

ehditä tai voida paneutua. Tavoitteet voivat myös olla liian haastavia tai mahdottomia. Tällai-

sessa tiimissä keskitytään vain omaan työhön eikä olla kiinnostuneita muista, heidän tehtävis-

tään tai hyvinvoinnistaan: 

”Sitoutumaton tiimi jollakin tavalla ehkä keskittyy siihen omaan työhön eikä niin-

kään välitä siitä, mitä muut tekevät.” (tiiminvetäjä 3) 

 Tiimistä ei kanneta vastuuta, vaan kiinnitetään huomiota pelkästään omiin vastuualueisiin, 

henkilöt eivät tee ylimääräistä eikä lisävastuuta oteta esimerkiksi sellaisista tehtävistä, joihin 

ketään ei ole resursoitu. Tiimistä ei siten välitetä, joka näkyy yhteishengen puutteessa, kommu-
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nikoinnin negatiivisuudessa, yleisesti toisten arvostelussa sekä laadussa ja aikataulussa. Tiimin 

ja sen tavoitteiden eteen ei siis ponnistella yhtä paljoa. Tällainen toiminta johtaa taas siihen, 

että tiimissä on huono yhteishenki, työllä on huonompi teho ja osa tiimin jäsenistä voi voida 

huonosti tällaisessa ympäristössä. Lopputulos ja laatu voivat olla heikompia koko tiimin koh-

dalla. Tiiminvetäjät mainitsivat sitoutuneisuutta vähentävinä tekijöinä erityisesti kommuni-

koinnin. Tiedon jakaminen on tärkeää koko tiimin kannalta ja jos tietoa pantataan vaikuttaa se 

koko tiimiin. Näin muiden töiden tekeminen vaikeutuu. Tämän lisäksi myös kokonaiskuvan 

jakamatta jättäminen hankaloittaa tekemistä, jos esimerkiksi yksilö henkilö tekee vain pientä 

osaa projektista tietämättä sen tarkoitusta.  

Sitoutumattomuus vaikuttaa yksilöön usein eri tavoin. Konkreettisesti sitoutumattomuus johtaa 

siihen, että esimerkiksi ylimääräistä ei yritetä projekteissa ja tehtävissä, jota saattaisi muuten 

toisessa tilanteessa tehdä, ei haluta kehittää uusia toimintatapoja tai ideoita, ei ole motivaatiota 

tai kiinnostusta tehdä tehtäviä eikä päästä tai pystytä parhaimpaansa. Tämä myös voi vaikuttaa 

eteenpäin niin, että henkilölle jää paha mieli projektin jälkeen. Se voi myös jopa vaikuttaa hen-

kilön omaan itseluottamukseen ja motivaatioon tulevaisuudessakin, jolloin nämä kokemukset 

vaikuttavat eteenpäin. Tämä voi myös lisätä työn vaihtamisen riskiä, kun tunne tehtävistä, 

muista työntekijöistä, organisaatiosta sekä itsestään kärsii. Yksi tiiminvetäjistä kuitenkin mai-

nitsi sen, että joillekin henkilöille sitoutumattomuus voi sopia. Vaikka tiimi yhdessä ei voisi-

kaan niin hyvin kuin se voisi, se ei välttämättä vaikuta kaikkiin yksilöihin tiimissä. Tällaisissa 

tiimeissä voi olla niin sanottuja yksilösuorittajia, jotka pystyvät tuottamaan samankaltaisia tu-

loksia kuin sitoutuneessa tiimissä. Sitoutumattomuus ei siis tarkoita sitä, että kaikki suoriutuvat 

huonosti tai huonommin tai että heidän hyvinvointinsa kärsii.  

Etätyö otettiin organisaatiossa käyttöön sekä valtakunnallisten ohjeiden ja organisaation omien 

ohjeiden perusteella koronaviruspandemian vuoksi. Etätyösuositus oli vahva erityisesti pande-

mian alussa, jolloin iso osa työstä tapahtui täysin etänä, mutta haastattelujen aikana etätyöstä 

oli siirrytty enemmän hybridimalliin, jossa osa työstä voidaan tehdä etänä ja osa paikan päällä 

työpaikalla. Puhun tässä vaiheessa kuitenkin vain etätyöstä, sillä paikan päällä tapahtuva työs-

kentely ja yhteydenpito oli melko vähäistä. Tässä etätyömallissa on koettu olevan sekä hyviä 

että huonoja puolia. Se on sekä lisännyt yhteydenpitoa ja keskusteluja sekä yksittäisten jäsenten 

että koko tiimin kanssa. Tiiminvetäjät esimerkiksi kertoivat, että etäaikaan siirtymisen myötä 

tiimi on siirtynyt rytmiin, jossa keskustelua tapahtuu useammin ja yhteisiä hetkiä on enemmän, 

mikä on koettu positiivisena asiana. Kuitenkin samaan aikaan etätyömalli on tuonut haastetta 

työn ja sen ulkopuolisen elämän tasapainottamiseen. Näin sitoutuminen on siis muuttunut hie-
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man erilaiseksi, vaikka koetun sitoutumisen taso on pysynyt suhteellisen samana tai jopa vah-

vistunut. Yleisesti ottaen etätyö- ja hybridimalli ovat koettu selkeinä ja tilanteeseen ollaan tyy-

tyväisiä. Tiimi on silti pystynyt toimimaan hyvin sekä yhdessä että omissa tehtävissään. Kui-

tenkin kun organisaatiossa siirryttiin hybridimalliin, joka tarkoittaa sitä, että osa viikosta työtä 

tehdään etänä ja osa paikan päällä toimistossa, on se tehnyt yhdessä toimimisesta hieman haas-

tavampaa, kun kaikki tiimiläiset eivät välttämättä ole yhtä aikaa toimistolla.  

Etätyöhön liittyy kuitenkin useita haasteita sekä tiiminvetäjille että tiimiläisille. Tiiminvetäjät 

kertoivat etätyön haasteiden johtuvan erityisesti virtuaalisesta kommunikoinnista. Esimerkiksi 

riippuen siitä onko keskusteluissa kamera käytössä vai pelkästään ääni vaikuttaa siihen, miten 

toisten viestejä tulkitaan. Virtuaalisessa kommunikoinnissa osa signaaleista jää tulkitsematta ja 

näkemättä, sillä vaikka kameran kuvan olisikin päällä näkee siinä esimerkiksi vain toisen hen-

kilön kasvot eikä koko kehoa. Tekstillä tapahtuvassa keskustelussa voi taas olla vaikeampaa 

lukea rivien välistä, kun toisen henkilön tarkoittamaa äänenpainoa on vaikea arvioida. Rea-

gointi ja toisten tulkitseminen eivät siis ole samankaltaisia virtuaalisesti tapahtuvassa keskus-

telussa. Tässä kuitenkin on myös henkilökohtaisia eroja. Toisille tiiminvetäjille tämä sopii suh-

teellisen hyvin, mutta toisia helpottaa esimerkiksi kasvokkain näkeminen ja keskusteleminen. 

Itse työ on siis suhteellisen samanlaista, vaikka se tapahtuukin etänä, mutta etätyö vaikuttanut 

erityisesti kommunikointiin ja siihen liittyviin kokemuksiin.  

Tiimiläisille tämä on aiheuttanut hieman erilaisia haasteita. Tiiminvetäjät kertoivat tiimiläisten 

ilmaisseen esimerkiksi painetta tehdä töitä tauoitta, vaikka samat ohjeet liittyen taukoihin päte-

vät myös etäaikana. 

”He on kokenut painetta tehdä töitä tauotta tai toimistolla oli ok jutella kaverin 

kanssa tai nojata kahviautomaattiin vartin verran välillä silloin tällöin, mutta on 

tullut kommentteja osalta taas, ettei oikein salli itselleen taukoja, vaikka sitä ei 

ole missään esitetty, etteikö taukoja saisi etätyössäkin pitää.” (tiiminvetäjä 4) 

Toimistolla voi siis olla helpompi pitää vaikkapa 15 minuutin pituisia taukoja tai pysähtyä kes-

kustelemaan toisen tiimiläisen kanssa joksikin aikaa, mutta etätyöaikana tämä on haastavam-

paa. Vaikka etätyössä tauot ovat sallittuja ja niihin kannustetaan ja niistä muistutetaan, kokevat 

osa tiimiläisistä, ettei niitä olisi sallittuja pitää tai kokevat, että niiden pitäminen on haastavaa. 

Tämän lisäksi erityisesti uudempien työntekijöiden kohdalla toisiin henkilöihin tutustuminen 

on haastavampaa. Organisaatiossa on hyvä tuntea henkilöitä laajemmin, myös oman tiiminsä ja 

projektitiimien ulkopuolella, mutta näitä tutustumismahdollisuuksia, erityisesti epävirallisia tu-
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tustumismahdollisuuksia, on vähemmän, kun eri henkilöiden toimistoon ei pysty vain kävele-

mään, vaikkapa oman tiiminvetäjänsä kanssa. Uudempien työntekijöiden kohdalla myös avun 

pyytäminen voi olla hankalampaa, sillä he eivät välttämättä tunne henkilöitä, jotka tietäisivät 

kyseisestä asiasta tai kynnys yleisesti pyytää apua voi olla korkeampi. Myös se, että on keskus-

tellut henkilöiden kanssa vain etänä, voi hankaloittaa heidän tunnistamistaan toimistoilla. Näin 

myös yhteenkuuluvuuden tai organisaatioon kuulumisen tunne voi olla alhaisempaa.  

 

6.4. Sitoutumisen yksilö- ja vuorovaikutustekijät 

 

Motivaatio liittyy sitoutumiseen ja sitouttamiseen hieman etäisemmin, mutta sillä on vaikutus 

yleiseen tunteeseen tiimistä ja toisista tiimiläisistä, joka taas vaikuttaa sitoutumiseen. Ilmapiiri 

vaikuttaa positiivisesti sitoutumiseen ja motivaatioon. Kun tiimissä on hyvä ja leppoisa tun-

nelma ja ihmiset koetaan olevan osaavia ja mukavia, syntyy sitä kautta hyvä ilmapiiri, joka 

motivoi tekemään töitä yhdessä, mikä taas edistää edelleen sitoutumista.  

Tiimiläiset pystyvät myös motivoimaan toisiaan yhteistyönsä ja toimintansa kautta: 

”Mä olen hirveen iloinen, että meidän tiimissämme se toisten huomioiminen ja 

tukeminen toimii tosi hienosti ja huolehditaan toisistamme, jaetaan tietoa proak-

tiivisesti. Kyllä sanoisin, että he huolehtivat, motivoivat toinen toisiaan.” (tiimin-

vetäjä 5) 

Tiimiläiset pyrkivät esimerkiksi auttamaan toisia, jakamaan ja kysymään tietoa, tukemaan ja 

tsemppaamaan tarvittaessa sekä myös sparraamaan. Tällaista yhteistä toimintaa tapahtuu eri-

laissa tiimipalavereissa ja yhteisillä virtuaalikahvitauoilla. Tiiminvetäjät myös ilmaisivat, että 

tiimiläisten kohdalla on myös tärkeää, että he laittavat itsensä likoon keskusteluissa ja tapahtu-

missa, pyrkivät itse saavuttamaan hyvää yhteishenkeä ja keskustelua ja ilmaiset arvostustaan 

myös muiden työtä kohtaan. Tiimiläiset, kuten esihenkilö, voivat yhdessä luoda hyvää yhteis-

henkeä, jos he aktiivisesti osallistuvat keskusteluun ja suhteiden rakentamiseen. Usein pelkäs-

tään se, että virtuaalikahveilla kysellään kuulumisia, voi edistää motivaatiota, sillä vaikka se ei 

liity työhön, on se tukemista. Myös uudempien henkilöiden vastaanottaminen toimintana voi 

auttaa sekä uusia että vanhempia työntekijöitä motivoitumaan. Opastaminen ja niin sanottuna 

tuutorina toimiminen voi olla vanhemmille positiivinen, motivoiva kokemus ja usein uudem-

mat tiimiläiset haluavat myös oppia kokeneemmilta, joka taas motivoi heitä. Niin sanottu mes-
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tari ja oppipoika -tyyppinen toiminta on havaittu myös motivoivaksi toiminnaksi tiimin kesken. 

Tässä vanhempi, kokeneempi, tiimiläinen ottaa kouluttajaomaisen roolin ja toimii siten opasta-

jana uudemmalle tiimiläiselle. Kokeneempi henkilö esimerkiksi tukee ja jakaa tietoa liittyen 

työhön ja tehtäviin. Se, että uudet henkilöt tahtovat oppia ja ovat valmiita, voi olla siis motivoi-

vaa kokeneille henkilöille.  

Tiimiläiset usein motivoituvat myös toisten osaavien henkilöiden kanssa työskentelemisestä, 

koska he pystyvät oppimaan toisiltaan, mutta myös sen takia, että yhdessä työskentely on usein 

sujuvampaa. Myös toisten asenne liittyen yhteistyöhön ja työhön motivoi, sillä jos muut suh-

tautuvat työhön hyvällä asenteella on helpompaa suhtautua siihen samoin. Myös oma osaami-

nen ja oman osaamisen näyttäminen voi olla motivoivaa joillekin henkilöille. Tiimiläisiä moti-

voi myös mahdollisuudet kehittyä sekä edetä uralla. Kuitenkin osa tiiminvetäjistä mainitsivat, 

että osa tiimiläisistä voivat olla jopa liiankin motivoituneita. Heillä voi olla liikaakin töitä ja he 

haluavat ottaa lisää töitä itselleen, mutta tällä voi olla vaikutuksia esimerkiksi vapaa-aikaan ja 

arkielämään. Motivaatio, vaikka yleisesti ottaen positiivinen asia, voi vaikuttaa tiimiläisiin ja 

tiimiin myös negatiivisesti.  

Myös palaute voi vaikuttaa siihen, miten organisaatioon tai tiimiin sitoudutaan. Se, että tehty 

työ koetaan tulleen nähdyksi, siitä saadaan jonkinlaista palautetta ja saadaan mahdollisuuksia 

kehittyä voivat vaikuttaa positiivisesti sitoutumiseen. Organisaatiossa palautteesta ja sen mer-

kityksestä keskustellaan ja siitä etsitään tietoa mittareilla. Palautekäytännöt tiimeissä vaihtele-

vat hieman. Virallisia palautemuoto ovat kehitys- ja palautekeskustelut, joita pidetään vuosit-

tain. Ennen näitä keskusteluita tiimiläisten toivotaan pyytävän itse palautetta esimerkiksi pro-

jektitiiminvetäjiltä, tai muilta henkilöiltä, joille ovat tehneet töitä, tai kertovan esihenkilölle ke-

neltä haluavat palautetta, jotta hän voi pyytää sitä heidän puolestaan. Toiveena olisi siis, että 

tiimiläiset itse pyytäisivät palautetta ja osallistuisivat aktiivisesti sen saamiseen, sillä esimiehet 

eivät välttämättä voi tietää esimerkiksi sitä, kenelle tiimiläinen on tehnyt töitä ja keneltä he 

haluavat palautetta eivätkä he voi itse tietää, miten tiimiläiset ovat toimineet, jos he eivät ole 

olleet samassa projektissa mukana. Palaute on siis usein toisen käden tietoa. Palautteen antami-

seen ja pyytämiseen kuitenkin siis kannustetaan, myös tiimiläisten välillä. Tiiminvetäjät myös 

välittävät palautetta eteenpäin tarvittaessa.  

Muuten palautetta annetaan melko aktiivisesti, mutta vaihtelevasti. Haasteena siinä on myös se, 

mikä mielletään palautteeksi: 
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”Se riippuu siitä, että mikä koetaan palautteeksi. Ainahan sitä ei sanota, että ’hei 

annan nyt palautetta’. Palautetta on myös se, että käydään yhdessä läpi sitä, että 

miltä se raportti nyt näyttää ja mitä kehitysideoita siihen on. Toisaalta kaikkea 

[projektin] jälkeen, että mikä meni hyvin, mikä huonosti ja mitä voitas tehdä ensi 

kerralla toisin, se on kaikki palautetta, vaikka sitä ei välttämättä aina ehkä sano-

teta sillain.” (tiiminvetäjä 2) 

Sitä annetaan usein osana normaalia toimintaa ja keskustelua ja sen koetaan olevan asia, jota 

tulisi tehdä pitkin vuotta eikä pelkästään esimerkiksi virallisemmissa keskusteluissa. Kuitenkin 

tiimiläiset kertovat, esimerkiksi mittareissa, että palautetta kaivattaisiin enemmän. Tähän kui-

tenkin vaikuttaa se, millainen keskustelu mielletään palautteeksi. Tämä riippuu henkilöstä. Mo-

net asiat voivat olla palautetta, kuten vaikkapa esitykseen liittyvä kommentointi, vaikka sitä ei 

siis suoranaisesti sanoiteta niin. Myös päivittäisessä työssä käyty keskustelu, kehitysideat, asi-

oiden yhdessä läpikäyminen ja muu kommentointi ovat palautetta. Kaikki eivät kuitenkaan vält-

tämättä koe tällaista keskustelua palautteeksi. Kuitenkin tiimivetäjät eivät koe palautteen anta-

mista välttämättä kovinkaan viralliseksi toiminnaksi, sillä sitä voi olla myös muunlainen, ylei-

sempi, kommentointi. Palautetta siis annetaan osana normaalisia tekemistä, mutta kuitenkin 

vaihtelevasti.  

Tiiminvetäjät saavat itse omasta toiminnastaan palautetta melko samanlaisin keinoin. He pyy-

tävät tiimiläisten palautetta liittyen omaan toimintaansa esimerkiksi henkilökohtaisissa keskus-

teluissa. He myös kokevat, että jatkuva ja suora kysyminen on tärkeä tapa saada palautetta 

omasta esihenkilötyöstään. Omilta esihenkilöiltä he saavat palautetta kehityskeskusteluissa esi-

merkiksi kerran puolessa vuodessa tai vuodessa. Palautetta annetaan siis sekä tiiminvetäjiltä 

tiimiläisillä että tiimiläisiltä tiiminvetäjille.  

Luottamusta rakennetaan tiiminä, esihenkilön ja tiimiläisten välillä, sekä esihenkilön oma toi-

minnan ja piirteiden kautta sekä tiimiläisten keskeisen toiminnan kautta. Esihenkilöt mainitsi-

vat useita tärkeitä tekijöitä liittyen tiimin keskeisen luottamuksen rakentamiseen. Tärkeää on 

yhteinen tekeminen koko tiimin kesken, joka mahdollistaa suhteiden ja luottamuksen luomisen 

sekä toistensa tuntemisen ja siten myös yhteenkuuluvuuden tunteen syntymisen. Yhteisen te-

kemisen lisäksi tärkeää on avoin ilmapiiri, keskustelu ja kommunikointi. 

”Avoin keskustelu on siinä tosi tärkeää, että annetaan jokaiselle se tila puhua ja 

ilmaista mielipiteensä. Ja vaikka on mielipiteitä siitä, että jotain pitäisi muuttaa 

tai tehdä, niin onhan se haaste, kun monet asiat ovat sellaisia, joihin minä tai me 
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emme pysty vaikuttamaankaan. Joskus sekin helpottaa, että saa vähän purkaa.” 

(tiiminvetäjä 3) 

 Luottamusta rakennetaan keskusteluissa ja kommunikoinnin kautta. Tämä tarkoittaa sitä, että 

esimerkiksi tietoa ei pimitetä toisilta ja toisten kanssa keskustellaan tavalla, joka mahdollistaa 

avoimuuden ja mielipiteiden jakamisen. Toisille annetaan tilaa puhua ja ilmaista eikä heitä esi-

merkiksi lytätä keskusteluissa. Tähän liittyy myös se, että toisinaan asioista puhuminen auttaa, 

vaikka tilannetta ei voidakaan muuttaa. Avoimuus siis sekä luo että ylläpitää luottamuksen il-

mapiiriä. Esihenkilöllä on myös vaikutus suhteessa luottamukseen. Esimiehen oma avoimuus 

ja ihmismyönteisyys toiminnassaan vaikuttaa siihen, miten tiimiläiset toimivat tiimissä ja sii-

hen, kuinka avoimia he ovat. Esihenkilön on siis tärkeää olla luottamuksen arvoinen ja osoittaa 

tätä. Se, miten yksittäiset esihenkilöt rakentavat luottamusta tiimeissä, on kuitenkin esihenki-

löiden omista persoonista riippuvaisia. Luottamuksen synty kuitenkin vaihtelee. Esihenkilöistä 

osa sanoi sen vievän aikaa kaikkien kanssa, kun taas toinen koki sen syntyneen nopeasti. Kui-

tenkin yleisesti ottaen luottamusta rakennetaan pikkuhiljaa koko tiimin kesken kokemusten ja 

yhteistyön karttuessa.  

Konkreettisesti esihenkilöt pyrkivät rakentamaan luottamusta tiimissä oman toimintansa ja 

asennoitumisensa kautta. Esihenkilö toimii alaisten tukena ja pitää heidän puoliaan, kuuntelee 

heidän toiveitaan ja murheitaan, iloitsee heidän onnistumisistaan ja kiittää työstä. Esihenkilöt 

osoittavat myös aitoa kiinnostusta liittyen alaisiin, heidän tehtäviinsä ja heidän ajatuksiinsa. 

Olemalla avoin ja rohkea sekä olemalla läsnä omana itsenään, esihenkilöt pystyvät viestittä-

mään tiimiläisilleen, että he ovat aidosti kiinnostuneita tiimiläisistä ja että he toimivat vilpittö-

mästi, ilman taka-ajatuksia. Se, miten toiminta näkyy, riippuu siitä, miten esihenkilö itse raken-

taa tiimiään, mutta toiminnan taustalla avoimuus ja aitous ovat merkittäviä piirteitä.  

Tiimiläiset myös yhdessä esihenkilön kanssa rakentavat luottamusta omalla toiminnallaan. Tä-

hän liittyy samankaltaisia asioita, kuten avoimuus, mutta tämän lisäksi tähän liittyy yhteistyö 

eri tavoin. Tiimiläisten olisi hyvä pystyä luottamaan toistensa ammattitaitoon ja tekniseen osaa-

miseen, neuvoihin, vinkkeihin ja lupauksiin, annettuihin aikatauluihin ja siihen, että luvatut 

asiat tehdään. Nämä asiat myös edistävät itse itseään, kun muiden havaitaan olevan luottamuk-

sen arvoisia ja tekevän asioita, jotka ovat yhdessä sovittuja. Luottamusta rakentaa tiimin kesken 

kommunikointi sekä palautteen, kommenttien ja vinkkien antaminen. Näitä asioita voidaan 

myös yhdessä opetella ja näiden kautta voidaan myös tukea toisia. Tärkeää on, että toiminnassa 

tuetaan toisia, noudatetaan aikatauluja ja tuotetaan hyvää laatua.  
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Luottamuksella on merkitys työssä. Tiiminvetäjät kokevat sen kuuluvan hyvään esihenkilötyö-

hön. Luottamukseen liittyen on myös koulutuksia. Luottamus ei kuitenkaan ole pelkästään esi-

henkilön vastuulla, vaan myös tiimillä on merkitys ja vastuu sen luomisessa ja ylläpitämisessä. 

Tiimiläisten halutaan ja toivotaan rakentavan luottamusta yhdessä ja yhteistyössä. Myös sillä, 

jos luottamusta ei ole tai se tuhoutuu, on merkitys työssä. 

”Mun mielestä [luottamus] ainakin on tärkeä, sellainen, mikä on syytä huomi-

oida. Sitä kautta voi tulla, että jos vaikka esimieheensä ei pysty luottamaan tai 

tiimikavereihin, niin sitten voi helposti olla, että se engagement eli sitoutuminen 

laskee ja sitten alkaa katsella muita hommia.” (tiiminvetäjä 1) 

Luottamusta ei ole, jos tiimissä tai esihenkilölle ei uskalleta puhua tai toiminnassa vallitsee 

pelko esimerkiksi rangaistuksista. Luottamukseen puute johtaa sitoutumisen laskemiseen ja voi 

myös johtaa siihen, että tiimiläiset alkavat etsimään muita töitä tai uutta työpaikkaa. Luottamus 

on siis tärkeä huomioida sekä sitoutumisen että henkilöiden pitämisen kannalta. Sillä on myös 

useita positiivisia vaikutuksia työssä. Toistensa tunteminen ja yhdessä tekeminen vahvistaa yh-

teenkuulumisen tunnetta, mikä taas edelleen vahvistaa sitoutumista. Avoimuus edesauttaa avoi-

muutta ja siten avoimuus taas vahvistaa luottamusta, jolloin tietoa jaetaan, asioita ei salata ja 

uskalletaan myös näyttää heikkouksia. Syntyy ilmapiiri, jossa uskalletaan kertoa omia mielipi-

teitään ilman pelkoa siitä, että joutuisi pilkan tai hyökkäyksen kohteeksi. Tiimi, jossa on hyvä 

ilmapiiri ja luottamus, pystyy myös iloitsemaan toistensa puolesta ja antamaan toisille kunnian 

hyvästä työstä. 

Kommunikointi on tiimin tärkeimpiä tapoja toimia. Käytännössä kommunikointi tapahtuu 

usein palavereissa ja kokouksissa. Tiimi pystyy yhdessä päättämään kuinka usein he tapaavat 

ja kuinka pitkiä keskustelut ovat. Useimmiten tiimit tapaavat yhdessä kerran viikossa viikko-

palaverissa. Tämän lisäksi kerran kuukaudessa pidetään pitempi tiimipalaveri, kerran kuukau-

dessa tai joka toinen viikko pidetään henkilökohtaisia keskusteluita yksittäisten jäsenten kanssa 

sekä kerran kahdessa viikossa operatiivinen kokous. Tiiminvetäjien mukaan etäaikana palave-

reiden määrä on lisääntynyt. Palavereiden tarkoituksena perimmäisenä tarkoituksena on tiedot-

taminen ja tiimiin liittyvien asioiden läpikäyminen. Etäaika on siis omalla tavallaan pakottanut 

lisäämään keskustelua ja tiedon jakoa hieman eri tavalla. Tiimipalavereiden lisäksi isommalla 

osastolla on erilaisia infotilaisuuksia tarvittaessa ja myös tiimitapahtumia isommalla kokoon-

panolla järjestetään. Kommunikoinnissa käytetään myös sähköpostia ja perinteistä puhelinta, 

joskin niiden käyttö on melko vähäistä. Kommunikointi tapahtuu suurimmaksi osaksi palave-
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reiden, chatin ja videopuheluiden kautta. Esimerkiksi henkilökohtainen keskustelu voi alkaa 

chatin kautta, joka siirretään videopuheluun. Tämän lisäksi myös dokumenttien välityksellä ta-

pahtuu kommunikointia, sillä niitä on mahdollista työstää yhdessä sovellusten kautta, vaikka se 

tapahtuukin etänä, jolloin voidaan nähdä muiden kommentteja tai lisäyksiä.  

Virallisten kommunikointi tapojen, kuten palavereiden, lisäksi tiiminvetäjien ja tiimiläisten 

käytössä ovat epävirallisia kommunikointitapoja. Näitä ovat aiemmin mainitsemani chatti, tii-

min chattiryhmä ja epävirallinen kahvitauko yhdessä etänä. Se, kuinka usein yhteisiä virtuaali-

kahvitaukoja pidetään, vaihtelee riippuen tiimistä. Niitä voidaan järjestää vaikkapa kerran vii-

kossa tai joka päivä. Tiiminvetäjät mainitsivat chatin erityisen hyvänä kommunikointitapana 

etäaikana. Chatin kautta voidaan helposti hoitaa pienempiä asioita, jakaa tietoa nopeasti, mutta 

myös käydä epävirallista keskustelua liittyen muihin asioihin. Keskusteluiden sisältö vaihtelee-

kin sekä työasioiden että epävirallisten asioiden välillä. Chattiryhmän kautta voidaan vaihtaa 

kuulumisia, kun taas esimerkiksi palavereiden kautta voidaan esittää kysymyksiä ja kommen-

toida. Eri kommunikointitavoilla voidaan siis käydä erilaista keskustelua, jolloin niillä kaikilla 

on oma tarkoituksensa. Kommunikoinnin tavalla on myös oma merkityksensä. Esimerkiksi ta-

paamisissa on tapana käyttää videokameraa, jolloin henkilöt pystyvät näkemään toisensa ja 

toistensa ilmeet. Näkemällä toisen henkilön pystyy saamaan enemmän vihjeitä liittyen esimer-

kiksi tunnetilaan tai sanojen merkitykseen. Videoyhteyksien hyödyntäminen on siis tärkeää, 

sillä toistensa näkemisen kautta välittyy erilainen tunne henkilöstä ja kommunikaatiosta. 

Kommunikointiin liittyy kuitenkin myös omia haasteitaan. Esimerkiksi isommissa tiimitapah-

tumissa ja -palavereissa, voi olla haastavampaa saada kaikkien mielipiteet ja ajatukset kuulu-

viin. Toisille mielipiteiden ilmaisu on helpompaa kuin toisille. Tämän lisäksi kommunikointi 

ja asioista kysyminen pitää myös aktiivisesti muistaa. Haasteena voi olla se, että tiedon haussa 

ei välttämättä olla tarpeeksi aktiivisia. Myös epävirallisiin kommunikointitapoihin liittyy haas-

teita. Vaikka epäviralliset keskustelumahdollisuudet koetaan hyvinä, on esimerkiksi virtuaali-

kahvitauoissa kuitenkin haasteena alkuinnostus, jolloin useat jäsenet osallistuvat, mutta ajan 

kuluessa tämä innostus hiipuu ja osallistuminen myös vähenee. Kahvitauoille osallistuu vaih-

televa määrä henkilöitä. Paikalla on useimmiten korkeintaan puolet. On siis haastavaa saada 

koko tiimiä koolle yhtä aikaa epävirallisiin tapahtumiin.  

Kommunikoinnilla on merkitys tiimin toiminnassa. Kommunikoinnilla jaetaan tietoa, viestitään 

ja pidetään tiimiläisiä osallisina toiminnassa, mutta se myös mahdollistaa toisten tuntemisen ja 
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omien ajatustensa ilmaisemisen, puhumisen. Kommunikointiin kuitenkin vaikuttaa useita eri 

tekijöitä sekä tiimistä että organisaatiosta lähtien. 

”Jotkut [ilmaiset mielipiteitään] enemmän kuin toiset, totta kai kaikki on erilaisia 

persoonia. Vaikka tiimipalaveri vähän on sellainen virallinen ja ehkä jollakin ta-

valla haastavakin, kun on etänä niin iso jengi yhdessä palaverissa, kaikki kyllä 

ilmaisee sen mielipiteensä, jos kysyy.” (tiiminvetäjä 2) 

Yksittäisten henkilöiden persoonat vaikuttavat siihen, miten he kokevat ajatustensa ilmaisun ja 

kuinka helposti he uskaltavat ilmaista mielipiteitään. Esihenkilö ja tiimi voi kuitenkin edesaut-

taa mielipiteiden ilmaisua kysymällä ja myös kuuntelemalla. Näin muodostamalla aidon dialo-

gin esihenkilön ja tiimin välille on kommunikointi helpompaa. Myös tiimin ilmapiirin laatu 

vaikuttaa kommunikointiin. Se, onko tiimiin muodostunut avoin, tukeva ja positiivinen ilma-

piiri ja työympäristö vaikuttaa siihen, mitä ja miten asioita ilmaistaan. Myös yleisemmällä ta-

solla organisaation kulttuuri vaikuttaa kommunikointiin. Organisaatiossa on käytössään paljon 

työkaluja, jotka mahdollistavat kommunikoinnin eri tavoin. Tiiminvetäjien mukaan kommuni-

kointi ei siis riipu työkaluista ja kommunikoinnin mahdollisuuksista, vaan siitä, miten niitä 

hyödynnetään. Esihenkilöllä on erityinen merkitys kommunikoinnin kannalta. Käyttämällä ai-

kaa esihenkilötyöhön, käymällä henkilökohtaisia keskusteluita yksittäisten tiimiläisten kanssa, 

tiiminvetäjät saavat tietoa siitä, miten henkilöt voivat ja mitä he tarvitsevat. Dialogin käyminen, 

sekä yksittäisten jäsenten että koko tiimin kanssa, auttaa ymmärtämään tilannetta tiimissä.   

Etäajan myötä kommunikointiin on tapahtunut erilaisia muutoksia, joita koetaan sekä positiivi-

sina että negatiivisina. Kontaktin otto toisiin, esimerkiksi chatin kautta, on helpompaa erilaisten 

työkalujen kautta, vaikka tähänkin liittyy henkilö- ja tilannekohtaisia eroja. Esimerkiksi tuttuun 

henkilöön, jonka kanssa vuorovaikutus on helppoa, auttaa yhteyden ottamista. Kokousten jär-

jestäminen on helpompaa etäaikana, kun niihin on helppo osallistua. Tiiminvetäjät mainitsivat 

erityisesti vanhemmat työntekijät, jotka ovat iältään vanhempia tai olleet organisaatiossa jo pi-

deämmän ajan. Heidän kanssaan etäaika on kirkastanut, että on hyvä jutella useammin ja nämä 

työntekijät ovat myös ilmaisseet arvostavansa kiinnostusta myös heidän tekemiseensä: 

”Mullakin on tiimissä itseäni vanhempia henkilöitä, jotka ovat teknisesti asian-

tuntijana jopa mua pätevämpiä, niin tavallaan nyt tämä etäaika on jotenkin heille 

kirkastanut sen, että se on kyllä hyvä, että me ainakin kerran kuukaudessa jutel-

laan keskenämme, sitten [siitä] ihan miten heilläkin menee. Tavallaan se on tullut 

jopa luontaisemmin.” (tiiminvetäjä 4) 
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 Keskustelu- ja kommunikointikulttuurista on etäaikana muodostunut pysyvämpi, jatkuvampi 

ja avoimempi. Keskustelu on ollut luontaisempaa ja tiiviimpää, kun toisia henkilöitä ei näe. 

Kuitenkin kääntöpuolena tässä on se, että tiiminvetäjät kokevat kokousten järjestämisen mel-

kein liiankin helppona, jolloin koko kalenterin pystyy täyttämään erilaisissa tapaamisilla. Se, 

että joitain asioita ei pysty hoitamaan vaikkapa kävelemällä toisen työpöydälle tai työhuonee-

seen, on myös oma haasteensa, vaikka chatti sitä hieman paikkaakin. Uusille henkilöille taas 

etäaika voi olla haastavampi, sillä kynnys ottaa yhteyttä tai järjestää virtuaalipalaveri tuntemat-

toman tai vähemmän tutun henkilön kanssa voi olla korkeampi. Esihenkilöllä voi myös olla 

haastavampaa auttaa tässä. Yksi tiiminvetäjä kertoi toimistolla huomanneensa hyväksi tavaksi 

ottaa tuttu henkilö, kuten projektitiiminvetäjä, mukaan puhumaan tuntemattomalle henkilölle, 

jotta kynnys keskustella uudelle henkilölle on alhaisempi. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista 

etätyössä. Uusia henkilöitä voi siis olla haastavampaa tukea organisaatioon sopeutumisessa.  

Tiiminvetäjät kokevat yleisesti ottaen kommunikoinnin ja keskusteluvälit hyvinä. Kommuni-

kointia tapahtuu, se toimii ja tiimiläiset uskaltavat pyytää apua toisiltaan sekä ilmaista omia 

ajatuksiaan. Kommunikointi koetaan avoimena ja mukavana. Tämän lisäksi tiiminvetäjillä on 

myös kokemus ja tunne siitä, että he tuntevat tiimiläisensä ihmisinä eivätkä pelkästään työper-

soonina. Kommunikoinnissa vallitsee luottamus. Kommunikointiin liittyy kuitenkin myös 

omanlaisia odotuksia. Tiimiläisten kommunikoinnin tulisi toimia. Kaikkien kanssa tulee tulla 

toimeen, vaikka ei pitäisikään henkilöstä.  
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7. YHTEENVETO 

 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella etätiimin sitoutumista asiantuntijaorganisaatiossa. 

Tarkoituksena oli selvittää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat nimenomaan etätiimin sitoutumi-

sessa. Tämän tutkimuksen kohteena olevat tiimit olivat siirtyneet etätyöhön pandemian vuoksi, 

jolloin oli myös mielekästä tutkia sitä, miten tilanne on muutoksen myötä muuttunut.  

Tutkimuksessa havaittiin, että sitoutuminen on moniulotteinen ilmiö, joka liittyy tiimi-, yksilö- 

ja organisaatiotasoon. Tutkimuksessa osoitettiin, että sitoutuminen lähtee organisaatiotasolta. 

Se, miten organisaation on järjestetty, millainen rooli tiiminvetäjällä organisaatiotasolla on ja 

mitkä asiat ovat organisaatiolle tärkeitä liittyen tiimi- ja esihenkilötoimintaan määrittävät sitä, 

miten sitouttamista tehdään. Organisaation asettamat kehykset työlle ovat sitoutumisen perus-

tana. Sitoutumisen tasoa myös seurataan organisaatiotasolla erilaisilla anonyymeillä kyselyillä. 

Tiimin toiminta perustuu yhteiselle tekemiselle ja asioiden yhdessä päättämiselle. Tiimi tapaa 

esimerkiksi palavereissa ja muissa epävirallisissa tapahtumissa, joiden kautta kommunikointi 

tapahtuu. Nämä kommunikointitapahtumat ovat myös sitoutumisen keinoja.  Tiimin lisäksi yk-

silöiden hyvinvointiin kiinnitetään huomiota, heidän toiveisiinsa ja kehitykseensä.  

Sitoutuminen on sekä tiiminvetäjän että koko tiimin vastuulla. Sitoutumiseen yksilötasolla vai-

kuttaa työn merkityksellisyys, työn järjestäminen, lähimmät suhteet organisaatiossa ja mahdol-

lisuudet kehittyä. Tiimitasolla siihen taas vaikuttaa yhteistyö, keskustelu ja tukeminen. Sitou-

tumisen keinoina ovat erityisesti kommunikaatioon liittyvät keinot, kuten yhteiset tiimin kes-

keiset tilaisuudet ja henkilökohtaiset keskustelut.  Näin rakennetaan myös luottamusta, anne-

taan palautetta ja motivoidaan toisia. Tiiminvetäjä toimii tässä esimerkkinä siinä, mikä on toi-

vottavaa kommunikointia ja yhteistyötä. Etätyön myötä sitoutumisen keinot ovat muuttuneet 

kasvokkain tapahtuvista keinoista virtuaalisesti tapahtuviin keinoihin, etäkokouksiin, videopu-

heluihin ja chattiin. Sitoutunut etätiimi tekee yhteistyötä, tukee ja pitää huolta toisistaan, ottaa 

vastuuta koko tiimistä ja pitää kiinni lupauksistaan. Vastapainona sitoutumattomat tiimit taas 

eivät ole kiinnostuneita muiden tekemisestä, vaan huomio on keskittynyt pelkästään omiin teh-

täviinsä eikä ylimääräistä yritetä.  

Tutkimukseni tuloksia voidaan tarkastella suhteessa aiempaan teoriana ja tutkimukseen. Jätän 

tässä vaiheessa perinteisen kolmen komponentin mallin pois tarkastelusta sen saaman kritiikin 

seurauksena, mutta sen perusteella kehitettyä jatkotutkimusta, kuten Mercurion (2015) tarkas-

telu liittyen affektiiviseen sitoutumiseen sitoutumisen ytimenä, oli mielenkiintoinen vertailu 
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kohde. Mercurion (2015) tutkimuksen mukaan esimerkiksi työkokemukset, koettu tuki ja luot-

tamus, vaikuttavat affektiivisen sitoutumisen syntymiseen. Omassa tutkimuksessani tiiminve-

täjät kertoivat affektiivisen sitoutumisen piirteistä sekä sen syntymiseen vaikuttavista tekijöistä, 

kuten tuesta ja luottamuksesta. Näiden tekijöiden kerrottiin vaikuttavat sitoutumiseen ja siten 

myös vähentävän esimerkiksi vaihtuvuutta ja poissaoloja. Myös Yousafin, Sandersin ja Abba-

sin (2015) tutkimus vahvistaa näitä tuloksia. Tuloksissa näkyy myös organisaatiokansalaisuu-

den piirteitä; toimintaa, jota ei vaadita, mutta jota työntekijät tekevät omasta halustaan esimer-

kiksi auttaakseen toisia.  Arolan, Laulaisen ja Pehkosen (2018) esittämistä piirteistä esimerkiksi 

auttaminen, reiluus ja yksilöllinen aloitteellisuus näkyy tiimiläisten toiminnassa. Tällaisesta toi-

minnasta hyvä esimerkki on opettajana toimiminen uusille tiimiläisille organisaatioon tullessa. 

Myös esimerkiksi ylimääräisen tekeminen ja venyminen (kuten Grego-Planer, 2019, esitti) tar-

vittaessa ovat esimerkkejä organisaatiokansalaisuudesta, joita esiintyy myös tuloksissani. 

Pearce ja Herbik (2004) tutkivat tiimikansalaisuuskäyttäytymistä, jossa havaittiin, tiiminjohta-

jan käyttäytymisellä, tiimisitoutumisella ja koetulla tiimiltä saadulta tuelta oli vaikutus kansa-

laisuuskäyttäytymiseen. Vaikuttaisi siltä, että tutkimukseni tiimit voivat kokea näitä asioita, 

sillä he käyttäytyvät tiimikansalaisuuden mukaisesti.  

Tulokseni ovat samassa linjassa aiemman, tiimien ja etätiimien, tutkimuksen kanssa. Esimer-

kiksi Powell, Galvin ja Piccoli (2006) havaitsivat, että selkeä työrakenne virtuaalisissa tiimeissä 

voi helpottaa työskentelyä ja että luottamus ja affektiivinen sitoutuminen ovat merkitsevämpiä 

virtuaalisissa tiimeissä. Omassa tutkimuksessani sitoutuminen, luottamus ja tiimin tuki toistui-

vat yhdessä useita kertoja. Workmanin, Kahnweilerin ja Bommerin (2003) tutkimus median 

ilmaisuvoimasta ja kognitiivista tyyleistä taas voi auttaa selittämään sitä, miksi osalle tiimiläi-

sistä etätyö ja virtuaaliset tiimit sopivat paremmin kuin toisille henkilöille, kuten osa tiiminve-

täjistä tutkimuksessanikin ilmaisivat. Tutkimukseni organisaatiossa on käytössä useita kommu-

nikoinnin tapoja chatistä videopuheluihin, jolloin eri henkilöiden tarpeisiin voidaan vastata riip-

puen siitä, millainen heidän kognitiivinen tyylinsä on.  

Luottamus ilmiönä tuli tutkimukseeni aiemman tutkimuksen kautta, näistä tärkeä oli esimer-

kiksi Henttosen ja Blomqvistin (2005) tutkimus. Tämän tutkimuksen mukaan luottamus vai-

kuttaa positiivisesti esimerkiksi tehokkuuteen, ja luottamuksen kehittymistä parantavat esimer-

kiksi kommunikaatiokäyttäytyminen, henkilökohtaiset keskustelut ja yhteiset arvot (Henttonen 

& Blomqvist, 2005). Tutkimukseni tiiminvetäjät kertoivat samankaltaisista asioista, erityisesti 

kommunikaatiosta ja avoimesta keskustelusta. Vaikuttaisi siltä, että kommunikaatio on tärkein 

luottamuksen kehittämisen tekijä. 
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Tutkimukseni tiiminvetäjät ovat keränneet konkreettisen työnteon lomassa kokemusta ja tietoa 

siitä, mitkä tekijät ovat tärkeimpiä sitoutumisessa, luottamuksessa ja niiden rakentamisessa. 

Tiiminvetäjät vaikuttavat melko intuitiivisesti ymmärtävän, mihin kannattaa panostaa ja orga-

nisaation antama kannustus esihenkilötyöhön edesauttaa näiden toimien tekemistä. Tiiminve-

täjien kertoma vastaa melko läheisesti aiemmassa tutkimuksessa esiteltyjä sitouttamista edes-

auttavia tekijöitä ja heidän kertomassaan on tunnistettavia sitoutuneisuuden ja organisaatio- ja 

tiimikansalaisuuden piirteitä. Organisaatio ja sen tiiminvetäjät ovat onnistuneet rakentamaan 

kulttuuria, jossa altruismi, tiimiin identifioituminen ja yhteistyö ovat mahdollisia ja toivottuja. 

Tiimiläiset omalla toiminnallaan edistävät tätä.  
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8. POHDINTA 

 

Tutkimukseni luo kuvan etätiimin sitouttamisesta asiantuntijaorganisaatiossa, joka on ko-

ronapandemian vuoksi siirtynyt hybridimalliin, jossa suurin osa toiminnasta tapahtuu etänä ja 

osa kasvokkain. Tutkimukseni tarkoituksena oli kuvata nimenomaan etätiimin sitoutumista, 

jossa onnistuin melko hyvin, vaikkakin haastatteluiden tekovaiheessa organisaatio oli jo siirty-

nyt suurimmaksi osaksi hybridimalliin työn järjestämisessä. Tämä ei kovinkaan paljoa vaikut-

tanut etätiimin sitoutumisen tarkasteluun, sillä suurin osa toiminnasta tapahtui yhä täysin etänä. 

Suunnitteluvaiheessa olisin kuitenkin voinut rajata sitä, puhutaanko projektitiimistä vai organi-

saatiorakenteen tiimistä tarkemmin analyysin helpottamiseksi. Kuitenkin pystyin mielestäni 

onnistuneesti tarkastelemaan etätiimiin liittyviä tärkeimpiä sitouttamisen keinoja ja siihen vai-

kuttavia tekijöitä tässä organisaatiossa. 

Ennakko-oletukseni syntyivät lähinnä omasta järkeilystäni. Oletin jo alussa, että tärkeimmät 

tavat sitouttaa olisivat kommunikoinnin keinot, kuten palaverit, tapaamiset ja henkilökohtaiset 

keskustelut ja että sitoutumiseen vaikuttavat sellaiset asiat, joihin tiiminvetäjä ei voi itse kovin-

kaan paljoa vaikuttaa, kuten se miten työ on organisaatiossa järjestetty. Oletin myös, että yksit-

täisten henkilöiden omat tuntemukset työtä ja työtehtäviä kohtaan vaikuttavat sitoutumiseen 

oman aiemman taustatietoni pohjalta. Nämä oletukset saivat vahvistusta tiiminvetäjien kerto-

masta. Aiempaan tutkimukseen perehtyminen herätti myös erilaisia ennakko-oletuksia. Aiempi 

tutkimus nosti esimerkiksi luottamuksen yhdeksi kiinnostuksen kohteeksi tutkimuksessani. Esi-

merkiksi Henttosen ja Blomqvistin (2005) tutkimus luottamuksesta herätti oletuksia kommuni-

koinnin merkityksestä luottamuksen rakentumiseen sekä myös vahvisti aiempia oletuksia sen 

vaikutuksesta sitoutumiseen. Yllättävää itselleni oli esimerkiksi se, kuinka tärkeäksi toisten tii-

miläisten tuki oli ja se, kuinka paljon vaivaa tiimiläiset näkevät toistensa eteen, esimerkiksi 

opettaja-oppilas-tyyppisessä toiminnassa. Se, että tällaista toimintaa on myös etätyön aikana, 

jolloin yhteydenotto toisiin voi olla haastavampaa, oli myönteinen yllätys. Tämä ehkä kertookin 

enemmän siitä, millainen kyseinen organisaatio on ja mihin siellä panostetaan. Tulokseni, kuten 

jo aiemmassa osiossa vertailin, ovat kuitenkin melko samansuuntaisia aiemman tähän aiheeseen 

liittyvän tutkimuksen kanssa.  

Tutkimukseeni liittyy myös rajallisuutta. Tutkimukseni kohdistuu pelkästään yhteen organisaa-

tioon, sen yhteen osastoon ja haastateltavia on vain viisi. Tutkimukseni otos on siis pieni ja 

keskittyy vain yhteen osa-alueeseen yhdessä organisaatiossa. Näin rajallisessa tutkimuksessa 
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tiiminvetäjät olivat oikea valinta, sillä he toimivat yhteydessä sekä ylemmän johdon että työn-

tekijöiden välillä. Kuitenkin tämän tutkimuksen tuloksia on haastavaa yleistää, sillä se lähinnä 

luo kuvaa vain tämän organisaation toimintatavoista. Organisaatiot ja yksittäiset henkilöt eroa-

vat toisistaan paljon, joten yksittäisiä erojakin on paljon riippuen vaikkapa henkilöstä. Se, mikä 

vaikuttaa yhden henkilön sitoutumiseen paljon, voi vaikuttaa toisen henkilön sitoutumiseen vä-

hemmässä määrin. Tämä tutkimus siis kuvaa niitä tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa sitoutumiseen 

ottamatta kovinkaan paljoa kantaa siihen, missä määrin ne siihen vaikuttavat yksittäisiin hen-

kilöihin. Kuten osa tiiminvetäjistäkin sanoivat, sitoutumattomuus voi sopia joillekin henkilöille 

hyvin. Tämän takia voisikin olla mielekästä tulevaisuudessa tarkastella niitä henkilöitä, jotka 

eivät koe olevansa sitoutuneita organisaatioon tai tiimiin. Näin voitaisiin saada laajempi kuva 

sitoutumisesta ja sen merkityksestä.  

Tämän lisäksi tutkimusta voitaisiin jatkaa myös tutkimalla työntekijöitä lisää, tutkimalla sitä, 

mitkä tekijät ovat heille tärkeimpiä sitoutumisen kannalta, jolloin voitaisiin tutkia heidän oma-

kohtaisia kokemuksiaan niistä erilaisista sitouttamisenkeinoista, joita organisaatioissa on käy-

tössä. Etätyön ja etätiimien tutkimus luultavasti lisääntyi ja lisääntyy koronaviruspandemian 

takia. Koska tämä pandemia pakotti etätöihin myös sellaisia organisaatioita, jotka hyödynsivät 

etätyötä tai virtuaalista toimintaa (kuten ylikansallisia palavereita yms.) vähän tai ei ollenkaan, 

voi siis olla mielekästä myös tutkia sitä, miten se on todellisuudessa vaikuttanut sellaisten or-

ganisaatioiden sitoutumiseen.   
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LIITE 1 

 

Ensiksi taustojen esittely. Kuka on ja millainen tausta? Kuinka kauan ollut näissä tehtävissä? 

 

Taustoittavat kysymykset 

1. Millaisia tiimit yleensä ovat? 

- Millainen kokoonpano? Kuinka kauan tiimit ovat olemassa? Kuinka suuria tiimit 

ovat? 

2. Kuinka hyvin tiimin jäsenet yleensä tuntevat toisensa? 

- Ovatko tiimin jäsenet tuntemattomia? Ovatko tiimin jäsenet yleensä tuttuja? 

3. Miten tiimit ohjautuvat? Kuka luo tiimille tavoitteet? 

- Millainen paine organisaatiolta on tavoitteiden kohdalla? Miten tavoitteiden saavutta-

mista seurataan? 

4. Miten tiimit kommunikoivat? 

- Kuinka usein kommunikaatiota tapahtuu? Miten asioista tiedotetaan tiimin sisällä? 

 

Sitouttaminen 

1. Mikä tekee tiimistä sitoutuneen? 

- Millainen tiimi on sitoutunut? 

2. Kenen vastuulla sitouttaminen on? 

3. Minkälaisia organisaatiotekijöitä on vaikuttamassa sitoutumiseen?  

- valvontavälineet, organisaation paine, organisaation ylemmän tason strategia ja tavoit-

teet yms. 

- Miten näihin paineisiin, välineisiin yms. suhtaudutaan? Millaisia kokemuksia näistä 

on? 

4. Miten tiimiä pyritään sitouttamaan tiimiin/toisiinsa? 

- Miten tiimi motivoituu ja miten tiimiä motivoidaan (ulkoinen vai sisäinen motivointi)? 

5. Miten tiimin jäsenet motivoivat toisiaan? 

- Motivoivatko tiimin jäsenet toisiaan? 

6. Miten luottamusta rakennetaan tiimin sisällä? 
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- Kiinnitetäänkö luottamukseen ja sen rakentamiseen edes huomiota? Luotetaanko toi-

siin tiimeissä? 

7. Miten sitoutuneet ja sitoutumattomat tiimit eroavat toisistaan? 

8. Millaisia kokemuksia on sitoutuneista ja sitoutumattomista tiimeistä? 

- Esimerkki sitoutuneesta tiimistä ja sitoutumattomasta tiimistä. 

9. Ovatko tiimit tällä hetkellä sitoutuneita? 

- Pitäisikö tilanteen olla erilainen? 

- Halutaanko tilannetta parantaa vai ollaanko siihen tyytyväisiä? 


