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Työelämässä verkkokokousten määrä kasvoi huomattavasti vuonna 2020 alkaneen pande-
mian myötä. Rajoitusten aikana lukuisat työssäkäyvät ihmiset päätyivät etäpalaverointiin. 
Yksi ajankohtaisista etätyön aiheista oli kuinka viestiä ja toimia vuorovaikutteisesti ja asian-
tuntevasti työpainotteisissa verkkopalavereissa.  
 
Tutkimustyyppisen opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia millaisia kokemuksia ja havaintoja 
työelämän verkkopalavereissa tapahtuvasta viestinnästä on muodostettu ja onko viestintä 
verkkopalavereissa koettu haasteellisemmaksi lähipalavereihin verrattuna.  
 
Tutkimuksen teoriaosuus käsittelee verkossa tapahtuvaa viestintää yleisellä tasolla ja verk-
kokokousten viestinnän ilmiöitä ja haasteita. Tutkimusmenetelmä oli kvalitatiivinen tutkimus 
ja tutkimus toteutettiin puolistrukturoidun ryhmähaastattelun muodossa Microsoft Teams- 
sovelluksen välityksellä. Haastattelu toteutettiin joulukuussa 2020 ja kohderyhmänä oli 
kolme organisaation X henkilökuntaa. 
 
Tutkimustulokset osoittivat, että tutkimuksen kohderyhmä koki verkkopalavereissa tapahtu-
van viestinnän haasteellisemmaksi verrattuna lähipalavereihin. Tulokset osoittivat, verkko-
palaverien käytännöllisyydestä huolimatta viestintä verkkopalavereissa jättää monia oleelli-
sia vuorovaikutuksen kokonaisuuksia pois. Tuloksista korostui huomattavasti viestinnän 
monipuolisuuden supistuminen verkkopalaveriympäristössä. 
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1 Johdanto 

Idea opinnäytetyöhön lähti liikkeelle, kun Suomessa maaliskuusta 2020 lähtien sadat tu-

hannet työntekijät joutuvat tekemään työtä verkon kautta ja etäyhteydellä koronapande-

mian vuoksi. Tilanne on monille uusi ja vaati sopeutumista. Monet eivät koskaan ole aikai-

semmin näin laajassa mittakaavassa työpainotteisesti vuorovaikutuksessa verkon kautta. 

Viestintätaidot verkossa korostuvat ja niihin tukeutuvat, työtehtäviään suorittavat ihmiset 

kohtaavat uusia tilanteita työarjessaan. Verkkopalaverissa tapahtuvassa kommunikoin-

nista tulee esille uudenlaisia positiivisia ja negatiivisia puolia, mitkä tulevat olemaan osana 

ihmisten työarkea tulevaisuudessakin. Vaikka verkkopalaverointi itsessään ei ole uusi kek-

sintö, sen käyttö yleistyy huomattavasti työpaikoissa yhteiskunnallisten rajoitusten seu-

rauksena. Verkkokokouksissa tapahtuva viestintä nostaa pandemian aikana esille uusia 

näkemyksiä, innovaatioita sekä kehityskulmia. 

 

Opinnäytetyössä tarkastelu yrityksen henkilöstön verkkopohjaisesta viestinnästä keskittyy 

etenkin puheen, äänen ja kuvan kautta muodostuvaan viestintään verkkopalavereissa. 

Opinnäytetyöni tarkoituksena on teorian ja puolistrukturoidun haastattelun avulla tuoda 

esille työpaikkakeskeisten verkkokokousten viestinnän ilmiöitä, hyötyjä ja haittoja koke-

muskohtaisten haastattelujen perusteella. Tavoitteena on vastata seuraaviin kysymyksiin: 

 Millaisia kokemuksia ja havaintoja tutkimuksen haastateltavat ovat muodostaneet 

työelämän verkkopalavereista? 

 Onko viestintään ja siihen kohdistuvat vaatimukset haastavampia verkkopalave-

reissa kuin lähipalavereissa? 

 

Opinnäytetyö koostuu johdannosta, jossa kuvataan tutkimuksen aihetta, taustaa, tavoit-

teita sekä rakennetta. Tietoperustassa käsitellään verkkoviestinnän käsiteittä, miten vies-

tintä ilmenee eri tavoin työkeskeisissä verkkokokouksissa, ja mitkä ovat verkkokokous-

viestinnän hyödyt ja haasteet. Empiirisessä osiossa käydään läpi kvalitatiivisin menetel-

min toteutettuja tutkimustuloksia. Tutkimus koostuu puolistrukturoidusta, ryhmässä ja yk-

sittäisesti toteutetusta haastatteluista, jossa haastateltavat kertovat omista mietteistään ja 

kokemuksistaan työpaikkojen sisäisistä verkkokokouksista heille esitettyjen kysymysten 

avulla. Lopuksi käydään läpi yhteenveto saaduista tuloksista, arviointia tutkimuksen luotet-

tavuudesta, pohdintaa, ja oman oppimisen arviointia. 
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2 Verkkoviestinnän yleistyminen 

Verkkopohjaiset yhteistyöalustat tai -ympäristöt ovat toimineet fyysisten yhteisten tilojen 

korvikkeina ja täydentäjinä yliopisto- ja korkeakoulumaailmoissa pidempään, esimerkiksi 

opiskelufoorumeina. Yritysmaailmassakin ne ovat yleistyneet, ja verkkopohjaisia työsken-

tely-ympäristöjä ja digitaalisia ryhmätiloja hallinnoidaan sekä itseohjautuvasti, että työryh-

missä. (Juholin 2009, 74.)  

Etätyö on ollut osalle suomalaisista tuttua jo vuosikymmenten ajan, ainakin käsitteenä. 

Ennen maaliskuuta 2020 alkaneita rajoituksia osa suomalaisista oli työskennellyt säännöl-

lisesti jo ainakin osan työajastaan muualla kuin toimiston konttorissa, sekä melkein kaikilla 

toimistotyötä tekevillä oli jonkin verran tuntemusta etätyöstä. Osalle työyhteisöistä ja työn-

tekijöistä etätoimenpiteet olivat vähemmän vaativimpia, jos esimerkiksi etätyön teknologia 

ja verkkopalavereiden käytännöt olivat jo ennestään perehdytettyjä. Siitä huolimatta poik-

keusolojen edellyttämät täysin etäiset työskentelytavat olivat monille ennen kokemattomia. 

Eri työyhteisöt olivat uuden edessä, ja myös edistyneetkin joutuivat laajentamaan osaa-

mistaan. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 24.)  

Monilla oli ollut ennen vuoden 2020 poikkeusoloja tapana hoitaa etänä vain yksilöllisiä, sy-

ventymistä vaativia työtehtäviä. Eri tahot kuitenkin päätyivät väistämättä arkeen, joissa 

ideapalaverit, vaikeiden asioiden puheeksi ottaminen, nopeat päätökset, uuden työnteki-

jän perehdytys sekä päivittäiset kuulumiset oli suoritettava etänä, verkon välityksellä ja 

verkkopohjaisilla menetelmillä. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 24.)  

Monet organisaatiot ovat olleet haluttomia kokeilemaan etäverkkokokoustekniikka vuosien 

ajan. Verkkokokoukset eivät tule korvaamaan fyysistä läsnäoloa täydellisesti, mutta ne anta-

vat eri tilanteisiin paljon joustavuutta tehokkuuden ylläpitämiselle. (Ferrazzi, Zapp, 2020.) 

Joustavuuden lisäksi sopeutuminen ja kehittyminen jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäris-

tössä on tarpeellista. (Humala 2007, 11.) 

 
2.1 Viestintä verkossa 

Yksi vanhimpia teknologiavälitteisen viestinnän teorioita on 80-luvulla Richard L. Daftin ja 

Robert H. Lengelin kehittämä median monipuolisuuden teoria (Media Richness Theory). 

Teorian mukaan sosiaaliset vihjeet, kuten eleet, tunteet ja ilmeet välittyvät heikosti tekno-

logian välityksellä viestittäessä, mikä kertoo teknologian heikosta laadusta viestin välittä-

jänä. Teknologia on kuitenkin kehittynyt paljon vuosien varrella, ja nykyajan tutkimukset 

tarkastelevat teknologiavälitteistä viestintää myös sosiaalisen vuorovaikutuksen sekä ver-

kostoitumisen näkökulmasta (Varhelahti & Mikkilä-Erdmann 2016, 164.)  



3 

 

Teknologiavälitteisen viestinnän merkittävä potentiaalisuus on, että se mahdollistaa pai-

kasta ja ajasta riippumatonta viestintää sekä sähköisen materiaalien jakamisen. Jatkuvasti 

kehittyvä viestintäteknologia mahdollistaa uusien vihjeiden välittymisen, kuten rektioiden 

jakamisemisen hymiö- ja kuvasymboleilla, mikä monipuolistaa vuorovaikutusta. Median 

synkronisuuden teoria (Media Synchronicity Theory) esittää viestintäkanavien eri hyödylli-

siä ominaisuuksia: niitä ovat muun muassa nopeus, tallentamisen mahdollisuus, viestien 

rinnakkaisuus, symbolien kuten hymiöiden käyttö sekä viestin sisällön uudelleen muokat-

tavuus. Kussakin viestintäprosesissa voidaan käyttää siihen sopivia menetelmiä ja niiden 

kanavakohtaisia ominaisuuksia. (Varhelahti & Mikkilä-Erdmann 2016, 164.)  

Todetusti vuorovaikutuksen yhteydessä rikkaimpia viestintäkanavia ovat kahdenkeskiset 

keskustelut ja pienryhmäpalaverit lähikontakteissa. Toiseksi parhaimpia ovat eri digitali-

saation keinoin tapahtuvat vuorovaikutukset, kuten verkko- ja videoneuvottelut sekä puhe-

linkeskustelut. Video- ja verkkokokoukset vahvistavat parhaiten etäläsnäolon tunteen etä-

työssä. (Humala 2007, 89, 95). 

Viestintä voi tarvittaessa hoitua ja täydentyä hyvin verkon kautta. Oleellista on, miten 

siellä käytävissä palavereissa tiedonvaihdanta, kysymykset, kommentit ja muut viestin-

tään liittyvät oleelliset seikat ja kriteerit tulevat esille verrattuna fyysisesti samassa tilassa 

tapahtuvaan luontevaan kasvokkaiseen viestintään. (Juholin 2017, 98.) 

Viestinnän kehittämistä verkkopohjaisessa ympäristössä ei pidä viedä eteenpäin pelkäs-

tään teknologiavetoisesti vaan siten, että lähtökodaksi nousee yrityksen ja projektin oma 

kulttuuri käyttää uuttaa teknologiaa. (Juholin 2009, 263.)  

Olemme arkielämässä ja työelämässämme jatkuvasti viestimässä suoraan tai epäsuoraan 

muiden ihmisten kanssa. Monien mielestä viestintätaito on luonnollinen ja sisäinen taito, 

jota omaksutaan hyvin nuoresta iästä lähtien. Kieltämättä opimme nopeasti kommunikoi-

maan, jotta kykenisimme selviytymään arjesta. Kuitenkin hyvän ja tehokkaan viestinnän 

ilmaiseminen ja välittäminen on taito, joka ei välttämättä synny luonnostaan, vaan vaatii 

opettelua. Viestiminen voi myös kokea haasteita, kun se siirtyy luonnollisesta ympäris-

töstä verkkomaailmaan. (Valentini 12.2018.)  

  

Verkkoviestinnästä on tullut tapa puhua, kuunnella ja olla vuorovaikutuksessa muiden so-

siaalisten toimijoiden kanssa. Tämä uusi piirre hallitsee ajan myötä monia työelämän vies-

tintäympäristöjä sekä mitä tahansa organisaatioita ja järjestäytyneitä ryhmiä. On jo lähes 

mahdotonta ajatella, ettei tietoyhteiskunnassa organisaatio olisi jollakin tapaa verkossa 

läsnä. Tämä ei merkitse sitä, että lapsuudesta saakka oppimamme viestintätaidot ovat tar-

peettomia, mutta pelkillä vanhoilla taidoilla ei kykene pärjäämään. (Valentini 12.2018.) 
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Onnistunut verkkoviestintä voi auttaa parantamaan ihmissuhteita verkkoryhmässämme, ja 

myös kehittämään taitojamme – itsesääntelyä, motivaatiota, tietoisuutta ja itseluottamusta 

sekä yksilön, että organisaation tasolla. (Thing, 2020.)  

 

2.2 Verkkofoorumit ja -alustat 

Päivittäisviestinnälle työelämässä on olennaista työpaikat tai tilat, joissa voidaan kokoon-

tua, työskennellä, palaveerata ja neuvotella. Nämä paikat ja tilat voidaan luokitella fooru-

meiksi. Foorumit voivat olla fyysisiä tiloja kuten esimerkiksi toimistoja, verkkoympäristöjä 

tai niiden yhdistelmiä. (Juholin 2017, 98.)  

Ihmiset voivat paikasta riippumatta kokoustaa saman sähköisen neuvottelualustan äärellä 

tai keskustella vapaamuotoisesti verkon suoratoistopalveluista. Reaaliaikainen chat mah-

dollistaa samanaikaisen vuorovaikutuksen sekä suoran kohtaamisen. (Juholin 2017, 98.)    

Teknologiavälitteiset vuorovaikutukset kuten esimerkiksi videopuhelut ja -kokoukset ovat 

tehokkaita ja hyödyllisiä, koska ne vähentävät matkustamista ja säästävät aikaa. Juholinin 

(2017, 99) mukaan omalta tietokoneella tai mobiililaitteella tapahtuva keskustelu saattaa 

tuntua henkilökohtaisemmalta kuin neuvotteluhuoneeseen meneminen.  

Virallisilla viestinnän foorumeilla sama viesti tavoittaa kaikki samassa muodossa sekä vi-

rallisesti lausuttuna. Virallisia foorumeja ovat esimerkiksi informointi- ja keskustelutilaisuu-

det, intranetit, tiedotteet, henkilöstö- ja sidosryhmälehdet, ym. (Juholin 2009, 122.) Viralli-

set foorumit ovat pääosin suunnattuja informaation yksisuuntaiseen välittämiseen.  

Puoliviralliset foorumit ovat suunnattuja yksikkö- tai tiimikohtaisille palavereille sekä ko-

koontumisille, joissa olennaisia aiheita voidaan käsitellä rennommin ja vapaamuotoisem-

min keskustellen. On luontevaa pitää ajankohtaisia asioita esillä säännöllisillä palavereilla, 

jolloin niitä voidaan käsitellä kyseiseen tilanteeseen liittyen pienemmillä erillä. Puoliviralli-

silla foorumeilla pystytään muodostamaan yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden kehittyminen 

puolestaan vahvistaa sitoutumista, karsii mahdollisesti pelkoja ja edistää kykyä päästä 

käytännön asioihin. Puolivirallisilla foorumeilla on myös helpompi ottaa asioita puheeksi 

kuin virallisilla foorumeilla ja vaikeitakin aiheita voidaan tuoda esille keskusteluissa turvalli-

semmin. (Juholin 2009, 122.) Verkkopalaverialustat ja niissä käytävä viestintä ja vuorovai-

kutus lukeutuvat puolivirallisiin foorumeihin.  

Vuosien varrella on kertynyt yhä enemmän ohjeistuksia verkkopalaverien edistämiselle. 

Kuitenkaan toistaiseksi ei ole paljon tietoa Zoomin ja Microsoft Teamsin kaltaisten alusto-

jen hyödyntämisestä vuorovaikutuksen kehittämiselle. (Powell, 2021.) Verkkokokousten 
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kehittäminen työalustana edistää etätyöskentelyn toimivuutta. Esimerkiksi tekniikan hyö-

dyntäminen paremman vuorovaikutuksen ja viestinnän saavuttamiselle vaikuttaa tiimien-

suhteiden vahvistumiseen. (Powell, 2021.) 



6 

 

3 Verkkopalaverit 

Verkkopalaveri, jota voidaan kutsua myös etäpalaveriksi ja verkkokokoukseksi, muistuttaa 

normaalia lähikontaktissa tapahtuvaa palaveria, mutta tapaaminen järjestetään jonkin verk-

kopalavereille suunnatun ohjelman tai sovelluksen kautta. Verkkopalavereihin voi osallistua 

mistä paikasta tahansa. (Asikainen 20.4.2020.) 

Verkkopalaverissa ihminen kykenee kuulemaan muiden osallistujien äänen ja myös tarvit-

taessa heidän kasvonsa. Palavereissa voivat useammat osallistujat saada äänensä kuulu-

viin tai ne voivat olla yksipuolisempia, jossa palaverin vetäjällä on eniten puheenvuoro. Yk-

sipuolisemmat palaverit sopivat esimerkiksi erilaisille tiedotustilaisuuksille. (Asikainen 

20.4.2020.) 

Humalan (2007, 76) mukaan verkkokokousten onnistumiseksi on kiinnitettävä ainakin seu-

raaviin asioihin huomiota: 

 järjestelmällisen työjärjestyksen suunnittelu verkkokokouksiin 

 verkkokokoustekniikan hyödyntäminen aktiivisesti 

 osallistujien valmentaminen ja ennakkotehtävien hoitaminen  

 osallistujien kiinnostuksen ja sitoutumisen ylläpito verkon yli 

 luottamuksen ja sosiaalisen pääoman muodostaminen 

 yhteydenpitoon palaverien välillä.  

Verkkokokoukset auttavat perinteisiä kokouksia yrityksissä, joissa hajallaan eli toisistaan 

etänä toimiminen on mahdollista. Verkkokokouksissa on hyödynnettävissä muun muassa 

monenväliset ääniyhteydet, videokuvat, sovellustenjako, kirjoitustyökalut sekä muut alus-

takohtaiset työkalut. Verkkokokoukset voivat parhaimmillaan olla lähteenä uudenlaiselle 

toiminta- ja viestintäkulttuurille, joissa painottuvat keskustelut ja kaikkien mukaanotto yh-

teisten asioiden käsittelyyn. (Juholin 2017, 128.)   

 

Vaikka lukuisat yritykset ovat vielä kehittämässä verkkokokousten tehokkuutta, on nopeasti 

mukautuvia yrityksiä, jotka ovat jo kokeneet verkkopalaverien antaneen mahdollisuuden ke-

hittää yhteistyötä lyhyempien esityslistojen, tehokkaimpien esitysten sekä uskaliaampien 

keskustelujen suuntaan. (Ferrazzi, Zapp, 2020.)  

 

Verkkopalavereita voidaan toteuttaa monin eri tavoin. Niitä voidaan järjestää kasvokkain 

samassa paikassa tai osallistujien ollessa fyysisesti eri paikoissa, jolloin kokoontuminen 

voi olla mahdollisesti eri aikaista. (Humala 2007, 75.) Poikkeusolojen myötä eri organisaa-

tioiden henkilöstöt järjestivät kokouksia useimmiten joko samaan aikaan eri paikoissa tai 
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eri aikaan eri paikoissa, riippuen siitä, olivatko kokoukseen osallistuvat samoissa tai eri ai-

kavyöhykkeissä. 

Palaveriin on hyvä varata aikaa asioiden yhdessä ideoinnille ja luomiselle, kysymysten lä-

pikäynnille, sekä myös epävirallisille keskusteluille joko ennen palaverin aloittamista tai 

sen jälkeen. (Humala 2007, 77.) 

Verkkokokousten lyhytkestoisuuden ja nopean tahdin vuoksi aikaa ei ole aina riittävästi 

odotusten luomiseen, pelisääntöjen vakiinnuttamiseen, sekä osallistujien vauhtiin saami-

seen. Tämän vuoksi kokouksen vetäjän on hyvä ennen kokouksen järjestämistä lähettää 

osallistujille etukäteen kokousta sisältävät perustiedot, kuten palaverin tavoitteet, käsiteltä-

vät aiheet, osallistujien roolit sekä tarvittavat ennakkotehtävät. (Humala 2007, 78.) 

Kuten lähikokoukset, verkkopalaverit tarjoavat menetelmiä muistiinpanojen sekä pöytäkir-

jojen laatimiselle. Yksi toimiva malli on kirjoittaminen suoraan tilaisuuden yhteydessä näy-

tön ruutua jakamalla. Näin kaikki osallistujat näkevät koko ajan, mitä pöytäkirjan kirjuri laa-

tii, ja voivat kommentoida, jos kirjatut asiat tarvitsevat muokkausta. Nopeuden lisäksi ky-

seinen tekniikka mahdollistaa läpinäkyvyyden. (Anttila & Roine 2017, 50.)    

Verkkopalaverit voivat olla tapauskohtaisesti myös itsedokumentoivia, sillä palavereissa 

lähetyt pikaviestit voivat tallentua verkkokokousalustalle automaattisesti. Tämä on etenkin 

hyödyllistä, jos viesteissä ilmenee palaverin kannalta olennaista tietoa, jolloin keskuste-

luista saa muodostettua riittävän, vaikkei kovin formaaleja muistiinpanoja. (Anttila & Roine 

2017, 50–51.) Jonkinlainen verkkokokouksen dokumentointi on kuitenkin oleellista, sillä 

dokumentaation puuttuminen hankaloittaa edellisen kokouksen tuloksiin palamista sekä 

sovituissa tavoitteissa etenemistä. (Rajanto 23.3.2018.)  

Verkkokokoukset tarjoavat myös mahdollisuuden nauhoittaa tilaisuuksia. Nauhoitettuun 

videotiedostoon tallentuu ääni, näyttökuva sekä mahdollisesti käyttöön otettu videokuva. 

Nauhoitettua tallennetta voi jälkeenpäin jakaa myös henkilöille, jotka eivät osallistuneet ti-

laisuuteen. Tallenteen avulla osallistujat voivat halutessaan palata johonkin kokouksen 

tärkeään osioon ja yksityiskohtaan. (Anttila & Roine 2017, 51.)  

On myös suositeltavaa, että verkkopalaverin aikana hyödynnetään videoneuvottelualusto-

jen eri työkaluja ideoiden tukemiseen sekä muiden sitouttamiseen ja kannustamiseen. 

Näitä työkaluja ovat muun muassa chat- alustat ja hymiöt ja puheenvuoron pyytämiselle 

suunnatut painikkeet. (Forbes 2020.) Verkkopalaverialustojen helppokäyttöisyys, moni-

puoliset työkalut, ym. edesauttavat ohjelmien käyttämisen sisäistämistä ja luovat mielui-

san käyttökokemuksen.  
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Vaikka nykyaikaisten viestintävälineiden avulla etätyö onnistuu yllättävän hyvin, verkossa 

kanssakäyminen on kuitenkin poikkeavaa verraten kasvotusten samassa tilassa tapahtu-

vaan kommunikointiin ja läsnäoloon. (Anttila & Roine 2017, 12.) Verkkokokouksissa esiin-

tyy aika ajoin teknisiä pulmia, kuten mikrofonin toiminnan puutetta sekä verkkoyhteyksien 

pätkintää. (Rajanto 23.3.2018.) Kyseiset häiriöt voivat vaikuttaa työntekijän työn suorituk-

sen laatuun ja hänen jaksamiseensa. Toistuva epävakaa tilanne, jossa henkilö joutuu sel-

viämään omillaan, voi haitata hänen työsuoritustaan huomattavasti. 

Onnistunut yhteistyö ja vuorovaikutus etäkokouksissa edellyttää myös digitaalisen osaa-

misen perusteellista hallintaa. (Jäminki, Saranne, 2016.) Korona aikaisen äkilliseen etä-

työhön siirtymisen tuloksena eri työntekijät kokivat digitaitojensa kasvaneen verkkoko-

kousohjelmia sisäistäessä. (Aalto & Taajamaa, 2020.)  Alustojen osaamisen päivittäminen 

voi aluksi kuitenkin olla haastavaa sekä vaikeuttaa vuorovaikutusta, jos pohjaa niiden käy-

tölle ei ole ollut ennestään. (Jäminki, Saranne, 2016). 

 

3.1 Ajalliset haasteet 

Viestintä etäjohtamisessa- tunnistatko digitaalisen äänensävysi? -webinaarissa johtamis-

valmentaja Pia Aallon mukaan useissa yrityksissä työntekijät ovat kokeneet ammattimai-

sen etäpalaverikulttuurin kehittyneen poikkeusolojen aikana, mutta vieneen liikaa aikaa 

kalentereista. Hän on kuullut useaan otteeseen, kuinka ”kalenterit ovat täynnä Teams pa-

lavereita.” Se, että onko kalenteri täynnä verkkokokouksia on asia, johon henkilö voi itse 

pitkällä tähtäimellä vaikuttaa. Kaikkien palaverien pito tai niihin osallistuminen ei ole aina 

välttämätöntä. Aalto kertoo, että palaverin laadun on oltava etusijalla, minkä vuoksi on jär-

jestettävä vain tuottoisat palaverit. Palaverien tärkeydestä voi sopia organisaatioissa yh-

teisillä pelisäännöillä; sovitaan yhdessä, mitkä palaverit edellyttävät yhteistyötä sekä läs-

näoloa. (Aalto & Taajama, 2020.) Pandemian aikana välttämätöntä läsnäoloa vältettiin 

monissa yrityksissä, joissa oli verkkopalaverien mahdollisuus. 

 

Anttilan & Roinen mukaan (2017, 52–53) monet organisaatiot, joissa verkkopalaverit ovat 

pidemmän aikaa olleet käytössä, ovat lähteneet ”eroon turhista kokouksista” -liikkeeseen, 

koska kokouksia on määrältään liikaa, jolloin aikaa ei jää muiden työn kannalta oleellisten 

tehtävien hoitamiseen. Kuitenkin joskus puolen tunnin kokous voi olla tehokkaampi vaihto-

ehto kuin kymmenille henkilöille lähetetyt pitkittyvät sähköpostikeskustelut. Vaikka laajat-

kin palaverit voidaan kätevästi hoitaa verkossa, on entistä enemmän painotettava kokouk-

sen selkeään tavoitteeseen, agendaan ja kaikkien osallistujien aikatauluihin.  

Rikkonaiset ja pirstaleiset työpäivät ovat lähes jokapäiväisiä, ja ovat etenkin lisääntyneet 

viime vuosina tietotyössä. Rikkonainen työpäivä kuvastaa tilannetta, joissa yhtäjaksoisen 

työntekemiseen liitetään keskellä työpäivää lyhyt kokous tai muu hoidettava työaskare. 
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Tämä voi aiheuttaa sen, että aamupäivän tehtävät, jotka mahdollisesti ohjaavat iltapäivän 

päämääriä, muuttuvat entistä enemmän aikakriittisemmiksi. Näin voi iltapäivän palaverin 

jälkeisten tuntien askareet olla vähemmän vaativia kuin alkuperäiset suunnitelmat, sillä 

tuottavaan työntekotilaan voi olla vaikea siirtyä. Palaveri tai puhelu nimittäin voi edellyttää 

ennalta valmistautumista, siirtymistä toiseen tilaan, ja usein palavereista koituu jälkikäteen 

hoidettavia tehtäviä esimerkiksi seuraaville työpäiville. Näin palaverin aikainen aika rikkou-

tuu, tai ainakin työn teho sekä tuottavuus heikentyvät. (Anttila & Roine 2017, 66–67.)  

Ei ole yksiselitteistä, oikeaa vastausta siihen, pitäisikö rikkonaisia päiviä sallia. Se, että 

työntekijä kykenee välttämään tai siirtämään palaverien kalenterivastauksia etätyöpäivinä 

voi olla tilannekohtaista ja riippua kontekstista. Tavoista on tärkein hahmottaa itselleen so-

pivin tapa. Jos palaverikutsu ei ole akuuttinen, sen voi aikatauluttaa sellaiselle päiville, kun 

ei ole etätyössä. Palaverit ovatkin harvemmin kovin kiireellisiä. (Anttila & Roine 2017, 67–

68.) Myös verkossa toimivalla ryhmällä on oltava tavoite, milloin sen toiminta alkaa ja lop-

puu. (Matikainen 2001, 20). 

3.2 Kuva- ja äänivälitteinen viestintä 

Sivunen (2007, 148) kirjoittaa, että videoneuvottelu (ohjelmien) käytöllä on neljä tarkoi-

tusta – tiedottaminen, päätöksenteko, vuorovaikutuksen samanaikaisuus sekä asioiden 

konkreettinen näyttäminen. Videoneuvottelujen avulla on tarkoitus pitää ryhmän jäsenet 

tietoisina kunkin ryhmäläisen työtilanteesta sekä ajan tasalla ryhmän projektien etenemi-

sistä ja tuloksista.  

Videovälitteinen palaveri on vuorovaikutteisempaa kuin äänineuvottelu. Videovälitteinen 

viestintä pitää myös kaukana olevat tiimit läheisemmässä yhteydessä ja voi jossain ta-

pauksissa tuoda enemmän yhteenkuuluvuuden ja kollektiivisuuden tunnetta työryhmässä. 

Videokamera on tehokas tapa stimuloida kasvokkain tapahtuvaa kommunikointia, jolloin 

tunteiden selkeä jakaminen on esillä, mikä puolestaan elävöittää keskustelua. (Zandan, 

2020.)  

 

Monissa organisaatiossa kameraa ei käytetä, koska ihmiset kokevat kameran käytön epä-

mukavana. (Mäkitalo, 2020). Web-kameran käyttö suomalaisessa palaverikulttuurissa on 

joissain yrityksissä harvinaista, koska pelkästään äänellä sekä tietokoneen ruudunjaolla 

kykenee ylläpitämään palaveria. (Anttila & Roine 2017, 53.) Monesti myös Web-kameran 

käyttö saattaa kuormittaa verkkoyhteyttä, jolloin palaveriin syntyy teknisiä häiriöitä. Kame-

ran käyttö verkkopalaverissa voi kuitenkin olla väliajoin piristävä kokemus. Vastapuolen tai 

-puolien puheen selkeästi kuulemisen lisäksi voimme lukea sekä tulkita kasvojen ilmeitä ja 

jonkin verran kehonkieltä. Kaikki voivat myös huomioida selkeämmin, kun keskustelun 
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osallistuja haluaa puheenvuoron. (Rajanto 23.3.2018.) Videovälitteisen kokouksen käyt-

töönottoon kuitenkin voi liittyä monesti ennakkoajatuksia, kuten milloin ja millaisissa tilai-

suuksissa sitä olisi tarpeellista ja soveliasta käyttää. (Heino, Kärkkäinen 16.1.2018.)   

 

Digitaalisen fasilitoinnin asiantuntija Ilkka Mäkitalo kannustaa ihmisiä laittamaan verkkopa-

lavereissa videokuvat päälle, vaikka monissa organisaatiossa videokuvia vieroksutaan. 

Videokamerat lisäävät läsnäolon tunnetta. (Mäkitalo, 2020.) Työpsykologi Outi Reinolan 

mukaan ihmisten kasvojen näkyminen on hyväksi mielenterveydelle, yhteishengelle ja työ-

motivaatiolle. Kun toisia ei nähdä pitkään, voidaan työyhteisöstä erkaantua helpommin. 

Reinola toteaa, ettei päivittäisissä verkkopalavereissa tarvitse pitää kameraa koko ajan 

päällä, vaan jopa viiden minuutin ajan kameran päällä pitäminen joidenkin kokousten 

alussa on riittävää. (Reenpää, 2020.) 

Kameran ollessa päällä on hyvä tarkastella ihmisten kasvoja sekä katsoa heitä silmiin. 

Vaikka emme katsokaan suoraan kameraan, aivomme kuitenkin aistivat katsekontaktin. 

Katsomalla suoraan kameraan ihminen antaa vaikutelman, että hänellä on suora katse-

kontakti katsojaan, mikä on yhteyden muodostamisen kannalta parempi. (Forbes 2020.) 

 

Pitkäkestoiset kameravälitteiset kokoukset eivät kuitenkaan ole suositeltavia. Ihmiset saat-

tavat kokea, että heidän on jatkuvasti näytettävä innokkailta ja kiinnostuneilta. Monien fyy-

sisten vihjeiden puuttuessa keskitytään sanoihin, ilmeisiin ja silmäkontakteihin tarkemmin, 

mikä puolestaan lisää uuvutusta ja vie energiaa. (Forbes 2020.)  

 

Fyysinen läsnäolo, asennot ja eleet sekä katsekontakti videokameraa käytettäessä lisää-

vät kykyä kommunikoida kollegoiden kanssa tehokkaammin ja auttavat luomaan tai vah-

vistamaan luottamusta. Videoneuvottelu ei ole korvike lähineuvottelulle, mutta se on asia, 

jota monet nykypäivän yritykset ovat sitoutuneet lisäämään, ja mikä on viime aikoina kas-

vanut entisestään. (Thing, 2020.) 

 

Verkkopohjaisessa viestinnässä pelkästään ääni kertoo paljon, vaikkei kasvokkaista kon-

taktia verkkopalaverissa olisi. Myöskin vähitellen kuuntelemisen taito harjaantuu, etenkin, 

jos aluksi on hankalaa tulkita ryhmäläisten tunnelmaa pelkästään äänen perusteella. On 

olennaista oppia lukemaan muita, sekä seuraamaan toisten puheen rytmiä, puheenaiheita 

ja puheen määrää. Ääni ja puheen rytmi kertovat merkittävästi. Ääni toimii verkkovälittei-

sessä puhekeskustelussa tärkeimpänä viestinviejänä, ja on siksi pyrittävä huomaamaan 

äänen sävystä muutoksia, jotka voivat kertoa esimerkiksi jännityksestä tai siitä, ettei kaikki 

ole muuten kunnossa. Muutoksia voi oppia huomamaan, kun samojen henkilöiden puhetta 

seuraa pitkään. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 50, 53, 65.) 
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Suurimmassa osassa liiketoimintaviestintäämme, olipa kyseessä sitten paikan päällä tai 

etänä, luotamme voimakkaasti äänemme ja sanojemme vaikutukseen, joita käytämme ke-

hon kielen kanssa. Perimmäisenä tavoitteenamme on varmistaa, että viestimme tai tie-

tomme kanavoidaan asianmukaisesti millä tahansa välineellä. (Thing, 2020.) Kuitenkin eri-

laisten äänenpainojen käyttäminen verkkopalavereissa voi toimia väliaikaisena korvik-

keena puuttuville kehon viesteille. (Humala 2007, 79.) 

Todenmukaisesti verkkovälitteisessä viestinnässäkään tunteet eivät häviä, vaikka ihmiset 

kohtaavat ja työskentelevä etänä. Niiden tulkitsemiseen vaikuttaa se, etteivät työkaverit 

näe toistensa kehonkieltä tai kuule yhtä tarkasti äänensävyjä. Tunteilla on olennainen rooli 

luottamuksen ja motivaation syntymiseen. Videoneuvotteluissa työkaluna oleva kamera-

kaan ei ratkaise osin esiintyvää kehonkielen puutetta, mutta niissäkin voi yhteyden tun-

netta olla hankalampaa muodostaa kuin kasvotusten. Esimerkiksi kameran välityksellä ta-

pahtuvassa videopuhelussa katsekontakti usein puuttuu. Katsekontakti on oleellista siksi, 

että se saa aikaan empatiaa ja luottamusta ja se ylläpitää niitä. Tutkitusti kasvokkain ta-

pahtuva vuorovaikutus voi saada aikaan ihmisten pupillien koon synkronoitumisen. Erään 

tutkimuksen mukaan pupillien synkronoituminen on yhteydessä empatiaan, mikä puoles-

taan edesauttaa luottamuksen syntymistä. Kun tuo luontainen tiedonsiirto estyy, on luotta-

muksen syntyyn kiinnitettävä enemmän huomiota. Kameran ollessa päällä on hyvä tarkas-

tella ihmisten kasvoja sekä katsoa heitä silmiin. Vaikka emme katsokaan suoraan kame-

raan, aivomme kuitenkin aistivat katsekontaktin. Katsomalla suoraan kameraan ihminen 

antaa vaikutelman, että hänellä on suora katsekontakti katsojaan, mikä on yhteyden muo-

dostamisen kannalta positiivisempaa. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 78, 80, 82, 90; 

Humala 2007, 59; Forbes 2020.) 

Koska tunteet voivat olla vaikeammin havaittavissa, niitä täytyy huomioida ja etsiä niistä 

tietoa aktiivisemmin. Toimiva työyhteisö pyrkii huomioimaan tunteet yhtä lailla etätyössä 

kuin konttorissa, koska ne vaikuttavat sekä työhyvinvointiin, että toimintakykyyn. Etätyö ei 

ole monimutkaisempaa kuin muukaan työ, vaikka vuorovaikutus etäpalavereissa on elei-

den ja ilmeiden puutteiden takia vaativampaa, ja etäkeskustelussa ihminen voi joutua ole-

maan toisella tavoin tarkkaavainen kuin kasvotusten samassa tilassa. Kuitenkin jos ihmi-

nen tulkitsee tunteet kasvotusten, hänellä on hyvät edellytykset ottaa sekä omat että tois-

ten tunteet harkintaan etänäkin. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 80, 82, 90.) 

Verkossa korostuvat myös kuuntelutaitojen vahvistaminen. Myös verkkopalavereissa 

kuunteleminen on osa aitoa vuorovaikutusta, ja kuulluksi tuleminen on inhimillinen perus-

tarve. Keskusteluissa monesti halutaan kertoa pikaisesti omat näkemykset odottamatta, 

että vastakkainen puhuja lopettaa lauseensa. Keskeyttäjä siis keskittyy enemmän omiin 

ajatuksiinsa kuin toisten ajatuksiin. Se on virhe. On täten virheellistä, että keskeyttäjä kes-
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kittyy enemmän omiin ajatuksiinsa kuin vastakkaisen puheenvuoroon. (Haapakoski, Nie-

melä & Yrjölä 2020, 91–92.) Keskeytykset ja päällekkäin puhuminen ovat yleisiä myös 

etäkeskusteluissa, joissa vastakkaista henkilöä ei näe. Ilmeiden ja eleiden puute voi joh-

taa helpommin erehtymiseen. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 91–92; Humala 2007, 

80.) 

Katri Auvinen (2006) kirjoittaa eri ihmisten ilmaisseen etäkokousvälineiden perusosaamisen 

hallitsemisen olevan tärkeää, mutta he ovat kokeneet, että niitä tärkeämpi merkitys on osata 

yhteistyöhön, viestintään sekä keskittymiseen liittyvät taidot. Ilmeiden ja eleiden puute on 

etäkokousvälineiden käyttäjien mukaan vaikeuttanut viestintää jollain tasolla, mutta samalla 

suuri osa on kokenut mielipiteen ilmaisemisen helpompana, kun ei ole ollut näkyvissä. (Hu-

mala 2007, 30.) Joillekin verkossa käytävät keskustelut ovat helpompia verrattuna sa-

massa tilassa käytäviin keskusteluihin. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 50.) Introver-

teille henkilöille verkkopalaveri ilman kameraa voi tuntua turvallisemmalta vaihtoehdolta 

ilmaista itseään. 

 

Keskustelut voi saada onnistumaan myös verkossakin, vaikka niiden aloittaminen saattaa 

tuntua monille haastavalta, koska monet kaipaavat niissä kasvokkaista kontaktia ja/tai fyy-

sistä läheisyyttä.  (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 50.) Keskustelu ryhmäverkkopala-

vereissa on sujuvaa etenkin silloin, kun on selvää kenen vuoro kulloinkin puhua, miten ja 

milloin voi pyytää puheenvuoroja, mitkä asiat hoidetaan keskustelualustan kautta sekä 

mitkä asiat kirjoitetaan yhteisesti näkyviin. (Rajanto 23.3.2018.) Kuitenkin verkkopalaverit, 

olivat sitten videolla tai ilman, ovat käytännöllisiä, mutta eivät korvaa lähivuorovaikutusta. 

(Guardian 2020). 
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4 Luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen 

Ihmiset kokevat psykologista turvallisuutta, kun tiimissä on luottamusta. Tutkitusti on osoi-

tettu, että onnistunneissa tiimeissä vallitsee luottamuksen tunne, mikä saa ihmiset tunte-

maan psykologista turvallisuutta. Tällaisissa ryhmissä vuorovaikutus on avointa, henkilöt 

jakavat tietoa, eivätkä epäröi käsitellä hankalia asioita. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 

2020, 67.) 

Verkkoyhteisöissä ryhmien jäsenten keskeinen luottamus rakentuu yhdessä tekemällä 

asioita, joiden ympärille ryhmät ovat syntyneet. Luottamus ja toimintaan sitoutuminen voi-

vat syntyä verkkokontaktissakin, vaikka ne tapahtuvat tehokkaammin fyysisesti kasvotus-

ten. Molemmin tavoin voidaan saada hyviä tuloksia, mutta suora kontakti ainakin proses-

sin alussa on suositeltavampaa, jos ne pystytään järjestämään. Ison ryhmän kesken on 

todetusti hankalampaa luoda yhteenkuuluvuuden tunnetta verkkoyhteydellä. Keskinäinen 

luottamus mahdollistaa yhteistyön kukoistuksen sekä vähentää yhteistyön riskien muo-

dostumista. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 50.) 

Luottamus verkkotiimissä on yhteistyön tärkeä tukipilari, koska perinteisten työsuoritusten 

hallitseminen on haasteellisempaa. Luottamuksen avulla osapuolet kykenevät kommuni-

koimaan tehokkaammin sekä tuloksellisemmin. Sitä edistetään verkossakin pitämällä 

kiinni yhteisistä arvoista, jakamalla vastuuta ryhmän kesken, osallistuttamalla jokainen toi-

mintaan ja keskustelemalla, miten sovitut päämäärät ovat edenneet ja miten niistä on pi-

detty kiinni. Luottamusta vallitsevassa ilmapiirissä henkilöt keskustelevat ja vaihtavat mie-

lipiteitään avoimemmin. Fyysinen läheisyys näyttää tuovan yhteisöille etuja ja helpottaa 

luovuuden synnyttämisessä. On luontevaa, että työntekijät kaipaavat työelämässäkin fyy-

sistä kohtaamista. Tuottoisan ja tasapainoisen yhteisön ylläpitäminen tuntuu pitkällä täh-

täimellä edellyttävän fyysistä läsnäoloa. Kuitenkin tilanne saattaa vähitellen muuttua teko-

älyn sekä verkkoteknologian jatkuvan kehittymisen myötä. Verkkoyhteisöissä ryhmien jä-

senten keskeinen luottamus rakentuu yhdessä tekemällä asioita, joiden ympärille ryhmät 

ovat syntyneet. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 31,37; Humala 2007, 51, 53, 55.) 

Työyhteisön luottamus, tuottavuus, laatu ja turvallisuus voivat kärsiä sitä enemmän, mitä 

pidempään ristiriitoja jätetään käsittelemättä. Verkkotyöyhteisössä asioiden käsittelemättä 

jättäminen, oli sitten suullisesti tai kirjallisesti, on suurempi riski. Verkkoyhteisöt kokevat 

todennäköisemmin epäluottamuksen, pätemättömyyden sekä huonot päätöksenteot kuin 

lähityöskentelyssä olevat kollegat. Työyhteisön suorituskyvyn heikkenemisen estämiseksi 

esimiesten on kehitettävä menetelmiä vastakkaisten asioiden nopealle käsittelylle, jopa 

kesken verkkokokouksen. (Grenny, 2017.) 
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Luottamuksen merkitys nousee esiin etenkin silloin, kun ihmiset ovat fyysisesti eri paikoissa. 

Ihmissuhteet vahvistuvat ja ovat ylläpidossa parhaiten kasvokkaisissa tapaamisissa, joten 

videoneuvottelut ovat toimivia vain tiettyyn pisteeseen asti. (Humala 2007, 34.) 

 

Ei ole kuitenkaan este synnyttää luottamusta videovälitteisen palaverin tai ylipäätään 

etäyhteyden kautta. Video mahdollistaa ja voi helpottaa arkaluonteisten sekä vaikeiden 

asioiden käsittelyn. Joissakin tilanteissa ihmiset voivat kokea videovälitteisen vuorovaiku-

tustilanteen kasvokkaista kohtaamista intensiivisemmäksi, sillä video tuo kasvot ja kuvan 

lähelle. Toisaalta ihmisillä on oltava mahdollisuus jossain tilanteissa myös keskustella il-

man kameraa, jolloin arkaluonteisia asioita saattaa olla helpompi ottaa puheeksi. (Heino, 

Kärkkäinen 16.1.2018.) Nämä kaikki voivat olla tilannekohtaisia ja riippuvat henkilöiden 

omasta mieltymyksestä. 

 

Johtamisen professorinTaina Savolaisen mielestä luottamusta voi syntyä verkossakin käy-

tävästä viestinnästä ja vuorovaikutuksesta, videokuvallakin tai ilman. Se on kuitenkin väis-

tämättä rajallisempaa verrattuna samassa tilassa käytäviin kasvokkaisiin lähikeskustelui-

hin. Ilmeet ja eleet nähdään lähikontaktissa luonnollisella tavalla. (Savolainen, 2020.) 

Luottamuksen varjeleminen ja luominen pitkäaikaisessa eristyksessä on Savolaisen mu-

kaan haasteellista. Viestintä – sanat, puheet, eleet, kasvot, pienet teot, eli tavat olla vuoro-

vaikutuksessa korostuvat vaikeissa tilanteissa ja silloin, kun olemme pelkästään sähköi-

sesti yhteydessä. (Savolainen, 2020.) 

Savolainen sanoo luottamuksen säilyttämisessä avoimuuden olevan tärkeä luottamusta 

luova ja edistävä asia. Tämä tarkoittaa tietojen välittämistä avoimesti ja tulkintojen tarkis-

tamista ja varmistamista etäyhteydessä puhuttaessa. (Savolainen, 2020.) 

4.1 Yhteenkuuluvuuden vahvistaminen 

Etävuorovaikutuksessa yhteisöllisyys voi helposti kärsiä. Myötäsyntyinen vuorovaikutus 

vähenee väistämättömästi, kun ihmiset eivät ole fyysisesti samassa tilassa. Vorovaikutuk-

sen väheneminen astekoittain heikentää puolestaan yhteisöllisyyttä. Yhteisöllisyyden yllä-

pitäminen on kuitenkin mahdollista myös tapauksissa, joissa ihmiset tapaavat toisiaan 

vain verkossa. Se vaati kuitenkin ponnistelua sekä sitä, että panostetaan luottamukseen, 

arvostukseen, avoimuuteen sekä dialogiin. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 66.) 

Kuten etätyössä yleisesti, verkkovuorovaikutuksessa korostuu myös yhteisöllisyyteen lu-

keutuvan oman aloitteellisuuden tärkeys. Yhteenkuuluvuus on yksi sisäisen motivaation 

merkittävistä kulmakivistä, ja verkkoyhteisössä se on kovimmin koetuksella. Yhteenkuulu-
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vuus tässä tapauksessa tarkoittaa kykyä työskennellä yhdessä tavoitteiden saavutta-

miseksi ilman ylimääräistä eripuraa. Tämä vastuu, eli aloitteellisuus yhteisöllisyyden ylläpi-

tämiselle, on yhteisön jokaisella jäsenellä – osallistuminen, ehdottaminen, järjestäminen, 

kysyminen ja vastaaminen. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 108.)  

Avoimuus, jonka yhtenä osana on jatkuva ja suora palaute, vahvistaa työyhteisöä. Virallis-

ten palautekyselyjen lisäksi myös vähemmän muodollinen palaute on hyväksi. Verkkopa-

laverien alussa on hyvä käydä läpi, millaisia tavoitteita ja odotuksia eri osallistujilla on pa-

laverin tai meneillään olevan projektin suhteen. Palaverin päätteeksi voidaan yhteenve-

dossa todeta, missä määrin tavoitteet ovat toteutuneet. On kannattavaa myös tiedustella 

osallistujien näkemyksiä kokouksessa tehtyjen päätöksien sisällöistä, kokouksen kulusta 

sekä vuorovaikutuksesta kokouksen aikana. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 68.) 

Verkkotiimien johdon on tärkeää pohtia ja kehittää oikeanlaisia strategioita, joiden avulla 

jokainen tiimin jäsen tuntee yhteenkuuluvuutta. Arvioinnin ja palautteenannon merkitys ko-

rostuu etenkin työskennellessä verkkoyhteyden välityksellä. Hyvät palautteet ja arviot kan-

nustavat ja motivoivat eteenpäin työympäristössä, jossa perinteiset työyhteisön normit ja käy-

tänteet ovat poikkeavia. Sekä kehut että kritiikit on hyvä antaa verkkopalaverissa suullisesti, 

ja mieluiten kahden kesken, kameran välityksellä. (Humala 2007, 44–46.) 

 

On tärkeää luoda verkkotiimien jäsenille voiman tunnetta, sillä lähikontaktissa tapaavat tii-

mit tarvitsevat harvemmin voimaantumista oppimisen ja suorituskyvyn tehostamiseksi. Tii-

mit, joilla ei ole voiman tunnetta, ovat usein passiivisempia, ja heidän työn tuloksensa on 

vähäisempi. Voiman saamista tiimit voivat rakentaa eri tavoin, kuten jatkuvilla palaverikes-

kusteluilla verkossa, valmennuksilla sekä tiedostamalla verkkotyön positiivisia puolia. (Hu-

mala 2007, 86.) 

Vahvoja yhteistyösuhteita muodostaneet työryhmäläiset auttavat ja tukevat toisiaan ongel-

matilanteissa esimerkiksi antamalla tietoa ja rohkaisua toisilleen välttääkseen isompien 

ristiriitojen syntymistä. Verkkotiimien jäsenten väliset suhteet kumpuavat ennakoivan vuo-

rovaikutuksen kautta ja ovat suurelta osin tehtäväpainotteisen ongelmanratkaisun tulosta. 

(Humala 2007, 114.) 

Verkossa toimimisen ja johtamisen haasteet koskevat keskinäistä ymmärrystä, asioiden 

tulkitsemista sekä tiimihenkeä. Voi olla hankalaa luoda me-henkeä ja tunnelmaa, jos ei 

koskaan tavata. Konkreettisten väärinkäsitysten oikominen voi viedä huomattavasti aikaa. 

Iris Humalan mukaan ihmisten johtamisesta verkossa on otettava huomioon, miten saa-

daan tiimin jäsenet motivoitumaan ja toimimaan yhdessä asioiden eteen. Johtamisessa 

korostuu se, että tehtäville luodaan selkeät tavoitteet ja dokumentoinnista sovitaan. Ta-
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voitteista ja käytännöistä selkeästi viestimisen lisäksi verkkotiimien on kyettävä havaitse-

maan tiimien ongelmat ja reagoitava niihin. Vallan ja vastuun on oltava osallistavaa ja ja-

kauduttava tiimin sisällä. (Juholin 2009, 217.)  

Verkossa tapahtuvan viestinnän suositukset ja säännöt eivät koske vain etäviestintää, 

vaan keskipisteenä on hyvien suhteiden rakentaminen ja ylläpitäminen verkon kautta. 

Verkkotiimien dynamiikkojen kehittyminen sekä niihin liittyvien haasteiden selättäminen 

vuosien edetessä auttaa verkkosuhteita tehostumaan yrityskulttuuria kehittävänä työka-

luna. (Thing, 2020.) Uusien haasteiden kohtaaminen ja niistä selviytyminen vaatii eri osa-

tekijöiltä panostamista ja välittämistä. 

 

4.2 Tiedonvaihdanta ja väärinkäsitykset 

Kun ympäristömme on verkkopohjainen, etänä myös selkeys voi kärsiä, ja väärinkäsitys-

ten vaara on normaalia suurempi. Fyysisesti yhdessä ollessa puhuja pystyy kuulijoiden il-

meistä ja kehonkielestä päättelemään, kuuntelevatko paikallaolijat, tai ymmärtävätkö he, 

mitä sanotaan. Keinoja väärinkäsitysten ehkäisemisille verkossa on ohjeistusten vaiheitta-

minen sekä sanotun asian varmistaminen ja kertaaminen. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 

2020, 108.) Toisin sanonen, verkossa yhdessä tekeminen keskittyy tiukemmin pelkän työn 

suorittamisen kuin fyysinen yhdessäolo, koska esimerkiksi kahvitauoilla käydyt keskuste-

lut ja muut kevyet rupattelut jäävät pois. Rutiininomaisen työn ohella on muistettava kui-

tenkin ilo ja nauru. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 76.)  

Ne, jotka kohtaavat vaikeuksia henkilökohtaisten tapaamisten aikana, voivat kokea sen 

vieläkin haastavammaksi verkkokokouksen aikana. Joissakin tapauksissa jopa työelä-

mässä erinomaisesti viestinnän omaava henkilö saattaa tuntea hieman haastetta verkko-

kokouksissa. Henkilökohtainen spontaanisuus keskusteluissa saattaa jäädä suppeaksi. 

Siihen voi vaikuttaa huoli siitä, että keskitymme enemmän tärkeän tiedon välittämiseen ra-

jallisessa ajassa. (Thing, 2020.)   

Verkkokokoukset voivat tuntua raskaammilta kuin lähikokoukset, koska ihmisten on pin-

nisteltävä enemmän ymmärtääkseen toinen toistaan. Voi olla normaalia hankalampaa 

luoda vuorovaikutusta, kun ei näe vastakkaisen henkilön eleitä. Verkkokokouksissa jää 

vajeeksi myös yhteinen fyysinen ympäristö, mikä luo yhteistä kokemusta. Pätkivät yhtey-

det sekä muut teknisesti ilmenevät viiveet hankaloittavat joskus verkkokeskustelun kulkua. 

Hyvän ohjenuorana on pyrkiä siihen, että kokoukset ovat kestoiltaan lyhyitä, sekä osallis-

tujien määrä on rajoitettu. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 91.) 
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Työyhteisöjen useat pulmat saavat alkunsa ihmisten erilaisista persoonallisista otteistaan 

ja tavoista tarttua uusiin toimintatapoihin sekä ilmaista niihin liittyviä ajatuksiaan ja tunnel-

miaan. Verkossa ryhmän ymmärrys ja oikean mielikuva tavoitteista on varmistettava use-

ammin kuin lähityöskentelyssä tapahtuvassa yhteistyössä. (Humala 2007, 82, 107.) 

Tietojen kalastelu on ominaista keskustellussa, joissa kasvoja ei näe ja kaikki vuorovaiku-

tus on äänen varassa. Jos palaverissa toisen osallistujan tunteet askarruttavat, kannattaa 

osallistuttaa hänet mukaan keskusteluun. Henkilökohtaisissa asioissa keskustelua voi ra-

kentaa askel askeleelta esimerkiksi kysymyksen tai ehdotuksen avulla ilman, että kysyisi 

suoraan, mitä tunteita tilanne herättää vastapuolessa. Vastapuolen tapa suhtautua eri eh-

dotuksiin kertoo monesti siitä, millaisia tunteita hänellä tilanteessa on. (Haapakoski, Nie-

melä & Yrjölä 2020, 53.) 

Hyvin toimiva tiedonvälitys verkkotyössä sisältää työtehtäviin liittyvää yhteydenpitoa kuten 

tavoitteiden määrittelyä, neuvottelemista ja sopimista. Toimivaan tiedonvälitykseen kuuluu 

myös ihmisten välistä sosiaalista yhteydenpitoa eli luottamusta ja ihmisten välistä sosiaa-

lista yhteenkuuluvuutta edistäviä ominaisuuksia, kuten me-hengen rakentamista sekä ar-

vojen ja normien täsmentämistä. (Humala 2007, 93.) 

4.3 Aktiivinen osallistaminen ja läsnäolo 

Ihmisten huomion ylläpitäminen on myös yksi verkkokokousten haastavimmista seikoista. 

Lähityössäkin se voi olla vaihtelevaa, mutta etenkin verkkopalavereissa suuren määrän 

osallistujien sitouttaminen voi tuoda haasteita. Ongelmaa voi ehkäistä muun muassa akti-

voimalla ihmisiä keskusteluun sekä eri työtehtävien jakamisella. (Hale, Grenny, 2020.) 

 

Tehokkaimmat kokoukset sisältävät useimmissa tapauksissa aktiivista yhteistyötä. Harvard 

Business Review -lehden artikkelin mukaan kokouksen koko voi vaikuttaa osallistujien 

vastuullisuuteen sekä osallisuuteen. Ringelmann effect teoria esittää, että mitä suurempi 

ryhmä on, sitä vähemmän vastuuta kukin yksilö kokee onnistumisen takaamiseksi. Yksilöt 

suurissa ryhmissä helpommin tekevät jotain muuta tai eksyvät aiheesta. Osallistamisella 

ihmiset kokevat olevansa arvostettuja sekä auttavat tavoitteen etenemisessä. (Osmond 

Cook, 2020.) 

 

Ihmisiä motivoivia tekijöitä ovat aineellisten ja henkisten asioiden yhdistelmä. Niitä ovat muun 

muassa tavoitteen/tehtävän kiinnostavuus, tehtävässä onnistumisen mahdollisuus (kuten it-

seohjautuvuus), tekemisen myötä syntyvä ilo, myönteinen asenne, yhteisöllisyyden kokemi-

nen ja henkinen ja fyysinen jaksaminen. (Humala 2007, 38.) 
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Keskeistä verkossa kommunikoidessa on jatkuvaa dialogi ja vuorovaikutus. Asioista on kyet-

tävä viestimään niin, että osallistujat haluavat antaa kaikkensa työn onnistumiseksi. Tärkeää 

on täten jatkuva vuorovaikutus ja oikeanlaisen ja ajantasaisen tiedon jakamisen varmistami-

nen. (Humala 2007, 38.) 

 

Mäkitalon mielestä myös verkkopalaverissa on tärkeätä vaihdella työtapoja riittävästi ihmi-

sen kiinnostuksen ylläpitämiseksi. On suositeltavaa osallistuttaa työtovereita verkon toi-

sessa päässä ja käyttää erilaisia interaktiivisia tapoja – esimerkiksi keskustelu- ja äänes-

tyspalstoja. Erilaisilla työkaluilla jokainen voi saada äänensä kuuluviin sekä osoittaa aktii-

visuutensa palavereissa. Muuten helposti voi eristyä palavereista. (Mäkitalo, 2020.) 

Motivoivat tekijät auttavat verkossa jäseniä työskentelemään yhteisen tavoitteen saavutta-

miseksi. Verkossa osallistujien motivoituminen tapahtuu yhteistyöhön osallistumisen ja siinä 

toimimisen kautta. Motivoituminen on pitkälti kiinni yksilöiden kokemuksista ja heidän päte-

vyydestään. Osallistujien kiinnostukseen ja sitoutumisen takaamiseksi verkossa on syytä pi-

tää yhteiset päämäärät selkeinä ja riittävästi esillä sekä juhlistaa yhteisiä saavutuksia ryh-

mälle sopivilla tavoilla, kuten esimerkiksi toisten kehumisella ja kannustamisella. (Humala 

2007, 40, 42.) 

 

Valitettavan monesti ihmiset voivat sortua tekemään eri asioita samanaikaisesti verkkopa-

laverien aikana. Tutkimusten mukaan tehtävien välillä vaihtaminen voi laskea jopa 40% 

tehokkuutta. (American Psychological Association 2006.) Onkin suositeltavaa, ettei sorru 

tekemään monta asiaa yhtä aikaa, vaan ihminen keskittyy esimerkiksi täysin palaveriin 

sen sijaan, että yrittäisi kyetä samanaikaisesti vastamaan sähköposteihin. Vaikka useasti 

ajatellemme olevamme multitaskaajia, totuus on, että tutkimusten mukaan vaivaiset kolme 

prosenttia ihmisistä ovat onnistuneita siinä. Täten on tehokkaampaa paneutua yhteen asi-

aan kerrallaan. (Paul 2020, 33.) Lisäksi multitaskaus useasti ilmenee kokouksen vasta-

henkilöille, mikä puolestaan näyttäytyy epäasiallisena toimintana.  

Verkkopalaverien osallistujien aktiivisena pitämisen haasteille on keinoja, joilla voi ylläpi-

tää osallistuen jaksamista ja fokusta käsiteltävään asiaan paremmin: työntekoa on etenkin 

tauotettava, jotta ihmisten vireystaso säilyy. On lisäksi varmistettava, että tilaisuuden tar-

koitus ja tavoitteet ovat selkeitä alusta loppuun koko työskentelyn ajan. (Rajanto 

20.3.2019.) 

Lopputuloksen häämöttäminen edesauttaa osallistujien motivoimisessa myös. Heidän on 

tunnettava, että edetään jatkuvasti kohti konkreettista lopputulosta, ja heillä on käsitys sa-

malla projektin isommasta kuvasta. Osallistujien on kyettävä myös näkemään työn tulok-

set, missä mennään parhaillaan, ja mitkä ovat saavutetut sisällöt. (Rajanto 20.3.2019.) 
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4.4 Sosiaalinen vuorovaikutus verkkopalavereissa 

Kaikki keskustelu tavalla tai toisella on vuorovaikutusta. Vuorovaikutuksen konteksti, roolit 

vuorovaikutuksen aikana ja vuorovaikutuksen kesto ja intensiteetti voivat vaihdella. Vuoro-

vaikutus ei rajoitu pelkästään kielenkäyttöön eli verbaalisen viestintään, vaan erilaiset teot 

ovat osana vuorovaikutusta. Non-verbaalisen viestinnän käyttäminen voi olla osa puhetta, 

kuten ilmeet ja eleet, tai itsenäisiä tekoja, kuten, poistuminen, välinpitämättömyyttä osoit-

tava teko tai kannustaminen. Nämä teot liittyvät kielelliseen vuorovaikutukseen ja saavat 

useimmiten merkityksensä kielenkäytöstä. (Matikainen 2001, 19.) 

Verkkoryhmissä myös sosiaaliset taidot korostuvat. Iris Humala kirjoittaa, että verkkoym-

päristön luovaa tiimiä johtavalla on oltava tunneälyä sekä herkkyyttä. Onnistuakseen verk-

kojohtajan on myös kyettävä hahmottamaan, mitkä asiat saattavat olla verkkoyhteistyön 

esteitä jopa silloin, kun haitat ovat vaikeasti oivallettavissa. Esimerkiksi tiimin jäsenen tyy-

tymättömyyttä voi olla vaikea havaita, kun töitä ei tehdä kasvotusten. Kasvojen ilmeiden 

sijaan on tarkkailtava äänensävyjä sekä opeteltava tuntemaan eri vakituisten tiimiläisten 

yksilöllisiä viestintätapoja. Tämä edellyttää tunneälyn ja herkkyyden lisäksi analyyttisuutta. 

(Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 73.) 

Hyvän vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi on otettava esimerkiksi säännöllisesti tai ainakin 

ajoittain puheeksi, kuinka työviikko on sujunut eri työyhteisön henkilöstön näkökulmasta. 

Verkkopalaverit saattavat yleensä keskittyä tiiviisti pelkästään hoidettavien työasioiden lä-

pikäymiselle, ja muista henkilökohtaisista asioista ja ongelmista saatetaan keskustella 

vain yksittäisen henkilön kanssa. On kannattavaa rakentaa säännöllinen rytmi palautteen-

otolle sekä pitää huoli siitä, että jokainen voi vuorollaan kertoa omat tunteensa sekä aja-

tuksena. Verkkopalaverit saattavat yleensä keskittyä tiiviisti pelkästään hoidettavien työ-

asioiden läpikäynnille. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 51.)  

Sujuvan vuorovaikutuksen ylläpitämiselle sekä kehittämiselle työnantajan, johtajan ja esi-

miehen sekä tiimiläisten tulee miettiä, miten he voivat siirtää verkkoon asioita, jotka tuke-

vat hyvää yhteistyötä kuten lähityöskentelyn työelämässä. Esimerkiksi kalenterista voisi 

varata aikoja verkossa tapahtuville vapaamuotoisille kohtaamisille ryhmäläisten kesken, 

ikään kuin kokoontuminen lounaille tai yhteisille kahvihetkille. Tai työnantaja voi järjestää 

työterveyspalveluntarjoajan kanssa suorituskyvyn ylläpidon ryhmävalmennuksia. Luotta-

muksen syntymisen lisäksi se edellyttää sitä, että työtoverit tuntevat toisiaan sekä tois-

tensa työskentelytavat. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 91,92,105.)  

Niin sanotut epäviralliset keskustelut sekä yhteydenpidot ovat tärkeitä. Monet kaipaavat 

työelämässä myös vuorovaikutusta, mikä ei ole työpainotteista. (Forbes 2020.) Luovuuden 
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kannalta myös aika ajoin kevyet keskustelut rentouttavat ja vapauttavat ajattelua työyhtei-

sössä. (Humala 2007, 63). 

Epäviralliset keskustelut verkkokokouksissa tapahtuvien virallisten keskustelujen lisäksi 

voivat auttaa osallistujia rentoutumaan ja muodostamaan toisiinsa syvällisemmän yhtey-

den. Vapaamuotoiset lämmittely- ja lopetuskeskustelut auttavat luottamuksen ja yhteis-

työn edistämistä. (Humala 2007, 80.) Kuitenkin useasti epävirallisille puheenaiheille jää 

valitettavan niukasti aikaa päivittäisissä virallisissa verkkopalavereissa, jonka vuoksi virtu-

aalisia kahvitaukoja on hyvä järjestää erillisesti.     

Professori ja filosofi Pekka Himanen (2004) on todennut, että tietoyhteiskunnassa pää-

paino tulee jatkossa olemaan vuorovaikutusosaamiset ja työkulttuuriset kontekstit. Keskei-

nen kilpailutekijä on pikemminkin tekniikan sijasta uudet toimintatavat. Vuorovaikutus on 

yksi merkittävimmistä avaintekijöistä, ja luovuus vuorovaikutuksessa on asia, johon tulee 

investoida. (Humala 2007, 64.)  

 

Eri ihmisille verkkopohjainen vuorovaikutus soveltuu eri tavoin. Joillekin ihmistyhmille ne 

voivat olla erittäin soveliaita, kun taas toisille ei. Esimerkiksi jotkut eivät saata kokea verk-

koympäristöä vuorovaikutuksen suhteen helpompana, jos he eivät kykene havaitsemaan 

toisten ihmisten reaktioita. Kasvokkainen kontakti on näissä tapauksissa helpompaa. Vuo-

rovaikutus voi riippua merkittävästi ihmisten henkilökohtaisista mieltymyksistä (psykologi-

sista tekijöistä), elämäntilanteesta ja yhteiskunnallisesta asemasta. (Matikainen 2001, 43.) 

Tämän takia se, millaista ja missä tapahtuvaa vuorovaikutusta ihmiset kokevat suotuisam-

pana, riippuu henkilökohtaisesta preferenssistä.  
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5 Tutkimusmenetelmät ja -tausta 

5.1 Tutkimusmenetelmät 

Puolistrukturoitu, laadultaan kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin ryhmähaastatteluna kol-

men osallistujan ja haastattelijan kesken. Tutkimuskysymykset jaettiin tiettyihin osioihin ja 

teemoihin. Kysymykset jaettiin viiteen osaan, joista kaikki paitsi kysymys nro. 5 esitettiin 

ryhmähaastattelussa. Kysymykset olivat seuraavat: 

 

1. Millaista on ollut ihmisten osallistuttaminen verkkokokouksissa verrattuna fyysisesti 

samassa tilassa tapahtuviin kokouksiin? B) Onko ilmennyt haasteita yhteenkuulu-

vuuden ylläpidossa?  

 

2. A) Kuinka sujuvaa tiedonvaihdanta on ollut? (Esim. kysymysten ja kommenttien 

esille tuominen, väärinkäsitysten sattuminen.) B) Onko itsensä ilmaisemisessa il-

mennyt haasteita? 

 

3. Onko verkkopalavereissa läsnäolo heikompaa? Onko se vaikuttanut usein esim. 

ajatusten katkeiluun tai keskustelusta eksymiselle? 

 
4. Videokameran käyttö: Koetteko, että kasvokkainen kontakti helpottaa vuorovaiku-

tusta verkkoympäristössä? Onko toisten ihmisten reaktioiden havaitseminen välttä-

mätöntä, vai riittäkö usein äänensävy- ja paino tulkinnalle?  

 
5. Millaista on ollut luottamuksen rakentaminen ja/tai ylläpito tiimiläisten kanssa verk-

kopalaverien välityksellä? 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on ominaista pyrkiä tulkintaan ja toimijoiden näkökulman ym-

märtämiseen. Kvalitatiivinen tutkimus nostaa esiin tutkittavien havainnot tilanteista ja tar-

joaa tilaisuuden huomioida heidän menneisyytensä ja kehitykseensä liittyviä toimijoita. 

(Hirsijärvi & Hurme 2015, 22, 27.) 

 

Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymykset ovat kaikille haastateltaville samat, mutta 

he voivat vastata omin sanoin ilman, että heidän vastauksensa olisivat sidottuja vastaus-

vaihtoehtoihin. Puolistrukturoidulle haastattelulle on ominaista, että kysymykset ovat mää-

ritelty ennalta, mutta haastattelija voi vaihdella niiden järjestystä ja sanamuotoa. (Hirsijärvi 

& Hurme 2015, 47.) 
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Teemahaastattelun lähtökohta on, että kaikkia tutkittavien ajatuksia, kokemuksia, usko-

muksia sekä tunteita voidaan tutkia. Menetelmän tapaan kuuluu haastateltavien elämys-

maailman ja heidän eri tilanteiden määrittelyn esille tuominen. Yksityiskohtaisten kysy-

mysten sijaan tutkimuksessa edetään tietyillä keskeisillä teemoilla, jolloin tutkittavien ään-

ten kuuluvuus on pääpainona. Teemahaastattelussa otetaan huomioon ihmisten tulkinnat 

asioista. Ihmisten asioille antamat merkitykset ovat tärkeitä, yhtä lailla kuin se, että merki-

tykset saavat alkunsa vuorovaikutuksesta. (Hirsijärvi & Hurme 2015, 48.) 

 

Ryhmähaastattelu on melko vapaamuotoinen keskustelutilanne. Osallistujat saavat tilai-

suuden kommentoida asioista verraten spontaanisti, ja he observoivat ja tuottavat moni-

puolista tietoa tutkittavasta aiheesta. Haastattelija puhuu ryhmähaastattelussa useille 

haastateltaville yhtä aikaa ja voi haastattelun aikana kohdistaa kysymyksiä ryhmän yksit-

täisille jäsenille. Haastattelijan kuuluu huolehtia siitä, että ryhmähaastattelun keskustelu 

pysyy valituissa teemoissa ja kaikki haastateltavat saavat mahdollisuuden osallistua kes-

kusteluun. Ryhmähaastattelu on hyödyllinen metodi silloin, kun halutaan saada selvää 

henkilöiden yhteisestä kannasta johonkin ajankohtaiseen kysymykseen. (Hirsijärvi & 

Hurme 2015, 61.) 

 

Noin tunnin kestoltaan ollut ryhmähaastattelu toteutettiin Teamsin välityksellä. Haastatteli-

joille kerrottiin etukäteen, että teema keskittyisi yrityksen X:n sisäisten verkkopalaverien 

viestintään. Haastattelussa käsiteltävät aiheet ja kysymykset saivat alkunsa tutkimuksen 

tietoperustasta ja haastattelijan omista havainnoista organisaation X:n verkkopalaverien 

dynamiikasta. 

 

5.2 Haastateltavien ja haastattelun esittely 

Haastateltavina olivat kolme valmennusta ja koulutusta tarjoavan organisaation X henkilö-

kuntaa. Alun perin haastatteluun oli tarkoitus osallistua neljäs henkilö organisaatiosta, 

mutta hän ei päässyt aikataulullisten erojen vuoksi.  

 

Yritys X:n henkilökunta siirtyi maaliskuusta 2020 alkaen etätyöskentelyyn, josta lähtien 

haastateltavat osallistuivat työpaikan kokouksiin verkossa. Vuoden 2020 alkusyksystä 

työntekijät olivat lyhyen aikaa lähitapaamisissa työpaikoillaan, ennen kuin siirtyivät loka-

kuussa rajoitusten vuoksi takaisin etätyöskentelyyn. Ennen lokakuuta 2020 etäisten verk-

kopalaverien pidot kuitenkin jatkuivat. Haastattelun ajankohtana etätyöskentely haastatel-

tavien ja muiden yrityksen X:n henkilökunnan osalta jatkuivat. 
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Henkilö A toimii yritys X:n pedagogisen tuen yksikössä, henkilö B henkilöstöhallinnon yksi-

kössä ja henkilö C viestintäyksikössä. Haastateltavat olivat eri yksiköissä töissä, mutta oli-

vat olleet ajoittain myös samoissa verkkokokouksissa osallistujina omien yksikkökohtais-

ten ryhmäpalaverien lisäksi. He olivat toimineet verkkotapahtumissa sekä kuuntelijoina, 

että esiintyjinä. Haastateltavat olivat useamman vuoden olleet yrityksessä X töissä ja he 

tunsivat toisiaan entuudestaan. Yrityksen X verkkopalaverialustana käytettiin Microsoft 

Teams- ohjelmaa. 
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6 Tulokset 

Tässä luvussa käydään läpi haastatteluista saadut tulokset. Kaikki kysymykset ja keskus-

telut käytiin ryhmähaastattelussa paitsi viides eli luottamus osio, mikä esitettiin kysymyk-

senä jälkikäteen yksittäisesti haastateltaville. 

 

6.1 Osallistaminen ja yhteisöllisyys 

Ryhmähaastattelun ensimmäisessä osiossa pohdittiin, että onko ihmisten osallistuttami-

nen ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen verkkopalavereissa ollut haasteellisempaa verrattuna 

lähipalavereihin. 

Haastateltavat sanoivat kokeneensa verkkopalavereiden aiheuttaneen yleisesti henkilöi-

den välisten vuorovaikutuksen monipuolisuuden vähentyneen. Ihmiset eivät heidän mu-

kaansa tuo omia näkemyksiään ja mietteitään yhtä luontevasti esille kuin lähipalavereissa, 

etenkin, jos verkkokokoukset ovat osallistujamäärältään suuria. Henkilö C totesi, että suu-

rissa verkkopalavereissa ihmisten on helpompi olla ”näkymättömiä osallistujia.”  

Henkilö A huomioi ihmisten kanssakäymisen passiivisuuden haastetta verkkopalavereissa 

seuraavasti: 

”Olen huomannut, ettei kaikki jaksa ottaa puheenvuoroja samalla tavalla, kun ottais live 

tilanteessa. Ja se on aika harmillista ja myös vaikeeta yrittää saada aktivoitua, jos joku on 

vaikka ujo ottamaan niitä puheenvuoroja.”  

Epävirallisten, sosiaalisten kanssakäymisten vajannaisuus etäpalavereissa nähtiin haas-

teellisena kollektiivisuudelle ja vertaistuelle. Henkilön A:n mielestä heidän työalassaan ih-

miset etenkin haluavat tuntea yhteenkuuluvuutta, mikä on kärsinyt jatkuvan etäisen, fyysi-

sesti toisistaan erillisen palaveeraamisen vuoksi; ”nyt ei koe sitä pienintäkään kosketusta 

tai halausta.” 

Henkilö C koki kaikkien palavereiden siirtymisen verkkoon aiheuttaneen sen, että kuulu-

misten vaihto on jäänyt taka-alalle; ”on vaan stritcly business, et kun kokous alkaa, niin lä-

hetään tykittää sen asialistan mukaan, ja sit kokous päättyy.” Hänen mukaansa kuitenkin 

viime aikoina heidän työyhteisössänsä havahduttiin aikatauluttamaan taukoja eri kokous-

ten välillä, jotta niitä ei järjestettäisi puuduttavasti putkeen. Sosiaalisen interaktion määrän 

ero lähikokouksiin verrattuna on siitä huolimatta oleellista. ”Mut se et jos me ollaan fyysi-

sesti samassa kokouksessa, niin siin alussa on paljon enemmän sitä small talkia, mikä 

myös kuuluu työpaikalla tapahtuvaan vuorovaikutukseen.” 
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Oman vakituisen tiiminsä suhteen henkilö B havaitsi fyysisen etäisyyden haitanneen yh-

teenkuuluvuuden lisäksi työtehtävien liittyvien vertaistukien saamisessa. Esimerkiksi inno-

vointi ja kehittäminen on koettu todella haasteellisina pelkästään verkkokokousten vuoro-

vaikutukseen ja viestintään tukeutumisella. Henkilön B työyksikkö päättyi muuttamaan toi-

mintojaan ideoinnin ja luovuuden eteenpäin viemiselle:  

”…eli sillo ku meiän pitää miettiä uusia toimintatapoja tai määritellä jotain semmosta mitä 

ei olla aikaisemmin määritelty, niin me mennään yhteen. Me kohdataan toisemme, me 

saatetaan tehdä jopa niin, että vedetään siinä kävelylenkki alkuun, ikään kuin viritetään 

aivomme sille tajuudelle, mikä se meidän asia on. Ja verkkokokouksessa varsinkin, jos ei 

huolehdi siitä omasta kalenterinnoistaan, niin ikään kuin se virittäytymisvaihe jää pois.” 

6.2 Tiedonvaihdanta ja itsensä ilmaiseminen 

Haastattelun toisessa osiossa kysyttiin millaisena haastateltavat ovat kokeneet tiedon-

vaihdannan verkkokokouksissa ja kuinka luontevasti itsensä ilmaiseminen on ollut mah-

dollista vuorovaikutteisen viestinnän avulla.  

Henkilön A:n kokemuksesta kysymysten ja epäselvien asioiden selvittely jää verkkopala-

vereissa helpommin pois. Ihmiset jäävät usein lähikokouksen jälkeen kysymään asioita, 

joita eivät välttämättä haluaisi kysyä kaikkien kuullen. Harva kuitenkin jää verkkopalave-

rien jälkeen selvittämään epävarmoja asioita aikataulun tiukkuuden ja etäisyyden vuoksi.   

Itsensä ilmaisemisen suhteen henkilö A tuli siihen tulokseen, että hänen persoonallisuu-

tensa verkon yli ei välity samalla tavalla kuin lähikohtaamisissa: 

”Niin mä tajusin mikä mua on rasittanut kaikista eniten tässä vuodessa. Esimiehenä mun 

persoona ei oo millään lailla, oli sitten hyvässä tai huonossa, niin mun oma persoona ei oo 

sillä tavalla esillä verkkopalavereissa. Et mä tykitän sitä asiaa, koska ensinnäkin sitä asiaa 

on enemmän kuin normaalisti, ja sen takia et se aikataulu on tiukka, ja siellä ei pysty 

omalla persoonallaan johtamaan, mitä pystyy välillä livetilanteessa.”   

Henkilö B oli samaa mieltä henkilön A:n kanssa: verkkopalavereissa yksilön persoona ei 

pääse näkyviin, vaan jää taakse. Hän totesi, että toisten tulkitsemiseen ja itsensä ilmaise-

miseen vaikuttaa merkittävästi kameran pois jättäminen.  

”…tavallaan jos puhutaan, että kuinka luontevasti tiedonvaihto sujuu, niin kuin meillä hoe-

taan asioita, niin asiat hoituu kyllä, et nyt pitää tehdä näin ja näin. Mut sitku puhutaan siitä, 

mitä mä sanoin aikasemmin, et itsensä ilmaiseminen verkkopalaverissa, niin mitä siellä 

jää, jos sulla ei kamerat päällä. Sulla on äänenpainot, puheen nopeus, äänen voimak-

kuus, sanat, mitä sinä käytät. Eli periaatteessa ollaan pitkälti siinä retoriikassa, että miten 
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sinä tuot asioita esille. Ja sit sellainen vuorovaikutus, mikä on kasvokkain kohtaamisessa, 

niin jää pois.” 

Hän antoi esimerkkejä sen suhteen, kuinka toisten näkemisen puute ja pelkästään suulli-

seen viestintään varautuminen palavereissa vaikuttaa johtopäätöksien tekemiseen: 

”Jos oltais oltu kasvokkain, nii sä olisit voinu nähä mun ilmeestä, vaikken mä ois mitään 

sanonu, että ajattelen ihan samalla tavalla. Mut sitten esimerkiks väärinkäsitykset ja niihin 

reagoiminen, ni mä voin ihan kertoo sen kun oon ollut kaiken maailman palavereissa, et 

väärinkäsitysten määrä on varmasti suurempi kun siinä normi kohtaamisessa, koska se 

oma tunnetila ja mieliala ja kokemus, jää ikään kuin piiloon. Koska ollaan niin voimak-

kaasti sanojen varassa, eli miten sä itsesi ilmaiset.” 

B korosti myös viestinkentän käyttämisen tärkeyttä verkkopalaverien monipuolistamiseksi 

ja vastakkaisen osapuolten puheenvuorojen kunnioittamiseksi: 

” Mä oon ollu myös sellaisissa kokouksissa, joissa ei kunnioiteta sitä ihmistä joka puhuu, 

ruvetaan puhumaan päälle, ei pyydetä puheenvuoroja, ei osata käyttää sitä viestikenttää. 

Et osattais hyvin käyttää viestikenttää, joka auttaa tavallaan, sinnehän vois kirjoittaa esi-

merkiks tosi hyvä pointti ja näin. Et jos miettii väärinkäsityksiä ja näitä, et ku on ollu tilan-

teita joissa mä oon ollu täysin eri mieltä, et hoh hoh hoijaa, voisko hoitaa tän asian lop-

puun ja lopettaa se pyörittely. Niin mitä mä siin tilantees pistän mikin kiinni ja oon hiljaa.” 

Henkilö C oli samalla aaltopituudella muiden haastateltavien kanssa esille tuotujen koke-

musten suhteen. Hänen mielestään lähikokouksissa pystytään paremmin toisten ilmeiden, 

eleiden ja kehokielen kautta tulkitsemaan asioita, ja täten on helpompi hallita ja ohjata 

keskustelun suuntaa; ”…pystyy siinä tilanteessa niin kuin joko ihan avoimesti sanomaan, 

että sä oot ihan sen näkönen et sä haluisit sanoo tähän jotain, taikka sitten, ei tee siitä nu-

meroo, mut huomioi kuitenkin sun oirehtimisen ja elehtimisen siinä, ja osaakin siinä sa-

malla sitten kääntää sittä juttua vähän toiseen suuntaan tai sitten tuoda sitten jotain lisäva-

lottavaa tai lisäselittävää tietoa ja sanoja, jotta se pystyy vastaamaan siihen sun kehonkie-

leen.” 

6.3 Läsnäolo  

Kolmannessa osiossa tarkasteltiin, miten haastateltavat ovat kokeneet läsnäolonsa verk-

kopalavereissa. Haastateltavat sanoivat, että ovat harvemmin kokeneet verkkotyöpalave-

reiden aikana ajatustensa katkeilleen, tai että he olisivat eksyneet keskustelun aiheesta.  

Henkilö A kertoi olleensa yllättynyt hyvästä läsnäolostaan ja keskittymiskyvystään, koska 

hän on normaalisti liikkuvainen ja tarvitsee fyysistä vaihtelevuutta. Hän kuitenkin huomioi 
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rasittuneensa joskus, koska yksittäiset henkilöt ovat palavereiden aikana ylimääräisillä te-

kemisillään aiheuttaneet taustamelua; ”jotkut tyypit on toistuvasti liikenteessä, autolla, koi-

ran kanssa, ties missä, tekee samalla jotain kotitöitä. Mä en sano et se on kielettyy, mut 

ku se toistu jatkuvasti samoilta henkilöiltä, ni musta se ei oo kauheen ystävällistä, sano-

taan näin. Se häiritsee vähän sitä kokousta.” Kyseiset tilanteet ovat aiheuttaneet A:n poh-

timaan, ovatko ylimääräistä touhuavat palaveerajat itse tietoisia aiheuttamastaan hälinöis-

tään. ”Et oon sit päättäny ite, et en tee mitään ylimääräistä ollenkaan.”   

Henkilö C oli myös kiinnittänyt huomiota joidenkin kollegojensa aikaan saamiin taustame-

luihin. Hän näki, että niissä korostuvat heidän organisaationsa arvot, joissa keskeistä on 

toisten kunnioittaminen ja arvostaminen. 

Henkilö B kuvaili itseään myös liikkuvaksi ja ”touhuavaksi” ihmiseksi, minkä vuoksi hän on 

kieltäytynyt multitaskaamisesta. Hänenkin mielestään läsnäolo liittyy kunnioitukseen ja ar-

vostukseen;  

”Tässäkin palaverissa, kunnioita meitä kaikkia neljää, jotka on mukana, ja keskity niihin 

asioihin, mitkä on nyt tässä niitä käsiteltäviä asioita.”  

Muuten hänen mielestään on reilumpaa jättää osallistumatta tiettyihin palavereihin;  

” jos sä koet johonkin palaveriin osallistuminen ei ole sulle niin hirveen antoisaa ja tär-

keetä, niin mun mielestä on reilumpaa ilmoittaa, että en osallistu tähän palaveriin, luen sit-

ten sieltä yhteiseltä alustalta minkä tyyppisiä asioita on käsitelty. Ikään kuin tavallaan ra-

jaa sitä omaa tekemistään.”  

B:n mukaan kontekstissa nousee esille se, miten läsnäoloa mitataan; ”…oletko fyysisesti 

läsnä vai oletko myös henkisesti läsnä. Et kysymys kuuluu, tavallaan vuorovaikutuksen ja 

viestinnän näkökulmasta, niin kuin verkon yli tapahtuvissa toiminnoissa ja kokouksissa, 

että olenko oikeasti läsnä. Olenko oikeasti virittäytynyt siihen käsiteltävään asiaan, vai 

olenko siellä sen takia, ku mun kuuluu olla, ja panokseni siihen kokonaisuuteen on nolla. ” 

Hän toisaalta toteaa, että läsnäolosta esiintyvät haasteet ovat ajoittain ilmenneet myös lä-

hitapaamisissa; …”vaikka oltais kasvokkain, niin jos ei erikseen kokouksenpitäjä huo-

mauta siitä, että voisitko keskittyä asiaan, niin hyvin helposti siellä tehdään omia hommia. 

Et ikään kuin ollaan fyysisesti läsnä, muttei henkisesti. Et kyllä se on periaatteessa mah-

dollista molemmissa, sekä verkkokokouksissa että paikan päällä. Kyse on vaan siitä po-

kasta, että kuinka paljon kestää. ” 
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6.4 Videokameran käyttäminen 

Neljännessä ja ryhmähaastattelun viimeisessä osiossa keskeinen teema oli videokameran 

käyttö verkkopalavereissa. Haastateltavilta kysyttiin, kokevatko he kasvokkaisen kontaktin 

helpottavan vai hankaloittavan vuorovaikutusta verkkoympäristössä, ja onko toisten ihmis-

ten reaktioiden havaitseminen välttämätöntä, vai riittäkö usein äänensävy- ja paino toisten 

asioiden tulkitsemiselle? 

Kameran käytön merkitys nousi haastattelun aikana useamman kerran esille eri keskuste-

luissa. Henkilö A näki kameran käytön ristiriitaisena verkkopalavereissa, jotka ovat ryhmä-

kooltaan suuria. Hänen mukaansa lähikokouksessa hän kykenee tarkastelemaan paikalla 

olevia ihmisiä katseellaan ja tietää, mihin katseensa kohdistaa, mutta sama ei päde ver-

kossa;  

”...sit kun Teamsissä on kamera päällä ja siinä on monta, ni mä en sit tiedä et ketä mä kui-

tenkaan sit katsosin. Ja sit mä huomaan, et mä en katso ketään sillain kunnolla.”  

A:n mielestä kuitenkin tietyissä kahdenkeskisissä kokouksissa, kuten tavoite/kehityskes-

kusteluissa, on todella tärkeätä laittaa kamera päälle; …”kun puhutaan sen yhden henki-

lön tärkeistä asioista.” 

Haastateltavat B ja C sanoivat olevansa samaa mieltä A:n kanssa. B kommentoi, että hä-

nen kasvojensa näkyminen osallistujamäärältään isoimmissa kokouksissa ei tuo lisäarvoa 

tapahtumaan, mutta joissain kahdenkeskisissä keskustelluissa kameran päälle jättäminen 

on todella hyödyllistä;  

”Et tulee edes jonkun näköinen inhimillinen ote siihen tilanteeseen ja olemiseen sekä sii-

hen aiheeseen, mitä käsittelee.”  

B:n näkökulmasta kameran käyttö on tilanne- ja kokouskohtaista. Hän kuitenkin korosti, 

että kameran käyttö ei korvaa fyysistä kohtaamista;  

”…se mikä verkkopalavereissa jää ikään kuin pois, niin on se kaikki sanaton viestintä. Eli 

jos esimerkiksi nyt istuttais samassa kokoustilassa ja pohdittais tätä asiaa, niin meistä jo-

kaisesta välittyis niitä sanattomia viestejä ihan eri tavalla.” 

Myös henkilön C:n perspektiivistä kameran käyttö on riippuvainen kokouksen agendasta 

ja kontekstista;  

”…palaveri, missä sanotaan meitä on nyt vaik kolme ihmistä siinä, ja meillä on nyt joku yh-

teinen dokumentti, mitä me nyt päivitetään ja täydennetään ja viedään eteenpäin, niin sil-

loin se on ihan sama, et näeks mä niitte ihmisten naamat, vaan keskiössä on se asia, mitä 

me yhdessä työstetään, ja se näkyy siinä ruudulla.” 



29 

 

Kameran käytön tarpeellisuudesta C kertoi, kuinka yhdessä tapauksessa hän kykeni ob-

servoimaan kameran avulla henkilön reaktioita, mitkä olivat vastakkain henkilön sanojen 

kanssa. ”Niin pystyin lukemaan sellaisia ihan pieniä eleitä, et miten hän oikeasti koki sen 

asian, vaikka sanoi jotain muuta.”   

6.5 Haastateltavien yleiset kommentit 

Haastattelun lopussa haastateltavat saivat keskustella yleisesti muista haastattelun ai-

kana mieleen tulleista mietteistä verkkopalaverien suhteen. 

Henkilö B kertoi esimerkin kokousten käytäntöjen muuttumisesta. Eräässä hänen osallis-

tumassa ryhmässä on ennen etätyöhön siirtymistä ollut puhetta keskustelukulttuurin lisää-

misestä. Ennen poikkeusoloja kyseisen ryhmän lähipalaverit kestivät yleensä kaksi tuntia, 

ja palavereissa oli aktiivista keskustelua ja mielipiteidenvaihtoa eri osanottajilta. Poikkeus-

olojen aikaisissa verkkopalavereissa nopein ryhmän kokous on kestänyt alle puoli tuntia.  

”Että se johti siihen siinä muutostilanteessa, että se oli puheenjohtajan yksinpuhelua, 

asianesittäjän yksinpuhelua. Ja sitä normaalia vuorovaikutusta, mielipiteiden vaihtoo, nä-

kökantojen pohdintaa, niin ei siinä tullu yhtään, koska meitä on kuitenkin aika iso joukko.”  

Hän täten jatkoi, että verkkokokouksissa tapahtuvaan vuorovaikutukseen vaikuttaa monet 

eri osatekijät; ”…viestinnän määrä, laatu ja miten se koetaan, on myös kiinni siitä, että 

minkälainen foorumi, kuinka iso osallistuja joukko, ja millainen rooli on sillä puheenjohta-

jalla, miten pyydetään puheenvuoroja, ja mikä on tavallaan se kokonaisuus, mitä siinä hal-

litaan. ” 

Henkilö A myös totesi, että joskus verkkotapaamisissa ideointi ja keskustelu, mitä monet 

kaipaavat, jää vähäiseksi. Lähes vuoden kestoisesta etäpalaveeraamisen jaksamisestaan 

hän oli positiivisesti yllättynyt; ”... mutta ihminen on näköjään tosi sitkee, et kasvaa siihen 

uuteen.”  

Lisäksi A koki, että verkkokokousten kautta hän oppi kehittämään omia viestinnän ele-

menttejä:  

”Mulle suurin oppi on ollu se, että ku mä puhun normaalisti, niin mä elehdin isosti ja puhun 

liian kovaa ja nopeesti. Se on ollu aina osa ittee, niin sitäkin on pystynyt kehittämään, et 

mä oon hidastanu mun puhetta tietosesti, ja puhun hiljempaa ja kuuntelen tarkemmin, eli 

tässä on ite kehittynyt paljon.”   

B vahvisti A:n sanomat myös ja koki, että yksilön on kiinnitettävä huomiota oman viestimi-

seen ja vuorovaikutukseen verkon yli.  
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A mainitsi, että verkkotapaamiset ovat tulleet jäädäkseen poikkeusolojen loputtuakin, 

minkä vuoksi on tärkeätä, että tulevaisuudessa kehitetään tekniikoita ja taktiikoita, joilla 

ihminen tuo verkkovälitteisen persoonansa esille: 

”Ajattelen sitä myös nuortenkin kannalta, et tää ikäluokka mikä on nyt meilläkin koulussa, 

kuusitoista vuotiaita ja siit ylöspäin, niin on kasvanut tai jopa melkein syntynyt kännykkä 

kädessä. Jälkeenpäin voidaan ja on hyvä ajatella, et tätä tarvittiin just nyt, että kaikki on 

huomannu, et sitä sosiaalista, aitoo kohtaamista ei ihan oikeesti korvaa mikään. Tarkotan 

sitä et ei se somee oo yhtään paha, mutta ehkä nuoretkin arvostaa sitä ihmisen läsnäoloo 

enemmän ku enemmin.”  

B oli samaa mieltä ja mainitsi, että on löydettävä tasapaino verkko- ja lähitapaamisten vä-

liltä:  

” …mikään ei korvaa sitä ihmisten kohtaamista, aitoa läsnäoloa ja sitä yhdessäolemista, 

joka syntyy nimeonomaan siit, et ollaan samassa tilassa, ja keskitytään yhteisten asioiden 

äärrelle, oli sitten kahvin juonti, ruuan syönti, idean kehittäminen tai mitä tahansa. Et täs-

säkin tulee esiin tasapainon löytäminen. Mäkin uskon, että etätyö on tullut jäädäkseen, ko-

ronasta riippumatta. Mut sen tasapainon löytäminen sen väliltä, et mitä yhteistä tekemistä, 

läsnäoloa ja vuorovaikutusta, niin kuin kohtaamisia, ja miten paljon verkon yli tehtäviä asi-

oita. ”   

Haastattelun lopuksi haastateltava C koki asian siten, että tulevaisuudessa poikkeusolojen 

jälkeisenä aikana olisi työviikoille sopivasti lähi- ja etäkokousten yhdistelmää. ”Sen huo-

maa, kun toisten kanssa puhuu, että Teams tulee korvista ulos. Et kohtuus kaikessa tarvi-

taan, mut mä oon jatkossa ihan valmis siihen, et on osittainen mahdollisuus siihen etätyö-

hön, mut sit tarvitsee niitä kontakteja ihan, että oikeesti tapaa ihmisiä, juttelee kasvokkain 

ja tekee töitä kasvokkain.” 

Muut haastateltavat yhtyivät C:n ajatukseen, että heillekin tulevaisuudessa sopisi lähi- ja 

verkkokokousten ja lähi- ja etätyöskentelyjen monitoimimalli.  

6.6 Luottamus 

Jälkeenpäin osana tutkimusta haastateltavilta kysyttiin yksittäisesti, miten he ovat koke-

neet luottamuksen rakentamisen ja/tai ylläpidon pitkäaikaisten verkkopalaverivälitysten 

kautta. Kysymys päädyttiin jälkeenpäin lisäämään osaksi tutkimusta, koska luottamuksen 

synnyttäminen ja ylläpitäminen näyttäytyi ajankohtaisena aiheena pandemian aikana.  

A koki, että suurin osa heidän tiimistään oli ehtinyt rakentamaan vankan luottamuksen en-

nen koronan aikaa. Hän kehui tiimiään ahkeraksi ja motivoituneeksi; ”on joutunut muistut-
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telemaan, että pitävät työaikatauluistaan kiinni, eivätkä tee ylimääräistä työtä.” A:lla on ta-

pana pitää säännöistä ja lupauksista kiinni, minkä hän uskoo muissa tiimiläisissä herättä-

vän luottamusta häneen. 

Uusia henkilöitä heidän tiiminsä on kuitenkin ilmestynyt muutama, joiden kanssa A on ollut 

etä- ja lähitapaamisissa. A on kyennyt muodostamaan heihin luottamusta syvällä pereh-

dyttämisellä ja huolehtimalla, että tulokkailla tehtävien tekemiset ovat sujuneet. ”Mutta tie-

tysti asiat on helpompi hoitaa lähitapaamisissa, kun toiset kertoo avoimemmin heitä askar-

ruttavia asioita, toiset ei.” 

C mainitsee organisaation arvojen olevan tärkeä valttikortti: siinä korostetaan luottamista 

muiden osaamiseen ja luottamusta onnistua muiden kanssa. ”Se arvo pätee minusta tä-

hän etänä toimimiseen. Tietysti meillä ihmisillä on erilaiset moraalit, mut en mä näe 

omalta kohdaltani muuta vaihtoehtoa, että mun peruslähtökohta on luottamus niihin, joi-

den kanssa teen töitä.” C:n mielestä myös esimiehillä on tärkeä rooli luottamuksen työil-

mapiirin luomisessa ja ylläpidossa, esimerkiksi säännöllisillä yhteydenpidoilla ja kokoontu-

misilla.  

B ei myöskään ollut kokenut luottamuksen kärsimistä oman yksikkönsä kohdalla tai henki-

lökohtaisesti. Hänen mielestään luottamukseen vaikuttaa oman tiiminsä hyvien toimenpi-

teiden lisäksi se, ”millainen arvoperusta itsellä on suhteessa työhön.” B ei ole erityisesti 

kokenut tarvetta kiinnittää huomiota yksikössään, että tuleeko työt tehtyä vai ei, koska läh-

tökohtana heidän toiminnalleen on se, että he ovat asiantuntijaorganisaatio. ”Asiantuntija-

organisaatio tarkoittaa käytännössä vastuuta ja vapautta. Vastuun näkökulmasta se tar-

koittaa sitä, että hoidan ne työt, mitkä on minulle määritelty. Ja vapauden näkökulmasta 

se tarkoittaa, että niissä raameissa, mitkä on annettu, on vapaus tehdä työt sillä tavalla 

miten itse parhaaksi näen.” B toteaa luottamuksen näkyvän tekemisessä, oli sitten ky-

seessä lähi -tai etätyö. ”Luottamusta pitää aktiivisesti rakentaa, ja se on myös oma valinta. 

Se on eri asia, että jos luottamus menetetään, niin mitä sen jälkeen tapahtuu.” 

 

6.7 Yhteenveto 

Tutkimuksessa saatiin vastaukset johdannossa esitettyihin kysymyksiin. Yhteenvetona tut-

kimustulosten pohjalta voidaan olettaa, että haastateltavat ovat kokeneet verkkopalave-

reissa viestimisen haastavammaksi kuin lähipalavereissa.  

 

Vaikka verkkopalavereissa viestintä on käytännöllistä, tutkimustuloksista kävi ilmi, että 

viestinnän näkökulmasta verkkopalavereissa viestinnän välittämisessä ja vastaanottami-

sessa monia kokonaisuuksia jää pois verrattuna lähipalavereihin. Tutkimuksessa nousi 

vahvasti esille viestinnän monikanavaisuuden supistuminen verkkopalaveriympäristössä.  
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Tuloksista kävi ilmi, että haastateltavat kokevat aktiivisen osallistumisen vähentyneen 

etenkin verkkokokouksissa, joissa on suurempi määrä osallistujia. Ryhmäkooltaan suu-

remmissa tilaisuuksissa ihmiset ovat yleisemmin sivuroolissa.  

 

Tuloksista nousi myös esille, että sosiaalisen kanssakäymisen määrä on huomattavasti 

vähentynyt verkkopalaverien myötä, minkä puolestaan kohderyhmä kokee vaikuttaneen 

yhteenkuuluvuuteen haitallisesti. Tulosten perusteella nousi käsitys, että sosiaalisen kon-

taktien ja vertaistuen vähäisyydet verkkopalavereissa aiheuttavat haittaa myös luovuu-

delle. 

 

Tuloksista ilmeni, että haastateltavien persoonat eivät välity heidän mielestään yhtä luon-

tevasti verkkokokouksissa verrattuna lähikokouksiin. Itsensä ilmaisemisen haasteellisuu-

den lisäksi väärinkäsitysten riski tiedonvaihdannassa on suurempi, kun verkkopalaverit ta-

pahtuvat vain verbaalisen viestinnän välityksellä. 

 

Kohderyhmän tuloksista kävi ilmi, etteivät he ole henkilökohtaisesti kokeneet varsinaisia 

haasteita verkkopalavereissa läsnäolon ja keskittymisen ylläpidolle, mutta totesivat, että 

ovat nähneet läsnäolon olevan koetuksella yksittäisillä henkilöillä sekä verkkopalave-

reissa.  

  

Tulosten perusteella voidaan todeta, että haastateltavat eivät koe videokameran käyttä-

mistä oleellisena verkkokokouksissa, jotka ovat ryhmäkooltaan suuria. Kameran käytön 

tarpeellisuus nähdään tilanne- ja kontekstikohtaisena. Kasvojen ja ilmeiden välityksellä ta-

pahtuva viestintä koetaan hyödyllisenä etenkin verkkopalavereissa, joissa kahdenkeski-

sesti käsitellään henkilökohtaisia asioita. Kameran käytön ei kuitenkaan koeta korvaavan 

lähikohtaamisissa tapahtuvaa vuorovaikutusta. 

 

Tutkijalle nousi käsitys, että haastateltavien luottamus on säilynyt ryhmäkohtaisesti. Luot-

tamuksen säilymiseen ovat vaikuttaneet haastateltavien omat sekä heidän kollegoiden toi-

menpiteet luottamuksen ylläpitoon etäisten verkkopalaverien välityksellä. Kenenkään yksi-

kössä ei ole toistaiseksi ollut toimintaa, mikä vaikuttaisi luottamuksen rikkoutumiseen kol-

lektiivisesti.  

 

6.8 Tutkimuksen luotettavuus 

Tutkimuksen luotettavuutta ja laadukkuutta voidaan tehostaa ennestään suunnitellulla 

haastattelurungolla, johon sisältyvät käsiteltävät teemat ja mahdolliset lisäkysymykset. 



33 

 

Laadusta voidaan huolehtia myös sillä, että käytettävät tekniset menetelmät ovat toimivia. 

(Hirsijärvi & Hurme 2015, 184.)  

Haastattelun aikana haastattelijalle syntyi käsitys, että haastateltavat tulkitsivat esitetyt ky-

symykset ja niistä annetut selitykset ja esimerkit tutkimuksen aiheiden mukaisesti. Tutki-

muksessa käytettiin käsitteitä, jotka heijastivat tutkittaviksi kohdistettuja ilmiöitä, ja haasta-

teltavien kertomukset vastasivat tutkittavia kohteita.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta olisi kieltämättä voitu parantaa järjestämällä useampia ryhmä-

haastatteluja eri henkilöiden kesken. Haastateltavilla oli samankaltaisia kokemuksia tutki-

muksessa käsitellyistä teemoista, mutta suuremmalla vastaajamäärällä olisi kyetty erotte-

lemaan laajemmin kokemuksiin perustuvat yhtäläisyydet ja eroavaisuudet. Tutkimuksen 

teemat ja kysymykset heijastivat useampia tietoperustan pääpainotteisia aihealueita, 

vaikka laajemmalla tutkittavalla kohderyhmällä olisi koitunut mahdollisuus syventää ja mo-

nipuolistaa tutkittavia teemoja. Kuitenkin tutkimuksen rajoitettua aikaraamia huomioiden 

tutkimuksesta saatiin mielenkiintoisia ja avartavia tuloksia, mikä vastasivat sekä teoriassa 

esiteltyjä konsepteja, että toivat uusia näkökantoja, kiitos haastatteluun osallistuneiden 

henkilöiden kattavien ja analyyttisten keskustelujen.  
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7 Pohdinta ja oman oppimisen arviointi 

7.1 Pohdinta 

Tietoperustaan pohjautuen tutkimushaastattelussa nousi esille tämänhetkisiä verkkopala-

veriviestinnän näkökulmia, jotka ovat olleet pandemian aikana keskeisiä aihealueita. Opin-

näytetyön työstö alkoi sopivana ajankohtana, koska verkkopalaverien yleistyminen herätti 

paljon keskustelua.  

 

On mahdollista olettaa, että vaikka verkkopalaverit ovat erittäin käytännöllisiä, ne eivät 

monille ihmisille korvaa lähipalavereissa tapahtuvaa vuorovaikutusta. Pitkällä aikavälillä 

pelkästään etäpalavereihin nojautuminen voi olla hyvin yksitoikkoista ja uuvuttavaa. Näin 

asia näyttäytyi melkein yli vuoden kestäneen eristyksen seurauksena. Verkkopalavereista 

aiheutuneeseen väsymykseen on tietysti vaikuttanut jatkuva yhteiskunnallinen isolaatio. 

 

Todennäköisesti suurimassa osassa yrityksissä verkkopalaverit ovat tulleet jäädäkseen, ja 

työntekijät tulevat hyödyntämään etä- ja lähityön yhdistelmää säännöllisemmin. Kombi-

naatio tulee olemaan luultavasti suotuisampi, riippuen viikoittaisten työpäivien aikatau-

luista ja sisällöistä. Monesti meille kelpaa etäisyys, kun asiat hoituvat sillä tavoin, mutta 

kuten pandemia osoitti, tarvitsemme välillä läheistä sosiaalista interaktiota ja vertaistukea.  

 

Kuten aiemmin todettiin, aikataulusta johtuen tutkimuksen kohderyhmän laajentaminen ja 

täten lisäkysymysten esittäminen syvällisempien tulosten saavuttamiselle olisi ollut tar-

peellinen kehityskulma. Jatkotutkimuksina olisi kiinnostavaa nähdä, mitä eri asioita ihmiset 

ehdottaisivat yrityksille verkkopalavereissa tapahtuvan viestinnän kehittämiselle, ja mitä 

mieltä he ovat toistaiseksi julkisuudessa asiantuntijoiden esittämistä ehdotuksista ja oh-

jeistuksista.  

 

Videoneuvottelualustojen kehittäminen voi avustaa verkkopalavereissa osallistujien väli-

sen viestinnän rikastuttamista, ja mitä luultavammin kyseisten alustojen uudistamisten li-

säksi eri organisaatiot panostavat enemmän verkkovälitteisen etätyöviestinnän käytäntö-

jen parantamiseen. On mielenkiintoista nähdä, millaisia menetelmiä tulevaisuudessa kehi-

tetään, jotta yksilöt kykenevät viestimään verkkopalavereissa muodostaen syvällisemmän 

ja aidomman vuorovaikutuksen. 
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7.2 Oman oppimisen arviointi 

Tutkimuksen kirjoitusprosessi alkoi lokakuussa 2020. Aiheen ja tavoitteiden rajausta aut-

toivat opinnäytetyöohjaajan kanssa käydyt keskustelut ja verkkopalaverien olennainen 

osuus omassa arjessa. Tietoa aiheesta löytyi suurimmaksi osaksi vuosina 2020–2021 jul-

kaisusta lähteistä aiheen ajankohtaisuuden vuoksi. Aihe itsessään oli minulle uusi mutta 

samalla todella merkittävä ja kiinnostava, koska verkkopalaverit kuuluivat päivittäiseen 

työarkeeni.  

 

Työn prosessia hidasti opiskeleminen samanaikaisesti työn ohella ja sairastuminen vuo-

den 2021 alussa. Opinnäytetyö venyi puolellatoista kuukaudella suunnittelusta määrä-

ajasta, mutta lyhyen hidastuksen jälkeen sain kuitenkin opinnäytetyön kokoon määräai-

kaan mennessä. Opinnäytetyöprosessin aikana opin paljon omasta jaksamisesta, aikatau-

luttamisesta ja ajan hallinnasta. Tulen tulevaisuudessa ennalta suunnittelemaan ja ajoitta-

maan tavoitteita järjestelmällisemmin ja aikataulua huomioiden realistisemmin. Etenkin 

mahdollisten haastateltavien kohderyhmien etsimiselle tulen varautumaan ennenaikai-

semmin. 

 

Ryhmähaastattelun tekeminen oli mielestäni oikea ratkaisu kyseiselle tutkimusaiheelle. 

Alun perin tarkoituksena oli teettää kyselylomake, mutta koen, että ryhmähaastattelulla 

sain kattavampia ja analyyttisempia vastauksia. Haastattelun tulosten analysointi oli yksi 

kiinnostavimmista osioista. Kohderyhmän perusteelliset vastaukset motivoivat tutkimuk-

sen eteenpäin viemisessä.  

Tutkimuksen teettäminen ja opinnäytetyöprosessi itsessään oli kokonaisuudessaan uutta 

ja monilta osin opettavaista. Opin opinnäytetyöprosessin aikana etenkin tutkimuksen teke-

misestä, tutkimuksen analysoinnista, tutkimusmenetelmistä, tiedonhausta ja kirjoituspro-

sessista. Tutkimuksen myötä opin, kuinka tieteellinen tutkimus toteutetaan ja mitä eri vai-

heita ja asioita on otettava huomioon. Olen mielelläni osana tutkimusten teettämisessä tu-

levaisuudessa ja tulen innolla seuraamaan, minkälaisia tutkimuksia kehitetään verkkopa-

lavereista. 
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8 Vinkkejä verkkopalaverien viestinnän tehostamiselle 

Tietoperustan ja tutkimuksen pohjalta koottuja tapoja, joiden avulla voi elävöittää verkko-

palavereissa tapahtuvaa viestintää: 

 

Kuulumisten vaihtaminen: Riitti aikaa oman tiimin virtuaalisille kahvitilaisuuksille tai ei, on 

aina hyvä vaihtaa kuulumisia toisten kanssa. Muutaman minuutin jutustelu päivittäin tuo 

keveyttä työkeskeiseen arkeen. 

 

Alustojen monipuolinen käyttäminen: Videoneuvotteluohjelmien eri ominaisuuksien hyö-

dyntämisellä voi monipuolistaa viestintää verkkopalavereissa – esimerkiksi ruudunjako, 

chat- palstat, hymiöt, gallupit. 

 

Ryhmäkokojen huomioiminen: Verkkopalaverit on kannattavaa jakaa pienryhmiin, jotta 

voidaan aikaansaada enemmän vuorovaikutteista viestintää paikallaolijoiden välillä. 

 

Toisten osallistaminen: Yksinpuhelua on suotuisaa välttää. Verkkopalavereissa voi hel-

posti jäädä taka-alalle, joten on tarpeen aktivoida osallistujia mukaan jakamalla tehtäviä ja 

kannustamalla mukaan keskusteluun. 

 

Kameran avaaminen: Kooltaan suurissa kokouksissa kameran käyttö ei ole olennaista, 

mutta kahdenkeskisissä palavereissa videokameran ajoittainen päälle laittaminen voi olla 

energisoivaa, ja se edesauttaa vastapuolen tulkitsemisessa.  

 

Tauottaminen: Verkkopalavereita on hyvä tauottaa, jos ne eivät ole lyhytkestoisia. Hen-

gähdystauko auttaa vireyttämään vuorovaikutusta.  

 

Aito läsnä oleminen: Verkkopalaveriin keskittyminen multitaskauksen sijaan on parempaa 

viestinnän edistämiselle ja vastapuolten kunnioitukselle. Asiantuntijoina voimme priori-

soida palaverit sen mukaan, mitkä ovat välttämättömiä osallistumiselle. 
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