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Opinnäytetyön aiheena oli tutkia pankissa työskentelevän etäjohtajan haasteita. Tut-
kimuksella haluttiin tutustua työntekijöiden ajatuksiin etäjohtamisesta. Tutkimuksella 
haettiin vastauksia kolmeen tutkimuskysymykseen 1) Mitä odotuksia alaisella on 
esimiehelleen, jota ei näe päivittäin? 2) Miten etäesimies voi motivoida työntekijöi-
tään? 3) Miten etäesimies voi antaa riittävästi ja oikeanlaista palautetta?  
 
Etäjohtaminen on lisääntynyt organisaatioiden kansainvälistyessä. Pankkialalla etä-
johtamista on pienemmissä konttoreissa, joissa ei ole fyysisesti läsnä olevaa esimies-
tä. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Nordea Pankki Suomi Oyj:n kanssa. Tutkimuk-
sen tavoitteena oli kehittää etäjohtamista työntekijöiden tarpeita vastaavaksi tavaksi 
johtaa. 
 
Tutkimuksen teoriaosassa tutustuttiin onnistuneeseen johtamiseen. Lähemmin tarkas-
teltiin etäjohtamista ja sähköisen viestinnän hyödyntämistä. Lisäksi tutustuttiin pa-
lautteen antamiseen, vuorovaikuttamiseen ja työilmapiiriin.  
 
Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiiviseen tutkimusmenetelmään kuuluvaa teemahaas-
tattelua. Haastattelun teemoina olivat esimiehen läsnäolo, palaute, työmotivaatio ja 
työhyvinvointi. Haastattelussa haastateltiin kahdeksaa Nordea Pankki Suomi Oyj:n 
pankkitoimihenkilöä. Pankkitoimihenkilöiden esimies tapaa alaisiaan kasvokkain 
viikoittain tai kerran kuukaudessa muuten yhteydenpito tapahtuu puhelimitse tai ver-
kossa.  
 
Tutkimuksessa selvisi, että esimiehen poissaolo ei vaikuta työntekijöiden työskente-
lyyn. Läsnäolo koettiin tärkeänä palautteen antamisen takia. Esimies pystyy anta-
maan palautetta nopeasti ja kasvokkain, jolloin palaute saa suuremman merkityksen. 
Etäesimiehen koettiin tärkeäksi tutustua hyvin alaisiinsa, jolloin voidaan muodostaa 
perusta luottamukselle. Tämän jälkeen puhelimessa voidaan keskustella kaikesta. 
Etäesimiehen alaiset oppivat oma-aloitteisiksi, koska esimies ei ole aina tavoitetta-
vissa. Ongelmaksi koettiin etäesimiehen mahdollisuudet puuttua huonoon työilmapii-
riin ja työhyvinvointiin. Työntekijöiden täytyisi kehittyä kannustamaan toisiaan 
enemmän avoimeen keskusteluun. 
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The purpose of the thesis was to investigate challenges of distant superior working 
for banking business. The objective of the study was to better understand how em-
ployees experience the remote management. There were three research questions. 1) 
What kind of expectations the employee has from the superior who is not daily avail-
able? 2) How the distant superior could motivate his employees? 3) How the distant 
superior can give enough proper feedback? 
 
Remote management has increased while organizations haves become more interna-
tional. In smaller offices of banking business, the remote management is more often 
utilized as the superior is not physically present. The study was co-operated with 
Nordea Bank Finland Ltd. Target of the study was to develop a remote management 
practices to respond the employees’ needs. 
 
Theory part of the thesis walked through the definition of management and superior 
tasks. Theory discussed also about remote management and exploit electronic com-
munications. Theory part continued with the feedback methods, interaction and 
working environment. 
 
The research part of the thesis utilized qualitative research methods. The theme in-
terviews were used as a primary qualitative method for finding and understanding the 
information within the study. Interview themes were following: superior presence, 
feedback, work motivation and work comfort. Interviews were performed with eight 
bank employees of Nordea Bank Finland Ltd. These employees meet their superior 
face to face weekly or once in a month. Otherwise the contact will be on phone or 
Internet. 
 
On the basics of the study superior’s unavailability does not affect on employees. 
When providing feedback, superior presence was seen as important. By being pre-
sent, superior can give feedback fast and face to face, which makes feedback more 
meaningfull. As an important fact was seen that distant superior get to know his em-
ployees, which can form basis for trust. After that, everything could be spoken on the 
phone. Employees of distant superior will learn spontaneous because the superior is 
not available all the time. Superiors possibilities to affect to the work atmosphere 
were seen problematic. Employees should encourage each other for open discussion 
in a work society. 
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1  JOHDANTO 

Johtamisesta on kirjoitettu valtava määrä kirjallisuutta ja aina loppupäätelmä on joh-

tamisen suuri merkitys yrityksen menestykselle. Työntekijöitä ohjataan aina enem-

män itseohjautuviksi ja päivän sana on itsensä kehittäminen. Kuitenkin samalla työ-

yhteisöt voivat pahoin ja työntekijät eivät koe työtehtäviään motivoiviksi. Minna Iso-

aho toteaa kirjassaan, että kaikki työyhteisön jäsenet toimistotyöntekijästä asiantunti-

jaan tarvitsevat johtamista. Työnteko onnistuu ja yksilösuoritukset toteutuvat, mutta 

joukkuehenkeä ei synny ilman läsnä olevaa johtajaa, joka ohjaa toimintaa. (Isoaho 

2007, 27.) Johtajaa siis tarvitaan, jotta aikaan saadaan haluttuja tuloksia kilpailun ki-

ristyessä. Kuinka paljon sitten esimiestä tarvitaan olemaan konkreettisesti läsnä työ-

paikalla? 

 

Etäjohtaminen on tullut arkiseksi käsitteeksi globalisoituvassa liike-elämässä. Orga-

nisaatioilla voi olla toimipisteitä eri puolilla maapalloa ja esimiehellä alaisia eri 

maissa. Etäjohtamista on pienemmissäkin mittakaavoissa, kun tarkastellaan esimies-

tä, jolla on alaisia Suomessa eri paikkakunnilla. Organisaatiot pyrkivät parempaan 

tulokseen tehokkaammin ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan osaavaa hen-

kilöstöä, joka on aidosti motivoitunutta toteuttamaan tavoitteita antamalla oman työ-

panoksen. Työntekijöiden hyvinvointi takaa, että henkilökunnalla on jaksamista tu-

loksen tekemiseen ja energiaa kehittää itseään. Esimiehen tehtävä on huolehtia alais-

tensa motivaatiosta, osaamisesta ja työssä jaksamisesta. Etäjohtaminen luo oman li-

sähaasteensa lähiesimiehelle, joka vastaa tulosten saavuttamisesta. (Piili 2006, 19.) 

 

Pankkialalla säilytetään toimipisteitä pienillä paikkakunnilla, jotta palvelut olisivat 

kaikkien asiakkaiden saatavilla. Monilla pankeilla on pienissä konttoreissa henkilö-

kuntaa kahdesta viiteen henkeä. Pieniin konttoreihin ei palkata omaa konttorinjohta-

jaa vaan pienet konttorit ovat osa suurempaa konttoriverkostoa. Pääkonttorilla on 

konttorinjohtajan fyysinen sijaintipaikka ja sieltä käsin hän johtaa pieniä toimipistei-

tä, joissa vierailee tarpeen mukaan.  Tässä opinnäytetyössä keskitytään teemahaastat-

telu tutkimuksella selvittämään henkilökunnan tarpeita esimiehen läsnäololle kontto-

reissa.  
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Tutkimuksen tavoitteena on saada esimiehelle etäjohtaminen tehokkaaksi ja henki-

löstön tarpeita vastaavaksi tavaksi johtaa. Tutkimuksessa haastateltiin kahdeksaa 

Nordea Pankki Suomi Oyj:n pankkitoimihenkilöä. Pankkineuvojat työskentelevät 

Nordean konttoreissa, joissa henkilöstövahvuus on 2-10 henkeä. Esimies on fyysises-

ti läsnä konttoreissa noin kerran viikossa ja tarvittaessa. Lisäksi kaksi haastatteluun 

osallistunutta työskentelee Yrityskonttorin alaisuudessa, he tapaavat esimiehen kas-

votusten noin kerran kuussa käytävässä tavoitekeskustelussa. 

 

Opinnäytetyön teoriaosassa käsitellään onnistunutta johtamista ja esimiehen vuoro-

vaikutusta. Etäjohtaminen on tutkimuksen keskeinen aihe, joten teoriassa perehdy-

tään käsitteenä etäjohtamiseen. Etäjohtamisen onnistumiseen vaikuttaa moni asia, 

kuten käytettävissä olevat tekniset välineet palavereihin, palaverikäytäntö, alaisen ja 

esimiehen suhde sekä henkilöstön osaaminen. 

2 IHMISTEN JOHTAMINEN 

 

Yritysten tavoitteena on menestyminen. Menestymiseen tarvitaan liiketoiminnan 

kasvua, jota saadaan kannattavuuden kehittämisellä, uusien markkinoiden hyödyn-

tämisellä ja tuotekehittelyllä. Liiketoiminnan kasvu on mahdollista, jos yritys onnis-

tuu kehittymään, esimerkiksi asiakastyytyväisyydessä ja henkilökunnan sitouttami-

sessa. Taulukossa 1 on alimpana kohtana johtaminen. Johtaminen turvaa yrityksen 

tulevaisuuden ja on muuttunut yhä keskeisemmäksi rooliksi työpaikoilla tuloksen 

saavuttamisen kannalta. Johtajat luovat työympäristön, joka antaa puitteet henkilös-

tön kehittymiselle. Työpaikan tärkein menestystekijä ovat ihmiset, jotka työskentele-

vät organisaation tavoitteiden eteen. Esimiesten ja koko organisaation menestyksen 

takaa osaamispääoman vaaliminen ja työntekijöiden innostaminen onnistumaan työs-

sään. (Isoaho 2007, 44-45.) 
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Taulukko 1. Yrityksen kehittymisen osa-alueet 
 

Kehityskohde Miksi tärkeää? 

uudet tuotteet tai palvelut liiketoiminta laajenee, katemahdollisuus 

asiakastyytyväisyys nykyinen kassavirta säilyy 

osaaminen takaa tavoitteiden saavuttamisen 

henkilökunnan sitoutuminen antaa oikeutuksen kehitykselle 

taloudellinen tulos mahdollistaa investoinnit 

yrityksen maine vastuullisuuden merkitys kasvaa 

johtaminen turvaa yrityksen tulevaisuuden 

 

 

Esimiestyö jaetaan yleensä management – ja leadership-tehtäviin eli asioiden ja ih-

misten johtamiseen. Management-johtamisessa luodaan vakautta, keskitytään faktoi-

hin ja järjestelmiin. Asiajohtaminen kulminoituu työn johtamiseen. Vanhanaikaiselta 

kalskahtavasta käsitteestä huolimatta esimiestä tarvitaan arkiseen työn suorittamisen, 

menetelmien ja ohjeiden noudattamisen valvontaan. Asiajohtaja varmistaa työn su-

jumisen huolehtimalla päivittäisistä tehtävistä, kuten sairasloma-ajan ja lomien sijai-

suudet. Asiajohtamiseen kuuluu paljon hallinnollisia tehtäviä: työtuntien seuranta ja 

hyväksyntä, laskujen hyväksyminen, aikataulujen, resurssien ja hoidettavien asioiden 

suunnittelu, työstä raportointi, työnkuvien ja sääntöjen organisoinnin lisäksi tuloksi-

en seuranta ja palkitseminen, ongelmien ratkaiseminen ja korjaavat toimenpiteet. 

(Hyppänen 2009, 10-12; Pentikäinen 2009, 14-15.) 

 

 Leadership-johtamisessa sen sijaan keskitytään luomaan edellytykset muutoksille ja 

kehittymiselle. Leadership-johtamisessa tuodaan esille työyhteisön yhteinen visio ja 

konkretisoidaan koko työyhteisölle yhtiön kokonaiskuva ja tavoitteet. Leaderit johta-

jina ohjaavat ihmisiä sitoutumaan työnsä päämääriin ja tavoitteisiin ja sitä kautta ke-

hittymään tiimeissä ja verkostoitumaan. (Hyppänen 2009, 10-12.) Leadership-

johtaminen käsitteenä on tullut konkreettisesti esiin Suomessa vasta 1970-luvun alus-

sa, kun työmarkkinat ylikuumenivat ja työvoimasta syntyi kilpailua. Huomattiin työ-

väen vaihtuvuus ja alettiin pohtia keinoja työvoiman vaihtuvuuden pienentämiseen. 

Työntekijöitä ei sitonut enää yritykseen vakinainen työsuhde ja rahapalkka, koska 

aina löytyi työnantaja, joka maksoi parempaa palkkaa. Muutamat esimiehet alkoivat 
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ajatella, että jatkuva uusien työntekijöiden koulutus tuli maksamaan yritykselle pal-

jon enemmän kuin panostaminen palkkalistoilla olevien työntekijöiden työviihtyvyy-

teen ja kehittymiseen. Alkoi kehityskeskusteluiden käyminen ja esimiesten koulut-

taminen. (Järvinen 2009, 15.) 

 

Ihmisten johtamisessa oleellista on huolehtia motivaatiotekijöistä ja viedä työnteki-

jöitä työelämässä eteenpäin kannustavalla ja rakentavalla palautteella, lisäksi anta-

malla tarpeeksi vastuuta (Isoaho 2007, 106). Työhyvinvointi ja vuorovaikutus koros-

tuu kehityskeskusteluiden ja palautteen annon puitteissa. Ihmisten johtamista voi-

daankin kuvailla suunnan näyttämisenä ja ihmisiä innostavana johtamisena. (Hyppä-

nen 2009, 10.) 

 

Esimiestyön onnistumisen kannalta on tärkeää pystyä konkretisoimaan yhden yksi-

kön perustehtävä koko organisaation mittakaavassa ensin itselleen ja sitten koko 

henkilöstölle eli mikä merkitys yhdellä tiimillä ja yhdellä työntekijällä on koko orga-

nisaation kannalta. Esimiehen täytyy osata asettua asiakkaan eli loppukäyttäjän saap-

paisiin ja tarkastella toimintaa asiakkaan näkökulmasta. Esimies toimii työnantajan 

edustajana ja hänen tulee käyttäytyä sen mukaisesti. Lisäksi esimiehen täytyy hallita 

taloudelliset ja toiminnalliset tunnusluvut. Esimiehen työ ei ole ”helppo nakki” sillä 

työlista on pitkä: valvoa töiden sujuminen ja yhteistyöverkoston toimivuus, tukea ja 

arvioida henkilöstön kehittymistä ja osaamista, panostaa työmotivaatioon, kannustaa 

ja antaa työstä palautetta, huolehtia tasa-arvon toteutumisesta, huolehtia henkilöstön 

hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta, sitouttaa henkilökuntaa, kehittää toimintaa yh-

dessä henkilöstön kanssa, varmistaa riittävä tiedonkulku ja toimivat palaverit, asettaa 

selkeät tavoitteet, pitää huoli työpaikan ilmapiiristä, olla reilu ja oikeudenmukainen, 

tehdä nopeita päätöksiä ja auttaa ristiriitojen ratkaisussa. Näistä haastavista esimie-

hen joka päiväsistä tehtävistä ei selviydy ilman organisaation taustatukea ja yhteis-

työtä henkilöstön kanssa. (Hyppänen 2009, 10-12.)  

2.1 Luottamus on avainasemassa 

Työpaikan ilmapiiri heijastaa koko organisaation suhtautumista ihmisten johtamiseen 

ja aitoon yhteiseen vuorovaikutukseen. Vuorovaikutuksen peruskalliona on luotta-
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mus. Luottamus lähtee paljon esimiehen asenteesta, siitä, että hän aidosti haluaa toi-

mia yhtenä joukkueena ja välittää tiimistään. Hän pystyy luomaan kannustavan ja 

luottamuksellisen suhteen alaisiinsa. Jos esimies luottaa vain itseensä ja pelaa vain 

oman edun nimissä, ei luottamusta saada rakennettua. Työyhteisö haistaa herkästi 

epäluottamuksen ja ilmapiiri muuttuu varaukselliseksi. Etäjohtamisessa, jossa esi-

mies ei ole fyysisesti valvomassa työtä, on luottamus itsenäisesti työskenteleviin 

alaisiin avainasemassa. Luottamuksen muodostuminen on pitkällinen prosessi, kun 

esimies tapaa alaisiaan kerran kuukaudessa. Tällöin esimiehen on osoitettava luotta-

mus henkilöstöä kohtaan olemalla tasapuolinen kaikille ja näytettävä, että luottaa 

työntekijöiden työskentelyyn ilman seurantaa. (Kansanen 2004, 102-105.)                                                                   

 

Esimiehellä on oltava aitoa halua harjoitella aktiivista kuuntelua ja läsnäoloa, koska 

esimiehen oma käytös ja tunteet toimivat peilinä eteenpäin. Kuuntelemalla esimies 

viestii, että arvostaa vastapuolta ja pitää hänen asiaansa tärkeänä. Aktiivista kuunte-

lua kannattaa myös alaisen harjoitella systemaattisesti. Etäjohtamisessa kuuntelu on 

haastavaa, koska esimies on harvemmin tavoitettavissa ja sähköisesti keskustellessa 

aikataulu on tiukka, jolloin ei jää aikaa keskittyä tunnustelemaan kuulemaansa. 

Verkkotapaamisissa aikataulu on joustamaton, jolloin kuuntelijoille ei jää mahdolli-

suutta esittää lisäkysymyksiä. (Humala 2007, 20-24.) 

2.2 Esimies on roolimalli 

Esimiehen, joka haluaa olla roolimallina alaisilleen, kannattaa miettiä millaista käy-

töstä odottaa alaisiltaan ja myös itse toimia sen mukaisesti. Hyvä esimies osaa huo-

mioida oikeat asiat, punnitsee tilanteet ja päätökset, kannustaa ja kehittää työyhtei-

söä. Alaiset havaitsevat herkästi eleistä ja ilmeistä varauksellisuuden ja epäaitouden, 

siksi esimiehen on toimittava johdonmukaisesti ja oltava uskottava sekä seistävä yh-

teisesti sovittujen arvojen takana. (Kansanen 2004, 103-104.) 

2.3 Kohti kokonaisvaltaista johtamista 

Johtamista on ollut olemassa yhtä kauan kuin ihmisiäkin. Ihmiset ovat järjestäyty-

mällä selviytyneet elämässä. Toiset yhteisöstä ovat olleet parempia ohjamaan muita 
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yhteisen hyvän eteen ja ottamaan valtaa ja vastuuta. Johtajuus-käsite määritellään 

usein toiminnaksi, jolla johtaja saa yhteisön jäsenet toimimaan yhdessä tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Nykypäivän johtajan työhön kuuluu suunnittelua, organisointia, 

kontrollia, ongelmanratkaisua, vaikuttamista ja päätöksentekoa. Johtajan pitää myös 

pystyä ottamaan huomioon liiketalouden lainalaisuuksia ja hyödyntämään verkosto-

ja. Riitta Viitalan (2003) mukaan johtaminen onnistuu, kun johtaja huomioi työsken-

telyssään kolmea eri ulottuvuutta. Esimiehen täytyy huolehtia, että asiat tapahtuvat ja 

toiminta sujuu. Toinen esimiehen haaste on pitää huoli ihmisten osaamisesta, halusta 

ja jaksamisesta työssä eli kokonaisuudessaan työhyvinvoinnista. Viimeisenä esimie-

hen kohteena on muutoksesta huolehtiminen. Osaamisen ja toiminnan täytyy koko 

ajan kehittyä, jotta organisaatio voi menestyä. (Piili 2006, 13-14.) 

 

Arkipäiväisessä johtamisessa ei ole helppoa erottaa millä tavoin johtaa ja onko leade-

ri vai manageri-johtaja tyypiltään. Hyvä esimies tekee mielestäni molempia, mana-

gement ja leadership ovat ikään kuin sulautuneet yhteen. Hyvä esimies tietää mo-

lempien johtamisen alueiden olevan tärkeitä ja että ne eivät sulje toisiaan pois vaan 

tukevat toisiaan. Johtamista ei ole oleellista jakaa asioiden ja ihmisten johtamiseksi 

vaan tarvitaan tuloksellista johtamista, joka saadaan aikaan yhteistyössä henkilöstön 

kanssa. Uusimpia johtamisen termejä on tilannejohtaminen, jossa johtamistapaa tulee 

muokata kulloisenkin tilanteen vaatimusten mukaiseksi, kuten alaisten osaaminen, 

motivaatio ja sen hetkinen työtehtävä (Piili 2006, 16.) Mielestäni tilannejohtaminen 

kuvaa hyvin alati muuttuvaa työelämää, johtajan on siis oltava muuntautumiskykyi-

nen, myös johtamistyylissään.  

 

”Johtajan kompetenssivaatimukset painottuvat aiempaa enemmän henkisille kyvyille 

ja sosiaalisille taidoille” (Isoaho 2007, 91).  Voi siis todeta, että esimiehen tärkein 

työkalu on hän itse. Millaiset ovat esimiehen omat arvot ja miten hän suhtautuu 

omaan työhönsä. Esimiehen täytyy sosiaalisilla taidoillaan saada aikaan asioita yh-

dessä muiden kanssa ja kyetä kehittymään ja pysymään ajan hermolla.  Työyhteisö ei 

voi toimia tehokkaasti ilman johtamista. Esimiehen velvollisuutena on ylläpitää jär-

jestystä ja laatia alaisilleen hyviä toimintaohjeita, jotta työtiimi voi toimia tavoitteel-

lisesti ja motivoituneesti yhteen hiileen puhaltaen. Hyvään esimiestoimintaan kuuluu 

tieto alaisten toimenkuvista myös töiden suunnittelu- ja organisointikyky on tärkeää, 
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jotta työt hoituvat ja vastuu jakaantuu tasaisesti ja selkeästi, eikä kenelläkään ole sie-

tämätöntä työtaakkaa. (Isoaho 2007, 91.) 

3 ETÄJOHTAMINEN 

 

Esimies työskentelee usein eri paikkakunnalla kuin alaisensa. Joskus samalla esimie-

hellä voi olla useita alaisia eri paikkakunnilla, jolloin hän matkustaa usein eri toimi-

pisteisiin. Esimies voi esimerkiksi työskennellä organisaation pääkonttorilla ja alaiset 

pienemmissä sivutoimipisteissä. Tänä päivänä, organisaatioiden kansainvälistyessä, 

on moni esimies täysin eri maassa kuin alaiset ja yhteydenpito toimii pääasiassa säh-

köisin viestintävälinein. Voidaan käyttää termiä etäesimies. Ihmisten työnteon joh-

tamisesta verkossa voidaan käyttää käsitteitä verkko- ja virtuaalijohtaminen. Lisäksi 

etäjohtamisesta voidaan kutsua ejohtajuudeksi eli eLeadershipiksi. (Humala 2007, 5.)  

 

Laajempi käsite etäjohtamisesta on kokonaiset virtuaaliorganisaatiot, joissa työnteko 

ei ole sidottu aikaan eikä paikkaan. Suurissa kansainvälisissä organisaatioissa virtu-

aalijohtaminen voi olla osa jokapäiväistä johtamistyötä, tosin harva organisaatio on 

täysin virtuaalinen, koska tarvittaessa järjestetään kasvokkain tapahtuvia konkreetti-

sia tapaamisia. Virtuaaliyhteisö yhdistää monia asiantuntijoita, joiden sijoituspaikat 

voivat olla hyvinkin etäällä toisistaan. Nordeassa toimii esimerkiksi sijoitusasiantun-

tijoita, joiden vastuulla ovat nimetyt konttorit, joissa he vierailevat asiakastapaami-

sissa. He työskentelevät itsenäisesti, mutta pitävät yhteyttä virtuaalipalavereissa ja 

ovat esimieheen yhteydessä verkossa ja puhelimitse. Yritykset ovat ainakin osaksi 

siirtyneet virtuaalimaailmaan, koska työskentely on tehokkaampaa sillä tapaaminen 

onnistuu ilman aikaa vievää matkustamista. Lisäksi kokouksille ei tarvita erillistä 

tilaa vaan jokainen voi osallistua tapaamiseen omalta työkoneeltaan. Yritys säästää 

siis kuluissa ja virtuaalitapaamiset mahdollistavat paremman resurssienhallinnan. 

Virtuaalisessa kanssakäymisessä on kuitenkin haastavaa rakentaa luottamus ja yhtei-

söllisyyden tunne. Virtuaalitapaamiset ovat olleet jo muutamien vuosien ajan käytös-

sä Nordea pankissa.  Asiantuntijatehtävissä työskentelevät henkilöt pitävät palavereja 

ja koulutuksia verkossa. Virtuaalisia tapaamisia järjestetään myös suuremmalle osal-
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listujamäärälle, koska teknologia mahdollistaa tapaamiseen liitettävän koko Suomen 

konttori verkoston. Virtuaalitapaamiset ovat hyvä lisäkeino palaverikäytäntöihin ja 

tapaamisiin, näin koko henkilökunta pystyy hyötymään virtuaalitapaamisissa järjes-

tettävistä koulutuksista tai työviikko voidaan aloittaa esimerkiksi asiantuntijan järjes-

tämällä markkinakatsauksella. (Kärkkäinen 2005, 89-94.) 

 

Hyppänen on haastatellut kirjassaan Esimiesosaaminen Liiketoiminnan menestyste-

kijä Nokia Networksin esimiestä. Maher Award toteaa haastattelussa, jossa häneltä 

kysytään miten hän johtaisi jos hänen alaisiaan työskentelisi kahdella paikkakunnalla 

tai kahdessa eri maassa: ”Pyrkisin viettämään puolet ajasta toisessa ja puolet toisessa. 

Managerina voi toimia etänä, mutta itse uskon vahvasti siihen, että leadership vaatii 

läsnäoloa.” (Hyppänen 2009, 148.) Etäjohtajan tulee tavata alaisiaan kasvotusten 

säännöllisesti ja keskustella asioista. Henkilökohtaisesti tapaamalla pidetään huolta 

luottamuksesta. Oleellisempaa onkin osata yhdistää kasvokkain tapahtuva ja sähköi-

nen tapaaminen. Nordea Pankissa asiantuntija tehtävissä työskentelevät toimivat päi-

vittäin eri konttoreissa. Yhteiset tapaamiset ovat mahdollisia järjestää kasvotusten tai 

virtuaalisesti. Nordeassa on hyödynnetty verkossa tapahtuvia tapaamisia henkilökoh-

taisten tapaamisten lisänä helpottamaan välimatkoista aiheutuvaa ajan hukkaa. Ta-

voite ja myyntikeskustelut hoidetaan esimiehen ja alaisen kesken kasvotusten. 

3.1 Sähköinen viestintä  

Verkossa tapahtuvat tapaamiset ovat kustannustehokkaita organisaatiolle. Säästöt 

ovat suuria, jos osallistujien sijainti on etäällä toisistaan. Taulukossa 2. vertaillaan 

perinteisen ja virtuaalisen kokouksen etuja ja haittoja. Matkustaminen vähenee, mikä 

säästää matkakuluissa, mutta myös lisää tehokasta työaikaa ja vapaa-ajan määrää. 

Verkkokokoontumisissa on yleensä tarkka aikarajoite, jolloin keskustelu pysyy asias-

sa ja osallistujat pystyvät keskittymään tapaamisen tavoitteeseen. Verkkotapaamisis-

sa pystytään kirjaamaan muistiinpanot, jolloin niitä voidaan heti kokoontumisen jäl-

keen työstää ja lähettää eteenpäin. (Humala 2007, 31.) 
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Taulukko 2. Perinteisen ja virtuaalisen kokouksen hyödyt ja haitat 
 

Perinteinen kokous Virtuaalinen kokous 

+sosiaalinen oheistoiminta mahdollista 

+tiimiharjoitukset helppo toteuttaa 

+perinteisempi työskentelytapa 

(osallistujien mukavuusalue) 

+ei matkustamista 

+suuret ajan- ja rahansäästöt 

+helpompi aikatauluttaa, tehokas 

+tulosten dokumentointi ja nopea jakelu 

+tarjoaa uusia osallistumismahdollisuuksia 

-matkustaminen vie aikaa ja rahaa, myös va-

paa-aikaa 

-kokousjärjestelyt maksavat ja vievät aikaa 

-vaikeampi löytää yhteinen aika (pidempi kes-

to+matka-aika) 

-tulosten tallentaminen työlästä 

-ei läsnäoloa, eikä sosiaalista kanssakäymistä 

-ryhmätöiden hankala järjestäminen 

 

Verkkokokouksista saadaan tehokkaita, kun etukäteen kerrotaan kokouksen tarkoi-

tus. Tärkeää on antaa etukäteen ohjeet ja pyytää osallisia tarkastamaan järjestelmän 

toimivuus, jotta turhilta viivästyksiltä vältytään. Täytyy kuitenkin muistaa, että aina 

kun ollaan tietotekniikan kanssa tekemisissä, voi tulla viivästyksiä tai muita teknisiä 

ongelmia. (Humala 2007, 76.) 

 

3.2 Sähköiset viestintävälineet etäesimiehen apuna 

 

Nykypäivän teknologia on luonut mahdollisuuden ja edellytykset hoitaa ison osan 

esimiestehtävistä hyödyntäen tietoliikenneyhteyksiä eli pääasiassa sähköpostia ja pu-

helinta. Yhteydenpito onnistuu verkkoneuvotteluissa eli niin sanotuissa net meetin-

geissä voidaan yhteinen palaveri tuoda kaikkien nähtäville tietokoneen välityksellä. 

Samaan aikaan osallistujat voivat kommunikoida toistensa kanssa, joko puhelimitse 

tai tietokoneen kautta. Näin on helppo saada järjestettyä tapaaminen, vaikka esimies 

istuisi Oslossa ja työntekijät Helsingissä. Verkkotapaamisten lisäksi tarvitaan kas-

vokkain käytävää vuorovaikutusta. Voidaan myös todeta, että erityisesti esimies-

alaissuhteen alkutaipaleella olisi hyvä tavata useammin, yhdessä tekemisen avulla 

muodostuu yhteinen luottamus täysin erilailla kuin sähköisesti asioidessa. Luotta-

mussuhteen luominen tulee ilmi myös tutkimuksen haastatteluissa. Haastateltavat 
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kokivat, että ensin täytyy luoda perusta luottamukselle kasvokkain käytävin tapaami-

sin. Kun luottamus on luotu, on huomattavasti helpompaa ja luonnollisempaa käydä 

keskustelua sähköisiä apuvälineitä käyttäen. Kehityskeskustelut ovat tärkeä osa esi-

miehen tehtäviä, erityisesti kehittäessä alaistaan eteenpäin, joten kehityskeskustelut 

tulisi käydä kasvokkain. (Hyppänen 2009, 76.) Viestintävälineiden ja teknologian 

tärkein tehtävä on tukea työntekijöiden vuorovaikutusta, viestintää ja kannustaa yh-

teistyöhön (Erkkilä 2011, 11.) 

 

Viestinnässä on paljon haasteita esimiehelle jo pelkästään siitä syystä, että viestintää 

on hyvin monenlaista; perinteisen vuoropuhelun lisäksi viestintää tapahtuu puheli-

mitse, kirjeitse, erilaisilla keskustelufoorumeilla ja chateissa, sähköpostitse ja sosiaa-

lisessa mediassa. Koska viestintäkanavia ja – mahdollisuuksia on niin paljon, tulee 

esimiehen miettiä mitkä ovat ne kanavat, jotka juuri meidän organisaatiossamme oli-

sivat toimivat.  On tärkeää luoda sellaiset kanavat, että esimies saa tiedon siitä, mitä 

työyhteisössä tapahtuu, ja mitä ongelmia tai kehittämistarpeita olisi. Kanavia ei kui-

tenkaan tule olla liikaa, sillä muuten esimiehen työaika kuluu kokonaan erilaisten 

foorumien, chattien ja sähköpostien lueskeluun. Sanallisen viestinnän lisäksi tulee 

ottaa huomioon sanaton viestintä ja etenkin se, että muussa kuin vuoropuhelussa sa-

naton viestintä ei näy. On siis hyvin tärkeää miettiä, miten asiat esimerkiksi chatissa 

tai sähköpostissa ilmaisee, jotta vastaanottaja ei ymmärrä asioita väärin. Ei riitä, että 

esimies miettii millaisia asioita kannattaa olla sanomatta, hänen tulee myös miettiä, 

miten sanoa asiat, jotka tulee viestiä.  Tässä tulevat esiin myös erilaiset persoonat; 

esimiehellä tulee olla riittävästi tunneälyä ja tilannetajua, jotta hän osaa viestiä oike-

alla tavalla eri ihmisille. (Järvinen 2005, 125-131; Pentikäinen 2009, 138; Aarni-

koivu 2010, 72-74.) 

 

Kun ajatellaan työyhteisöä ja sen toimivuutta, on tärkeää että keskustelukanavat ovat 

sellaisia, jotka ovat avoimia ja joissa kaikki, joita asia koskee, pääsevät sanomaan 

sanottavansa. Myös vuorovaikutuksen säännöllisyys on tärkeää, esimerkiksi säännöl-

liset palaverit ovat hyvä keino pitää yllä vuorovaikutusta.  Tällöin tulee tietysti muis-

taa, että jos palaveri järjestetään, tulee sen olla jollain tavalla hyödyllinen työyhteisön 

toimintaan nähden. Liian usein mennään siihen, että säännöllisissä palavereissa käy-

dään läpi samat asiat saman esityslistan mukaisesti pysähtymättä välillä miettimään, 

ovatko kaikki käsiteltävät asiat tarpeellisia tai pitäisikö käsiteltäviin asioihin tuoda 
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jotain uutta. Erilaiset arviointityökalut ovat hyvä tapa miettiä organisaation vuoro-

vaikutusta ja sen toimivuutta – kerran vuodessa järjestettävä arviointikysely ei vaadi 

paljoa resursseja, mutta sillä voi olla suuri vaikutus siihen, miten vuorovaikutus toi-

mii. (Järvinen 2005, 125–131; Aarnikoivu 2010, 72–74.) 

 

Sähköposti viestintävälineenä on nopea ja tavoittaa samanlaisena laajan vastaanotta-

jakunnan. Sähköposti syrjäyttääkin keskusteluvälineenä nopeudessa ja helppokäyt-

töisyydessä helposti kasvokkain käytävän keskustelun. Sähköpostia ei kuitenkaan 

kannata käyttää keskusteluvälineenä. Keskustelun omaisissa sähköpostiketjuissa vää-

rinymmärryksen riski kasvaa, koska viestin vastaanottajan reaktio ei näy lähettäjälle, 

reaktio voi olla ennalta arvaamaton. Sähköposti onkin paras apu, kun täytyy lähettää 

paljon informatiivista tietoa nopeasti. Etäjohtaja hyödyntää sähköpostia paljon tavoit-

taessaan samalla viestillä kerralla suuren määrän alaisia. Puhelimitse on hyvä vaihtaa 

mielipiteitä, koska kaksisuuntaisen ajatusten vaihto onnistuu. Haastavammat asiako-

konaisuudet vaativat henkilökohtaisen tapaamisen.  (Pentikäinen 2009, 138.) 

3.3 Vuorovaikutus 

Sanaton ja sanallinen viestintä kuuluvat kokonaisuuteen, siihen miten kuulija viestin 

ymmärtää eli vuorovaikutukseen. Amerikkalaisten tutkimusten mukaan sanattoman 

viestinnän merkitys on 93 prosenttia, kun taas sanojen merkitys on vain seitsemän 

prosenttia viestinnästä. Vuorovaikutuksen onnistumiseen vaikuttavat myös tilanne, 

esimerkiksi ajankohta, paikka, luonne ja kesto. Kommunikointitapaa kannattaa etu-

käteen miettiä huolella. Mitä asioita hoidetaan sähköpostilla tai puhelimitse, mitkä 

asiat voi käsitellä yhdessä koko ryhmän kesken, kun taas toiset asiat vaativat kah-

denkeskistä tapaamista. Esimiestehtävissä tarvitaan monia viestintäkanavia. Oikean 

kanavan valintaan vaikuttavat käsiteltävän asian laatu, asetetut tavoitteet, kohderyh-

män koko sekä ryhmän tavoitettavuus. (Hyppänen 2009, 26-27.) 

 

Johtamisen tehokkuuteen vaikuttaa viestintävälineiden käyttö. Kaikkein merkityksel-

lisimpiä viestintäkanavia ovat kahdenkeskiset keskustelut ja pienryhmäpalaverit sekä 

käytävä- ja kahvipöytäkeskustelut. Seuraavaksi rikkaimpana keskustelukanavana 

ovat puhelinyhteys, verkko- ja videokeskustelut. Tutkimuksen haastatteluissa ilmeni 
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selkeästi, että suurin merkitys keskustelulla on kun se käydään kasvokkain. Palaute ja 

keskustelu tuntuvat henkilökohtaisemmalta ja tärkeämmältä kasvokkain. Kahdenkes-

kisissä keskusteluissa esimiehen ilon tunne onnistumisesta välittyy. Myös puhelimes-

sa pystyttiin keskustelemaan kaikista työhön liittyvistä asioista, sekä hyvää että ra-

kentavaa palautetta voitiin vastaanottaa puhelimessa. Puhelinkeskustelussa läpi käy-

täviin asioihin vaikutti merkittävästi kuinka tuttu soittaja on. Jos soittajan kanssa on 

jo tavattu, on helpompaa muodostaa mielikuva vastapuolesta, jolloin pelkän äänen 

perusteella on helpompi aistia toisen eleet ja ilmeet, jolloin on helpompi ratkaista pu-

helimessa vaikeitakin kysymyksiä. Suurissa organisaatioissa ylin johto antaa raport-

teja ja pitää virallisia lehdistötilaisuuksia, nämä viestit eivät oman kokemukseni mu-

kaan herätä suurta mielenkiintoa työntekijöissä. Viestinnän suurempi merkitys ja te-

hokkuus ovat kasvokkain tapahtuvissa tapaamisissa ja myös video- ja verkkoneuvot-

teluissa.  (Humala 2007, 95.) 

 

Vuorovaikutus on oleellinen osa etäesimiestyöstä. Tiedonkulun ja yhteisten toimien 

on kommunikoitava keskenään, jotta työyhteisö voi olla toimiva kokonaisuus. Hyvän 

ilmapiirin perustana on avoin vuorovaikutus ja luottamus. Toimiva vuorovaikutus on 

avain oppimiselle ja kehittymiselle. Alaisia ohjataan tavoitteiden mukaiseen toimin-

taan esimiehen vuorovaikutustaitojen avulla. (Hyppänen 2009, 25). Työn edellytyk-

set muuttuvat koko ajan ja esimiehen täytyy valvoa toimintatapoja ja uudelleen mää-

ritellä tehtäviä. Ei siis riitä, että vain ilmoittaa asiantuntijalle hänen tehtäväalueensa 

vaan täytyy pystyä käymään jatkuvaa keskustelua. Tällaisessa vuorovaikutuksessa 

keskustellaan onnistumisista ja epäonnistumisista, pohditaan vahvuuksia ja kehittä-

miskohteita molemmin puolin, molempia kuunnellen, kyse on siis palautteesta. (Ku-

pias, Peltola & Saloranta 2011, 14.) 

3.3.1 Vuorovaikutuksen merkitys etäesimiestyössä 

Henkilöjohtamisen kulmakivi on viestintä- ja vuorovaikutustaidoissa.  Henkilöjoh-

tamisessa ollaan tekemisissä monien erilaisten henkilöpersoonien kanssa. Hyvällä 

esimiehellä tulee olla riittävät vuorovaikutustaidot, jotta hän osaa toimia kunkin alai-

sensa kanssa siten, että saa esiin alaisen parhaat puolet. Etäesimies joutuu käyttä-

mään työssään hyväksi monia sähköisiä viestintäkanavia, hänen täytyy osata vuoro-
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vaikuttaa eritavoin puhelimessa, kasvokkain ja nettitapaamisessa. Työyhteisössä, jos-

sa työskentelee paljon ihmisiä, syntyy väistämättä erilaisia klikkejä ja on johtajan 

vastuulla toimia siten, että työyhteisön ilmapiiri pysyy hyvänä ja vuorovaikutus toi-

mii kaikkien kesken. Johtaminen on kanssakäymistä ja kommunikointia alaisten ja 

sidosryhmien kanssa. Etäjohtamisessa kasvokkain käytävää kanssakäymistä tapahtuu 

määrällisesti vähemmän kuin perinteisessä johtamisessa. Etäesimiehen on löydettävä 

oikeat tavat kommunikoimiseen ja säännöllisyyteen. Tutkimuksessa selvisi, että alai-

set toivovat säännöllisistä tapaamisista pidettävän kiinni. (Pentikäinen 2009, 137.) 

 

Esimiehen on pystyttävä kertomaan vaikeistakin asioista selkeästi ja ymmärrettävästi 

sekä kuuntelemaan tarkasti. Esimies on erityisasemassa ja hänen kommenttejaan 

kuunnellaan eri tavalla kuin työkavereiden puheita. Vastapuolen ymmärrys asiasta on 

kaiken perusta. Esimiehen tehtävä on vaikuttaa ryhmänsä ajatuksiin ja sitä kautta 

heidän toimintaansa. Ilman, että ryhmä on ymmärtänyt ajatuksen, ei voida odottaa 

ryhmän antavan itsenäistä työpanosta työlleen. (Pentikäinen 2009, 137.) 

3.3.2 Sisäisen työelämän vaikutus työilmapiiriin 

Työpäivään liittyviä tuntemuksia ja ajatuksia, joita työntekijä kokee työssään, voi-

daan kutsua sisäiseksi työelämäksi. Mielestäni tämä termi kuvaa hyvin kokonaisuu-

tena työpäivän onnistumista, koska suurimman osan työpäivän pienistäkin tapahtu-

mista käsittelemme vain itsemme kanssa, sisäisesti. Sisäinen työelämä koskee henki-

lökohtaisia omia tuntemuksia eli emootioita, näkemyksiä (ajatuksia) ja motivaatiota. 

Emootioita ovat esimerkiksi ilo, turhautuminen, ylpeys ja pettymys. Sisäinen työ-

elämä ei ole muuttumaton tila vaan emootiot, näkemykset ja motivaatio vuorovaikut-

tavat toisiinsa vaihtelevasti työpäivän aikana. Joskus saattaa tuntua, että huonosti al-

kanut päivä jatkuu iltaan saakka ja pilaa vielä vapaa-ajankin vieton. (Amabile & 

Kramer 2012, 29-46.) 

 

Sisäinen työelämä vaikuttaa työntekijöihin paljon, koska työnteko on suuri osa elä-

mää, se on jatkuvaa ja väistämätöntä. Jos mietit omaa viimeisintä työpäivääsi, voit 

valita sieltä yhden tapahtuman. Miten tulkitset sen, mitä tunteita se herätti sinussa ja 

miten tapahtuma vaikutti motivaatioosi? Kyseinen tapahtuma käsittää sen hetkisen 
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sisäisen työelämäsi. Reagoimme jatkuvasti ja välittömästi työpäivämme aikana kaik-

keen mitä tapahtuu, toisinaan myös tiedostamattamme. Sisäinen työelämämme mää-

rittelee, onko tekemämme työ arvokasta ja haluammeko ponnistella sen eteen. Jos 

uskomme työn olevan arvokasta ja menestyvämme siinä, olemme tyytyväisiä tähän 

osa-alueeseen elämässämme. Työpäivän tapahtumat siis vaikuttavat siihen, mitä tun-

teita ja ajatuksia koemme työpäivän aikana ja miten motivoituneita olemme työhön, 

lopputulemana on jokaisen työntekijän henkilökohtainen suoritus (kuvio 1.) Esimies 

voi siis tukea sisäistä työelämää parhaiten luomalla mahdollisuudet ja puitteet onnis-

tumiselle työssä. Esimiehen täytyy kannustaa työntekijää, jotta hän tietää, että hänen 

työtään arvostetaan. (Amabile & Kramer 2012, 29-46.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Kuvio 1. Sisäisen työelämän vuorovaikutus ja kiertokulku 
 
 
 

Näkemykset / ajatukset  
(työpäivän tapahtumien 
ymmärtäminen) 
- Organisaatio 
- Johtajat, tiimi, itse 
- Työ 
- Tunne siitä, että on saa-
nut jotain aikaan 
 
 

Emootiot / tunteet  
(työpäivän tapahtumiin 
reagoiminen) 
- Positiiviset tunteet 
- Negatiiviset tunteet 
- Yleinen mieliala 

 

Motivaatio / draivi  
(halu tehdä työtä) 
- Mitä tehdä 
- Tehdäkö vai ei 
- Miten tehdä 
- Milloin tehdä 

 

Työpäivän    

tapahtumat 

Henkilö -

kohtainen 

suoritus  
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Jokaisen työntekijän sisäinen työelämä vaikuttaa työyhteisön ilmapiiriin, jokainen 

voi vaikuttaa omalta osaltaan ilmapiiriin. Ilmapiirin ollessa hyvä tuntevat työkaverit 

kuuluvansa yhteen ja saavansa yhdessä tuloksia aikaan. Jos työpaikan ilmapiiri on 

kunnossa, onnistuu verkkojohtaminen, koska työyhteisö haluaa panostaa uusiin työ-

tapoihin ja empaattisuus ja kuunteleminen välittyvät verkkoyhteyksien kautta. Esi-

mies voi kuitenkin vaikuttaa ilmapiiriin enemmän kuin muut. Jos esimies kiinnittää 

huomiota enemmän perusasioihin, on hän vahvoilla rakentaessaan innostavaa ilma-

piiriä työpaikalla. (Humala 2007, 43.) 

 

 Esimiehen tulisi keskustella työntekijän kanssa säännöllisin väliajoin hänen odotuk-

sistaan ja kehittymisestään. Perusasioihin kuuluu huolellinen työntekijän perehdyt-

täminen. Selkeä työnjako ja ymmärrettävä toimenkuvan on keskusteltava työntekijän 

kanssa. Ilmapiiriin vaikuttaa työntekijän oma mahdollisuus vaikuttaa työn sisältöön. 

Työtaakka ei saa kasaantua kenenkään harteille, esimiehen tulee huolehtia, että työt 

on jaettu oikeudenmukaisesti. Palkkaus vaikuttaa aina herkästi ilmapiiriin, esimiehen 

tuleekin huolehtia, että palkkaus perustuu työn vaativuuteen, työntekijän henkilökoh-

taiseen osaamiseen ja tulokseen. Työaikajoustot ovat tärkeä osa työhyvinvointia ja 

jaksamista, perheellinen työntekijä arvostaa suuresti, kun vapaapäivistä ja muista 

poikkeamista työssä voidaan sopia ja näin joustoa tulee jatkossa myös työntekijän 

suunnasta. Perusasioita rakennettaessa on tärkeää huomioida, että työnjohdon tulee 

perustua luottamukseen ja vastuun kantamiseen. (Humala 2007, 43.)  

3.3.3 Motivaatio 

Motivaatio vaikuttaa yksilön suorituksiin ja sitoutumiseen. Työntekijän ollessa moti-

voitunut työstään hän haluaa antaa voimavaroistaan enemmän saavuttaakseen tavoit-

teensa. Motivoitunut työntekijä yltää parempaan suoritukseen ja sitä kautta tuottaa 

organisaatiolle parempaa tulosta. Esimiehen tehtävä on saada tavoitteesta ponniste-

lemisen arvoinen. (Hyppänen 2009, 128-129; Pentikäinen 2009, 73-74.) 

 

Motivaatiota ei voida synnyttää ihmisessä ulkoa käsin vaan se syntyy ihmisessä it-

sessään. Yksilön omien vahvuuksien lisäksi työmotivaatioon vaikuttaa työn kohde. 

Tärkeä motivaation nostattaja on työ itsessään, mitä työ tarjoaa yksilölle ja millaista 
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palautetta työstään saa. On tutkittu, että palkka on tekijä, josta syystä töissä käydään. 

Usein kuitenkin työn sisältö ja haasteellisuus ovat ohittaneet palkan motivointi-

kyselyissä. Uralla etenemismahdollisuudet, esimiestyö ja työkaverit vaikuttavat voi-

makkaasti jokaisen työmotivaatioon. Ihmistä motivoi siis työn aikaansaannos, toisel-

le se voi olla onnistuminen myyntiluvuissa ja toinen voi olla motivoitunut ylitettyään 

asiakkaan odotukset (Kärkkäinen 2005, 53). Esimies luo mahdollisuudet työmotivaa-

tiolle ja työtyytyväisyydelle olemalla itse esimerkkinä alaisilleen. Esimiehen asenne 

ja positiivinen tekeminen tarttuvat, mutta vielä herkemmin tarttuu negatiivisuus. 

Esimiehellä on siis elintärkeä rooli motivoivan ilmapiirin rakentajana. Oikeudenmu-

kaisuus lisää yhteistyötä ja henkilöstön sitoutumista, epäreiluus myrkyttää motivoi-

tunutta ilmapiiriä luomalla stressiä ja luottamuspulaa. Esimies pystyy antamaan hy-

vän pohjan työmotivaatiolle omalla suhtautumisellaan työntekijöitä kohtaan. Jos 

esimies pystyy viestittämään alaiselle tämän työn olevan hyödyllistä ja arvokasta, 

jonka tulokset työntekijällä on mahdollista nähdä, ja jos työntekijä kokee pystyvänsä 

etenemään vaativampiin tehtäviin, on esimies kyennyt luomaan motivaatiolle hyvän 

kasvualustan. (Pentikäinen 2009, 73-74.)  

 

Esimiehen on siis annettava alaiselle tavoitteet, jotka ovat houkuttelevia ja kiinnosta-

vat työntekijää. Saavutettavissa olevat konkreettiset tavoitteet motivoivat voimak-

kaammin kuin liian kaukaiset tavoitteet. Tavoitteet tulisi muodostaa jokaisen ihmisen 

yksilöllisistä lähtökohdista. Jos tavoitteet tuntuvat vaikeilta ja mahdottomilta, eivät 

ne välttämättä ole yksilön mielestä ponnistelemisen arvoisia, koska niitä ei kykene 

saavuttamaan. Tavoitteen saavuttamisesta seuraava tekemisen ilo vahvistaa myön-

teistä odotusta ja sitä kautta lisää halua antaa omista voimavaroistaan enemmän työl-

le. (Piili 2006, 47.)  

 

Motivaatio voidaan jakaa sisäisiin ja ulkoisiin tekijöihin. Sisäiset palkkiot ovat kes-

tävämpiä ja tehokkaampia kannustimia. Ne ovat tunteita ja liittyvät työhön. Näitä 

tekijöitä ovat esimerkiksi työetiikka, halu olla avuksi ja oppimisesta syntyvä ilon 

tunne. Tärkeää on saada ilmaista itseään ja osallistua. Ulkoiset kannustimet ovat ob-

jektiivisia ja siten yleensä lyhytvaikutteisempia, kuten palkka, tunnustukset, ylennyk-

set, ulkopuolinen tuki ja palkkiot. Palkankorotus esimerkiksi vaikuttaa myönteisesti, 

mutta vaikutus itse työmotivaatioon ei ole pitkä kestoinen. Palkalla voi olla huonokin 

vaikutus, jos työntekijä tietää kollegan saavan enemmän kuin mitä itse saa. Huomi-
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oon motivoinnissa täytyy ottaa ihmisten erilaisuus. Mikä motivoi toista, ei välttämät-

tä saa toista panostamaan työhönsä. Toinen saattaa nauttia tutuista työtehtävistä ja 

olla niistä motivoitunut, koska osaa hoitaa hyvin tonttinsa, kun taas toinen haluaa 

oppia koko ajan uutta ja edetä urallaan. Joku kaipaa valinnan vapautta ja itsenäisyyt-

tä, kun samassa tilanteessa jotakuta toista ahdistaisi vastuu ja kaipaisi selkeitä toi-

mintaohjeita. Jollekin ihmiselle tärkeää työpaikalla on vuorovaikuttaminen ja toinen 

rakastaa, kun saa rauhassa paneutua tunnuslukujen analysointiin. Esimies pystyy mo-

tivoimaan jokaista erilaista alaistaan tutustumalla heihin ja selvittämällä avoimilla 

kysymyksillä jokaisen henkilökohtaiset halut ja tavoitteet. (Piili 2006, 48-49.) 

 

Verkkojohtaminen edellyttää uusia tapoja motivoida henkilöstöä, jota ei näe päivit-

täin. Verkkojohtajan on pystyttävä löytämään uusia tapoja kommunikoida yhteisen 

vision eteen ja luoda verkossa yhteistä kulttuuria ja me-henkeä. Verkkotapaamisia 

kannattaa joskus järjestää myös epävirallisina, joissa tutustutaan toisiinsa ja opetel-

laan verkkoyhteyksien käyttöä. Joskus voisi olla tarpeellista pitää kahvipaussi ver-

kossa rupatellen. Tärkeää olisi huomata, että verkossa johtaminen on ihmisten eikä 

teknologioiden yhdistämistä, ihmiset sitoutuvat verkkotapaamisiin paremmin, kun 

tapaamiset ovat enemmän osallistavia. (Humala 2007, 21, 26.) 

3.4 Palaute esimiehen työkaluna 

 

Palautteen antaminen on yksi esimiehen tärkeimmistä tehtävistä. Positiivisen palaut-

teen antaminen kehittää alaisia oikeanlaiseen toimintaan ja on yksi motivointi- ja 

palkitsemiskeino. Korjaava tai rakentava palaute auttaa saamaan vääränlaisen toi-

minnan loppumaan ja kehittämään toimintaa esimiehen tahdon mukaiseksi. (Hiltunen 

2011, 126.) Myös palautteen puuttuminen toimii viestinä vastaanottajalle. Palautteen 

puuttuminen hyvin tehdystä työstä aiheuttaa hämmennystä ja arvailua oliko esitys 

hyvä vai huono. Tällainen epävarmuus voidaan estää välittömästi annettavalla pa-

lautteella. Palaute tulisi antaa aina kasvokkain, jotta vastaanottaja ymmärtää palaut-

teen oikealla tavalla. Elekieli toimii voimakkaana palautteen antajana sanojen lisänä, 

palautteen saaja huomaa pienetkin äänenpainon muutokset ja ne voivat olla saajalle 

paljon merkityksellisempiä kuin palautteen antajalle. (Piili 2006, 55.) Verkossa ei voi 
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arvioida esimiehen tyytyväisyyttä ilmeistä ja eleistä, joten verkossa annettava palaute 

on ilmaistava selkeästi sanoin tai kirjoittamalla. Jos palautetta ei anneta lainkaan ver-

kossa, jää palaute näkymättömäksi ja vastapuoli joutuu arvailemaan työtulostaan. 

Onnistumisia täytyy säännöllisesti juhlistaa verkossa, koska positiivinen palaute kan-

nustaa eteenpäin ja nostattaa motivaatiota (Humala 2007, 46.) Mielestäni henkilö-

kohtaiset asiat ja rakentavan palautteen antaminen olisi parasta hoitaa kasvotusten. 

Palautteen antaminen on haastavaa etäesimiehelle, koska palautetta toivotaan lisää 

perinteiseltä esimieheltäkin. Etäesimiehen olisikin pohdittava, koska ollaan yhtey-

dessä virtuaalisesti ja missä tilanteissa olisi tarpeen tavata henkilökohtaisesti.   

 

Onnistunut palaute on kuvailevaa, konkreettista, hyvin ajoitettua ja käyttökelpoista. 

Rakentava palaute taas auttaa työntekijää kehittymään työssään ja tuottamaan pa-

rempaa tulosta. ”Esimiehen vastuulla on jakaa alaisille sekä risuja että ruusuja ja 

toimia esikuvana kehujen ja kritiikin vastaanottajana. Esimiehen reaktiotapa kertoo 

hänen arvoistaan käytännön tasolla ja saattaa osaltaan edistää sellaista organisaa-

tiokulttuuria, jossa on helppo antaa ja saada niin kehuja kuin rakentavaa kritiikkiä-

kin.” (Mossboda, Peterson & Rönnholm 2008, 109.) Esimiehen tulisi kannustaa työ-

yhteisöä antamaan ja vastaanottamaan palautetta puolin ja toisin. Kun työyhteisössä 

koetaan palautteen olevan osa työkulttuuria, on kehittymiselle ja motivaatiolle luotu 

hyvä kasvualusta. Kollegalta saatu palaute on aitoa ja rehellistä, siksi sitä arvoste-

taankin käytännössä eniten (Humala 2007, 45.) 

 

Tutkimusten mukaan palautteen puuttuminen on suomalaisen työyhteisön perusheik-

kous ja esimiesten suurimmaksi kehityskohteeksi mainitaan palautteen antaminen. 

Palautetta toivotaan annettavaksi paljon enemmän. Suomalaisten on vaikea vastaan-

ottaa positiivista palautetta. Kehuista ei kehdata nauttia täysin rinnoin, vaan tulee tar-

ve kehua palautteen antajaa tai vähätellä omaa työsuoritustaan. Kuitenkin työntekijät 

toivovat, että heidän työpanoksensa huomioidaan. Jos esimies ei anna palautetta, 

ajattelee työntekijä, että hänen työnsä ei kiinnosta työnantajaa ja työntekijän sitoutu-

minen ja motivaatio alkavat vähitellen kärsiä välinpitämättömyydestä. Etäesimiehen 

tulee panostaa palautteen antamiseen, koska ei tapaa työntekijöitä kasvokkain usein. 

Palautteen antaminen on tärkeää etäesimiehelle, koska jokainen haluaa työstään pa-

lautetta: ”miten minä olen onnistunut työssäni?”. Jollei työntekijä saa palautetta, hän 

joutuu arvioimaan itse miten onnistui tehtävässään, arviointi saattaa poiketa suuresti-
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kin työnantajan näkökulmasta. Palautteen tarkoitus on kehittää ja ohjata henkilöä 

oma-aloitteellisuuteen ja itsenäisesti toteuttamaan työn tavoitteita. Henkilöstö pystyy 

panostamaan oikeisiin asioihin vain silloin, kun he tietävät mitä heiltä odotetaan. 

(Järvinen 2003, 112-113.)  

 

Ajattelen, että etäjohtamisessa erityisenä haasteena on palautteen antaminen, koska 

esimies ei ole fyysisesti läsnä konttorissa. Saavatko työntekijät tarpeeksi ja riittävää 

palautetta työtehtävistään esimieheltä, joka ei heitä näe päivittäin. Lisäksi on kiinnos-

tavaa, onko palautteen anto kanavalla merkitystä. Esimies ei ole paikalla kasvotusten 

antamassa palautetta, joten tutkimuksella selvitetään onko työntekijöille merkitystä 

annetaanko palaute sähköisesti vai kasvotusten.  

3.4.1 Etäesimiehen monikanavainen positiivinen palaute 

Hyvään esimiestoimintaan kuuluu tunnustuksen antaminen. Palkitseminen ja kannus-

tus ovat tärkeitä johtamisenvälineitä, koska onnistuminen työssä tuo työntekijälle 

sisäistä hyvää oloa ja tyydytyksen tunnetta, mitkä lisäävät motivaatiota työntekoon 

pitkälle tulevaisuuteen. Positiivisen palautteen saaminen vahvistaa työntekijän am-

matillista itsetuntoa. Esimiehen palautetta tarvitaan, vaikka työntekijä itse tietäisi on-

nistuneensa työssään ja mahdollisesti ylittäneensä asetetut tavoitteet. Palautteen avul-

la työntekijä kokee organisaation olevan kiinnostunut hänen työpanoksestaan. Posi-

tiivista palautetta tulisikin antaa aina kun siihen on tilaisuus. Tutkimuksella selvite-

tään onko palautteenantokanavalla merkitystä työntekijälle. Spontaania kehua on 

helpompi antaa kun voi palautteen käydä kertomassa kasvotusten heti, mutta voiko 

positiivista palautetta antaa myös puhelimessa tai sähköpostilla? Etäesimies voi ottaa 

hyödyn irti etäisyydestä käyttämällä monikanavaisuutta ja antamalla positiivista pa-

lautetta sähköpostilla, puhelimessa ja kasvotusten. Kehua ei voi liikaa, mutta kehua 

täytyy vain oikeanlaisesta suorituksesta. Heikosta suorituksesta kehuttaessa johto saa 

selkään taputtelijan maineen ja uskottavuus kärsii ison kolauksen. Työntekijä, joka 

on tehnyt hyvää työtä, ansaitsee kehunsa. Palautteen antaminen julkisesti lisää pa-

lautteen painoarvoa ja lisäksi näyttää muille millaiseen toimintaan johto haluaa kan-

nustaa. Julkisessa palautteessa on kuitenkin oltava tarkkana, että palautteen saaja ar-

vostaa julkista palautetta. (Hiltunen 2012, 127.) 
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3.4.2 Rakentava palaute 

Usein puhekielessä tullaan sanoneeksi negatiivinen palaute, mutta tarkoitamme ra-

kentavaa palautta. Rakentava tai korjaava palaute on parempi muoto kuvaamaan pa-

lautetta, jonka tarkoituksena on kehittää työtoveria tai alaista parantamaan työskente-

lyään. Vielä kasvavassa määrin rakentavaa palautetta tulisi antaa omalle esimiehelle. 

Hyvä työilmapiiri ja luottamus esimieheen ovat perusta palautteen antamiselle myös 

alhaalta ylöspäin esimiehelle. Esimieskään ei voi toimia oikein ja alaisten tarpeiden 

mukaan, jollei hän saa työstään positiivista ja rakentavaa palautetta. Ilman rakenta-

vaa palautetta vastaanottaja ei tiedä, mitä korjattavaa hänen toiminnassaan on ja hän 

ei voi muuttaa työtapojaan. Alaisella pitää myös olla selvillä, mitä häneltä odotetaan 

eli suorituksen tavoitetaso. Alaiselta ei voida olettaa erinomaista suoriutumista tehtä-

västä, jollei hän tiedä millaiseen suoritukseen hänen olisi tarkoitus yltää. Jos heikkoi-

hin suorituksiin ei puututa, syntyy organisaatiossa herkästi käsitys, että alimittainen 

suoritus on riittävä eikä ole tarvetta yltää parempiin suorituksiin. (Hiltunen 2012, 

128.) 

 

 Monelle esimiehelle rakentavan palautteen antaminen on vaikeaa, ja sitä pyritään 

välttämään. Tämä johtunee siitä, että moni esimies näkee negatiivisen palautteen 

työntekijän haukkumisena, vaikka negatiivinen palaute on itse asiassa rakentavaa ja 

toimintatapoja korjaavaa. Palautteen antaja saattaa myös pelätä riitaa tai pelkää pa-

lautteen saajan työmotivaation heikkenemistä. Palautteen antamista ei tarvitse pelätä, 

jos palautteen antaminen on oikeanlaista. Oikein annettuna rakentava palaute on saa-

jan auttamista työssä ja saaja kokee palautteen välittämisenä ja huolenpitona, mutta 

tämä edellyttää, että antajan ja saajan välinen luottamussuhde on kunnossa. Kun ne-

gatiivisen palautteen antamista vältellään, käy helposti niin, että antamattomia nega-

tiivisia palautteita kertyy esimiehen harteille, kunnes pienestä ärsykkeestä esimies 

ryöpsäyttää kaiken pahaa-aavistamattoman työntekijän niskaan. Tällöin palaute an-

netaan todennäköisesti väärällä tavalla, aggressiivisesti, eikä siitä ole mitään hyötyä 

toimintatapoja ajatellen, sillä työntekijä todennäköisesti säikähtää eikä kykene ana-

lysoimaan saamaansa palautetta. (Aarnikoivu 2008, 142-145; Pentikäinen 2009, 141; 

Hiltunen 2012, 128.) 
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Rakentavan palautteen antamisen hyvänä ohjenuorana on vanha sananparsi: ”Ker-

ronko ensin hyvät vai huonot uutiset?”. Kerro ensin aina hyvät, sillä jos palaute on 

vain negatiivista, jää alaiselle käsitys, että palaute koskee kaikkea hänen tekemistään, 

jolloin saatetaan joutua tilanteeseen, jossa työntekijän motivaatio työhön romahtaa. 

Harvoin on tilanteita, jossa kaikki työntekijän tekeminen on heikkoa tai yrityksen 

näkökulmasta vääränlaista toimintaa. Ryhmän edessä annettava rakentava palaute ei 

kuulu hyvään johtamiseen ja toimii huonona esimerkkinä muille. Työntekijälle kan-

nattaa kertoa ensin mitä esimies arvostaa hänen työssä ja mitkä asiat hän on hoitanut 

oikealla tavalla. Alaiselle viestii, jos johtaja kertoo ymmärtävänsä tilanteen vaikeu-

den ja paineet, että hän on harkinnut palautteen antoa myös alaisen kannalta. Lopulta 

alaiselle kerrotaan mitkä asiat hänen työssään ei miellytä ja miksi suoritusta tulee 

parantaa. Lopuksi asiasta keskustellaan ja pohditaan yhdessä annettua palautta. Ra-

kentava palaute tulee antaa kahden kesken ja mahdollisimman nopeasti havainnon 

jälkeen. Usein asia on tällä loppuun käsitelty, mutta jälkihoito kuten myyntityössäkin 

kannattaa hoitaa hyvin. Rakentavan palautteen antamisen jälkeen kannattaa seurata 

tapahtuuko asiassa oikeanlaista muutosta. Kun työsuoritus paranee ja työntekijä saa 

muutoksesta välittömästi kannustavaa palautetta, on palautteella kauaskantoisesti 

motivoiva vaikutus. (Hiltunen 2012, 128-131.) 

3.4.3 Palaute on vuorovaikuttamista 

Muun vuorovaikutuksen lisäksi palautteen antaminen on yksi suuri osa esimiehen 

vuorovaikutuksesta. Palautteen antaminen on oma taitolajinsa, jossa mennään yleen-

sä pois omalta mukavuusalueelta, joten palautteen antamista täytyy tietoisesti harjoi-

tella. Kypsässä yhteisössä esimies ja alainen antavat toisilleen tasavertaisesti palau-

tetta. Palaute ei ole vain esimies-alaissuhteen etuoikeus, vaan myös kollegoiden väli-

nen palautteen anto ja vastaanotto on tärkeää. Yleisesti on tapana, että palautetta an-

netaan vain silloin, kun suoritus on epäonnistunut tai siinä on ollut parantamisen va-

raa, kun taas hyvät suoritukset jäävät kokonaan huomioimatta. Kuitenkin perussään-

tönä palautteen annossa on, että onnistumisista tulisi saada palautetta enemmän kuin 

epäonnistumisista. Tulisi myös muistaa, että palaute annetaan toimintatavoista ja 

tehdystä suorituksesta, ei henkilöstä – mikäli kuitenkin palaute on pääosin negatiivis-

ta, on suurempi riski, että palautteen saaja kokee palautteen kohdistuvan persoonaan-
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sa eikä työhönsä, runsas positiivinen palaute auttaa kohdentamaan negatiivisen pa-

lautteen toimintatapoihin ja sitä myöten kehittämään niitä.  (Kansanen 2004, 119-

121.) 

 

Positiivisen ja rakentavan palautteen vastaanottaminen on myös oma taitolajinsa. 

Usein positiivista palautetta saadessa työsuoritusta vähätellään tai koetaan tarpeelli-

seksi antaa vastakehuja palautteen antajalle, joskus palautteesta jopa nolostutaan. 

Kuitenkin positiivinen palaute kannattaa ottaa vastaan ilolla ja nauttia ansaitusta 

huomiosta. Tärkeää on muistaa kiittää palautteen antajaa, jotta hänelle vahvistuu pa-

lautteen antaminen jatkossa. Kritiikin vastaanottaminen vaatii enemmän harjoittelua, 

jotta palautteesta hyötyisi. Kannattaa ajatella, että kritiikin antaja on käyttänyt aikaa 

huomioidakseen asian, josta itse et välttämättä ole tietoinen ja haluaa auttaa sinua. 

Palautteen antaja on rohkea kertoessaan siitä eteenpäin kritiikin kohteelle suoraan. 

Voi olla, että toimintaa muuttamalla palautteen saaja kykenee entistä parempiin työ-

suorituksiin, joten kritiikkiä ei kannata tyrmätä. Palautteen omaksumiseksi kannattaa 

kuunnella aktiivisesti ja esittää kysymyksiä palautteen antajalle. Vastaanottajan tulee 

pohtia saamaansa kritiikkiä ja päättää voiko kritiikistä ottaa opiksi vai unohtaa koko 

juttu. Täytyy myös muistaa, että itseään ei tarvitse muuttaa toisten mielipiteen mu-

kaan, koska joskus palaute voi johtua vääristä johtopäätöksistä. (Mossoda ym. 2008 

113-114.) 

4 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

Etäjohtaminen on yleinen haaste nykypäivän johtamisessa. Erityisesti suurten kan-

sainvälisten organisaatioiden johtajat työskentelevät eri toimipisteessä kuin alainen, 

usein myös eri maassa. Opinnäytetyöni aihealue on etäjohtaminen pankkialalla. Tut-

kimustani innoittaa lähiesimiestyöskentelyn merkitys rahoitusalalla. 
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4.1 Opinnäytetyön taustaa 

Normaalisti pankissa on konttorinjohtaja ja/tai palvelupäällikkö, hänen työnkuvaansa 

kuuluu olennaisena osana henkilöstöjohtaminen. Työssäni Nordea Pankissa olen 

työskennellyt konttoreissa, joiden henkilöstövahvuus on niin pieni, että konttorissa ei 

fyysisesti ole konttorinjohtajaa. Pienet konttorit kuuluvat muutaman konttorin ryh-

mittymään, jossa on yksi yhteinen konttorinjohtaja. Konttorinjohtaja toimii samalla 

lähiesimiehenä. Konttorit sijaitsevat maantieteellisesti yleensä lähekkäin, jolloin 

konttorinjohtajan on helpompi hoitaa velvollisuuksiaan kaikissa konttoreissaan.  

 

Olen itse työskennellyt viisi vuotta konttorissa, jossa esimies käy normaalisti kerran 

viikossa, muuten häneen ollaan yhteydessä puhelimitse ja Internetin välityksellä live-

palavereissa. Huomasin esimiehen olevan suosittu hänen tullessa konttoriin, kaikilla 

oli jotain kysyttävää häneltä. Lisäksi itse vasta työelämään tulleena olen kaivannut 

esimiehen tukea. Mielestäni esimiehen läsnäololla on myös motivoiva vaikutus. Esi-

miehelle on tärkeää tietää työntekijöidensä henkinen työhyvinvointi. Ollessaan sa-

massa tilassa hän aistii paremmin työilmapiirin ja työntekijöiden tunnelman, jolloin 

pystytään tehokkaammin puuttumaan epäkohtiin. Esimiehelle on myös helpompi 

mennä juttelemaan mieltä askarruttavista ja mahdollisesti arkaluonteisista asioista 

hänen ollessa fyysisesti konttorissa. Kuitenkin myös esimiehen poissaolo vaikuttaa 

yrityksen toimintaan, työntekijät ovat oma-aloitteisia ja itsenäisiä. Joka asiaa ei voi 

kysyä huoneessaan istuvalta esimieheltä vaan oma harkintakyky kehittyy ratkaise-

maan ongelmatilanteet, toisinaan kuuleekin pitkän pankkiuran tehneiltä kollegoilta 

lausahduksen: ”ei täällä konttorinjohtajaa ole ennenkään tarvittu”. Ja näin monen asi-

an kohdalla on hyvä olla, jolloin esimiehen ajankäyttö kohdistuu henkilöstöhallin-

toon eikä työn arkitilanteiden ratkaisemiseen.  

4.2 Tutkimusongelma 

Opinnäytetyöni ongelmana on tutkia etäjohtamista verraten lähijohtamisen merkitys-

tä pankin henkilöstölle. Tutkimuksella toivon saavani vastauksia miten usein ja min-

kälaisissa asioissa etäesimiestä tarvitaan fyysisesti konttorissa.  Tavoitteena on selvit-

tää, mitä alaiset odottavat esimieheltä, joka ei ole päivittäin tavattavissa kasvotusten 
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ja miten esimies pystyy eri paikkakunnalta käsin motivoimaan työntekijöitä hyviin 

tuloksiin. Lisäksi tarkoituksena on selvittää esimiehen haasteita usean konttorin joh-

tamisessa ja viestinnässä. 

 

Tutkimuksella haen vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

– Mitä odotuksia alaisella on esimieheltään, jota ei näe päivittäin? 

– Miten etäesimies voi motivoida työntekijöitään? 

– Miten etäesimies voi antaa riittävästi ja oikeanlaista palautetta? 

4.2.1 Tutkimuksen käsitteellinen viitekehys 

Tutkimuksen käsitteellisenä viitekehyksenä toimi kuvio 2. Käsitteellisestä viiteke-

hyksestä muodostui teemahaastattelun kysymysrunko. Esittelin haastateltaville käsit-

teellisen viitekehyksen ja kerroin, että näistä teemoista haastattelu muodostuu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kuvio 2. Tutkimuksen käsitteellinen viitekehys 

ETÄESIMIES 

TYÖNTEKIJÄT 

MOTIVAATIO 

PALAUTE 

TYÖHYVINVOINTI 

YHTEYDENPITO 

LÄSNÄOLO 

VUOROVAIKUTUS 



29 

 

Tutkimuksen käsitteellisen viitekehyksen ylimpänä laatikkona on etäesimies, joka 

vaikuttaa alaspäin alaisiin vuorovaikutuksella ja palautteella. Näiden lisäksi etäesi-

miehen on kiinnitettävä huomiota yhteydenpitoon ja läsnäoloon. Halusin tutkimuk-

sella selvittää, miten nämä vaikuttavat työntekijöiden motivaatioon ja hyvinvointiin 

työssä. 

4.3 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimuksessa käytettiin kvalitatiivista menetelmää. Laadullisen tutkimuksen idea 

on kuvailla jotain ilmiötä seikkaperäisesti, antaa ilmiön sisällölle tutkintoja ja löytää 

uusia merkityksiä (Aaltola & Valli 2007, 28). Haastattelu menetelmäksi valitsin tee-

mahaastattelun, jossa on etukäteen mietityt aihepiirit eli teema-alueet. Haastatteluti-

lanne on keskustelunomainen ja haastattelija voi esittää tarkentavia lisäkysymyksiä. 

Teemahaastattelu ei noudata tarkkaa kaavaa vaan tilanne muokkaantuu haastatelta-

van henkilön mukaan. Menetelmästä puuttuu strukturoidun haastattelun piirteet kuten 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Haastattelussa käydään läpi kaikki etukäteen 

mietityt teema-alueet, mutta alueiden järjestys ja laajuus voivat vaihdella suurestikin 

haastatteluiden kesken. Haastattelija valmistautuu hyvin ennalta haastattelutilantee-

seen ja antaa kutsun haastattelulle. (Eskola & Suoranta 2005, 86.) Haastattelijalla on 

mukanaan lyhyt tukilista käsiteltävistä teemoista, jotta hän voisi keskittyä keskuste-

luun. Ei suoria kysymyksiä paperilla. Teemat voi esimerkiksi listata ranskalaisin vii-

voin ja lisäksi voi laatia lisäkysymyksiä tai avainsanoja keskustelun ruokkimisen 

avuksi. Teemahaastattelu ei siis ole pikkutarkkojen kysymysten esittämistä tarkassa 

järjestyksessä jokaisen haastateltavan kanssa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) 

 

Teemahaastattelu edellyttää tarkkaa aihepiiriin tutustumista ja haastateltavien tilan-

teen tuntemista. Tärkeää on myös valita huolella haastateltavat. Haastateltavien tulisi 

olla sellaisia ihmisiä, joita arvellaan saatavan parhaiten aineistoa tutkimuksen koh-

teena olevista asioista. Teemahaastattelut ovat tutkimusmenetelmänä suosittuja, kos-

ka vastaamisen vapaus antaa oikeuden haastateltavien puheelle. Lisäksi teemoihin 
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kohdistunutta haastattelua on helppo alkaa purkamaan ja käsittelemään teemoittain.  

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Haastattelututkimuksen avulla voidaan selvittää työntekijöiden ajattelua, kokemuksia 

ja innostusta tutkittavasta aiheesta. Teemahaastattelu sopii tämän tutkimusongelman 

tutkimusmenetelmäksi, koska tutkimuksen tarkoituksena ei ollut saada yhteneviä 

vastauksia haastateltavilta vaan pohtia etäjohtamisen haasteita ja kehitysideoita etä-

johtamiseen. Tästä syystä olin ajatellut haastattelujoukoksi 6-8 työntekijää. Haasta-

teltuani kuusi henkilöasiakaspuolen työntekijää halusin ottaa mukaan vielä kaksi 

haastateltavaa yritysasiakaspuolelta, koska he näkevät esimiestään kuukausittaisessa 

palautekeskustelussa, joten sain vielä erilaista näkökulmaa muihin haastateltaviin 

verrattuna. Jokainen haastateltava on erilainen henkilöpersoona, joten koin teema-

haastattelussa tärkeänä, että haastattelutilanne muokkaantuu jokaisen haastateltavan 

kanssa omanlaiseksi kokonaisuudeksi. Teemahaastattelussa pääsee kysymään haasta-

teltavilta tarkentavia lisäkysymyksiä, jolloin voidaan varmistaa molempien osapuo-

lien tarkoittaneen samaa asiaa. Haastattelututkimuksessa pääsin keskustelemaan kas-

vokkain haastateltavien kanssa, jolloin pystyin paremmin tulkitsemaan heidän vas-

tauksiaan.  

4.4 Tutkimuksen kohde 

Nordea Pankki Suomi Oyj on jaettu alueellisesti 29 eri alueeseen, kuten Kanta-

Helsinki, Pirkanmaa ja Satakunta Alueellisen jaon lisäksi ovat Private Banking- ja 

Suuryritysasiakkaat yksiköt. Suomessa on oma maajohtajansa, joka johtaa Suomen 

konttoreiden toimintaa yhdessä neljän varajohtajan kanssa, jotka vastaavat useasta 

alueesta. Alueilla on oma johtajansa, joka toimii alueen konttorijohtajien esimiehenä. 

Konttorinjohtajan henkilöstöön kuuluu palveluneuvojia ja asiakasvastuullisia pank-

kineuvojia. Jokaisessa konttorissa on myös yrityksen asiakasvastuullinen pankkineu-

voja. Yritysten pankkineuvojilla on oma yrityspuolen esimies. Noin 10 hengen kont-

toreissa on konttorinjohtaja, mutta pienemmissä konttoreissa voi olla yhteinen esi-

mies, jolloin ilmenee etäjohtamista konttoritasolla. Nordean asiantuntijatehtävissä 

toimivat, esimerkiksi sijoitusasiantuntijat ja maksuliikeasiantuntijat vastaavat etäjoh-
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tajalle. Myös yrityskonttorin alaisuudessa olevat yrityksen pankkineuvojat työskente-

levät etäjohtajan alaisuudessa. (Nordea Pankin www-sivut 2013.) 

 

Esimieheni oli innoissaan aiheesta ja uskoo opinnäytetyön auttavan hänen esimies-

työskentelyään etäjohtajana. Hän johtaa kolmea eri konttoria, joiden etäisyys toisis-

taan on noin 50 kilometriä, jolloin on mahdotonta olla jokaisessa konttorissa päivit-

täin. Suurimmassa konttorissa esimies on läsnä suurimman osan ajastaan, mutta kah-

dessa pienemmässä hän työskentelee noin kerran viikossa.  

 

Tutkimuksen tavoitteena on löytää oikeat työvälineet esimiehen ja alaisten kohtaami-

selle, jotta työskentelystä yhdessä saadaan toimivaa molempiin suuntiin. Esimiehen 

ajankäyttö kuluu etsiessä oikeanlaista tapaa toimia etäjohtamisessa. Hyöty toimek-

siantaja organisaatiolle on, että etäjohtamista pystytään kehittämään ja hyödyntä-

mään tapana johtaa. 

4.5 Tutkimuksen toteutus 

Tutkimuksen näkökulman antavat työntekijät. Tutkimuksen tavoitteena on kasvattaa 

esimiehen ja alaisten yhteistyötä, jonka avulla organisaatio saa aikaan työhyvinvoin-

tia ja sitä kautta parempaa tulosta. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään mitä tarpeita 

koetaan viestintävälineissä, palavereissa ja tapaamisten määrässä. Näin voidaan tut-

kimustani hyödyntää tehokkaammissa työskentelymenetelmissä ja kokouskäytän-

nöissä. 

 

Olen valinnut haastattelujoukkoon henkilöt, joiden uskon pystyvän antamaan laajat 

vastaukset aiheeseen. Haastattelujoukko on pyritty valitsemaan eri ikäluokista, jotta 

vastauksiin vaikuttaa mahdollisimman erilaisen pankkiuran tehneiden kokemus joh-

tamisesta. Uskon, että etäjohtaminen koetaan eritavoin juuri pankkiin tulleen 25-

vuotiaan ja pitkän pankkiuran tehneen 50-vuotiaan välillä. Kaikki haastateltavat ovat 

tässä tutkimuksessa naisia, koska pankissa henkilöstöstä suurin osa on naisia. Haas-

tattelututkimuksessa aion haastatella Nordea Pankin kuutta työntekijää ja lisäksi yri-

tyskonttorista kahta työntekijää. Haastateltavista viisi toimi asiakasvastuullisena ja 

kolme toimi palveluneuvojana. Haastattelut suoritettiin kasvotusten, jotta haastatte-
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lulle saatiin luotua rento ja luottavainen ilmapiiri. Haastatteluissa korostin, että tut-

kimuksen tarkoituksena on kehittää etäjohtamista, ei arvostella esimiehiä. 

 

Luotettavuuden kannalta on tärkeää, että haastatteluun valmistauduttiin huolella. 

Helmikuun 2013 lopussa pidin yhteisen palaverin konttorien henkilöstölle, jossa esit-

telin tutkimuksen ja kerroin henkilöt, joiden toivoin voivan osallistua haastatteluun. 

Kahden päivän päästä pidimme haastatteluun valittujen henkilöiden kanssa yhteisen 

videokokouksen, jossa kertasin tutkimuksen tarkoitusta. Painotin jo tässä vaiheessa, 

että haastattelun tarkoituksena ei ole arvioida esimiestä vaan yhdessä kehittää etänä 

toimivan esimiehen työskentelyä ja pohtia alaisten odotuksia etäesimiehelle. Halusin 

luoda luottamusta kertomalla, että haastattelut pysyvät nimettöminä, joten tutkimuk-

sessa ei ole kerrottu minkä alueen konttoreiden työntekijöitä on haastateltu. Samassa 

organisaatiossa työskentelevinä meidän oli helppo keskustella ja luoda luottamusta 

haastattelutilanteeseen. Palaverissa sovimme haastatteluajat kalenteriin, yhden haas-

tatteluajan pituus oli 60 minuuttia. Haastatteluajat sovittiin kahdelle seuraavalle vii-

kolle. Kokouksen lopuksi kerroin vielä haastattelun pääteemat, joita haastateltavat 

saivat pohtia etukäteen ennen haastattelua. 

 

Haastattelut käytiin rauhallisessa ympäristössä haastateltavan työpaikalla. Haastatte-

lut tallennettiin digitaaliseen muotoon, jotta keskustelu olisi vapaamuotoista ja sujui-

si ilman keskeytyksiä. Haastattelumateriaalia kertyi 5 tuntia ja 50 minuuttia.  

5 TUTKIMUS TULOKSET 

 

Haastateltavien vastaukset erosivat jonkin verran työtehtävän mukaan. Asiakasvas-

tuullisella pankkineuvojalla on oma asiakaskunta ja vastuu omasta kalenterin hallin-

nasta. Asiakasvastuullinen suunnittelee työviikkonsa yksilöllisesti. Kolme haastatel-

tavista oli palveluneuvojia, jotka työskentelevät ajanvarauksessa, kassassa ja ilman 

ajanvarausta vuoronumerolla tulevat neuvonta-asiakkaat.  
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5.1 Fyysinen läsnäolo konttorissa 

Haastateltavien työskentelyyn ei vaikuttanut esimiehen poissaolo tai läsnäolo. He 

kokivat työskentelevänsä yhtä motivoituneesti, oli esimies paikalla konttorissa tai ei. 

Läsnäolo kuitenkin koettiin tuovan positiivista energiaa ja kokoavan työyhteisön yh-

teen. Läsnäolo toimi myös sparrausapuna myyntityössä, koska esimiehen on hel-

pompi paikalla ollessaan seurata konttorin toimintaa. Läsnäolo koetaan kannustava-

na: ”Läsnäolo kannustaa ja tsemppaa. Esimiehen läsnäolo motivoi ja muistuttaa mitä 

pitäisi tehdä ja mikä on tällä hetkellä tärkeää”. Esimiehen poissa ollessa, on työnteki-

jöiden vastuulla enemmän konttorin toiminta. Vastuu kasaantuu työntekijöille ja ti-

lanteet, joihin tarvitaan esimiestä, joudutaan ratkomaan työntekijöiden kesken.  

 

Asiakasvastuullinen suunnittelee työpäivän itsenäisesti, joten esimiehen läsnäololla 

ei ole suurta merkitystä päivittäiseen työskentelyyn. Tämä näkyi myös vastauksissa, 

koska asiakasvastuulliset kertoivat työskentelevänsä samoin riippumatta esimiehen 

läsnäolosta. Palveluneuvojat tarvitsevat esimiestä enemmän avuksi arkisiin asioihin, 

koska esimiehellä on vastuu konttorin toiminnasta ja päätäntävalta muutoksissa. 

Esimiehen poissaolo näkyy vastuun kasaantumisesta työntekijöille: ”Jos esimies on 

poissa, joudutaan itse huolehtimaan, että väkeä riittää tietyissä tehtävissä”. 

 

Haastateltavat olivat sitä mieltä, että kun esimiestä ei voi ”nyppästä hihasta” hänen 

ohi kulkiessa, saattaa jotain jäädä kysymättä. Esimiehen ollessa muualla joutuu aina 

pohtimaan millaisia asioita kannattaa esimieheltä kysyä puhelimitse ja mitkä asiat 

keskustellaan esimiehen ollessa konttorissa. Helppoa olisi vain vilkaista konttorissa, 

onko esimies vapaana, mutta esimiehen ollessa muualla joutuu tekemään suuremman 

työn, kun harkitsee, mitä asiaa voi kysyä esimieheltä ja mihin aikaan hänelle voi soit-

taa, täytyy tarkastaa onko esimies vapaana ja jos hän ei vastaa, täytyy soittaa uudel-

leen tai jäädä odottamaan takaisinsoittoa. Etäesimiehen kontaktoiminen on siis paljon 

suuritöisempää kuin vilkaista johtajanhuoneeseen. Toisaalta etäesimiehen alaisuu-

dessa samalla oppii itsenäisemmäksi ja parantaa omaa harkintakykyä erilaisissa tilan-

teissa, joihin muuten tulisi helposti haettua esimies avuksi.  

 

Tällä hetkellä pankkityöhön omat haasteensa luovat lainaneuvottelut ja luottopäätök-

set. Yksi kysymykseni oli milloin kaipaat esimiestä konttoriin ja eräs haastateltavista 
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vastasi näin ”kiikun kaakun lainacaset, jolloin voisi jutella kasvotusten asiakkaan ti-

lanteesta juurta jaksaen ja jakaa omat ajatukset”. Ohjeistus muuttuu ja kiristyy koko 

ajan, joten esimiehen tuki on aina tärkeämpää. Konkreettista tukea esimieheltä saa, 

kun esimies tulee mukaan isoon lainaneuvotteluun tai on yhteydessä asiakkaaseen 

kielteisessä päätöksessä. Henkilöstö arvostaa esimiestä, joka tarttuu asiaan eikä jätä 

työntekijää yksin vaikean asian kanssa: ”Kiitosta annan esimiehelle, joka tarttuu asi-

oihin reilusti ja ottaa vastuuta minun tehtävistä. Silloin esimies oikeesti asettuu työn-

tekijän saappaisiin ja auttaa konkreettisesti”. Yhteistä mieltä oltiin, että luottopäätök-

set olivat haastavimpia käydä läpi puhelinkeskustelussa. Sanojen tueksi tarvitaan lu-

kuja ja mustaa valkoisella, jolloin asiakkaan kokonaistilanne on helpompi käydä läpi 

”yhdessä laskien ja piirtäen”, kuten kaksikin haastateltavaa toteaa. Laina-asiakkaan 

tilanteesta ja luotonmyönnöstä keskustelu olivat ainoat asiat, jotka nousivat selkeästi 

esille hankalana aiheena keskustella puhelimessa, ”paljon helpompi keskustella kun 

kumpikin katsovat samoja papereita kuin, se että puhelimessa selostat. Mitä ei nää, 

on se erilaista ymmärtää”. Kaikki muu onnistui hyvin puhelimitse eikä tarvitse erik-

seen esimiehen läsnäoloa.  

 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä, että paikalla ollessaan esimies näkee konttorin jo-

kapäiväisen tilanteen, koska päivät ovat erilaisia. Esimies pääsee paikalla ollessaan 

myös puuttumaan nopeasti virheisiin, häneltä on myös helpompi mennä kysymään 

tukea työhön. Etäjohtamisessa puuttuu kokonaan yhdessä kahvilla käyminen ja va-

paamuotoinen keskustelu arkisista kuulumisista. Nämä osaltaan luovat yhteishenkeä. 

Esimiehen ollessa konttorissa tulee myös keskusteltua enemmän ja avoimemmin. 

5.2 Yhteydenpito 

Tärkeimmäksi yhteydenpito välineeksi nousi selvästi puhelin. Tärkeänä pidettiin, että 

esimies on tavoitettavissa. Kiitosta annettiin esimiehelle, jonka tavoittaa tarvittaessa 

nopeasti puhelimella. Esimies myös soitti aina takaisin, kun huomasi vastaamatto-

man puhelun. Näin työntekijän ei tarvinnut yrittää tavoittaa esimiestä useaan kertaan 

ja hän sai keskittyä töihin luottavaisesti, koska tiesi, että hänen asia käsitellään heti, 

kun esimies ehtii soittamaan takaisin. Haastateltava piti huonona toimintatapana, että 

esimies ei soita takaisin, tällöin työntekijä joutuu käyttämään voimavarojaan, kun 
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yrittää tavoittaa monta kertaa esimiestä. On siis sovittava yhteisistä pelisäännöistä. 

Etäesimiehen toivottiin pitävän kalenterin hyvin ajan tasalla, jotta apua tarvitseva 

pystyy tarkistamaan milloin esimies on tavoitettavissa. Kalenterin ajantasaisuus on 

myös asiakkaan kannalta tärkeää. Tietyissä päätöksissä tarvitaan esimiehen hyväk-

syntä ja pankkineuvoja pystyy kertomaan päätöksen aikataulusta asiakkaalle esimie-

hen ajantasaisen kalenterin avulla. 

 

Etäesimiehen ja alaisen puhelimessa käytävään keskusteluun vaikuttaa heidän keski-

näinen luottamussuhde. Esimiehen tulisi alkuun panostaa kasvokkain tapaamisiin, 

koska haastateltavan sanoin: ”luottamuksen luominen ja tuntenemisen syveneminen 

vie totta kai aikaa jos sä näät kerran kuussa ja puhut silloin tällöin puhelimessa”. 

Haastateltavat olivat yhtä mieltä, että esimiehen on ensin luotava luottamus ja suhde 

kasvotusten, jonka jälkeen on helppoa keskustella vaikeistakin asioista puhelimessa. 

Suhteen muodostamisen jälkeen voi puhelimessa antaa ja vastaanottaa palautetta. 

Kaikki olivat yhtä mieltä, että luonnottomampaa on keskustella puhelimessa, jollei 

ole aiemmin tavannut vastapuolta kasvotusten. Puhelimessa keskustelu on tuntemat-

toman kanssa virallisempaa ja alaisen on vaikeampi kertoa esimerkiksi työssään 

huomaamastaan epäkohdasta. Esimiehelle soitettaessa valmistautuu puheluun pa-

remmin, joskus jopa kirjoittaa ylös muistiinpanoja, että muistaa kysyä kaiken oleelli-

sen samassa puhelussa. Puhelimessa keskustellaan vain kyseessä oleva asia, eikä 

vaihdeta kuulumisia. Soittajan ollessa tuttu, on puhelin langan toiseen päähän yksin-

kertaista kuvitella eleet ja ilmeet, jolloin sanat saavat suuremman merkityksen.  

5.3 Palautteen antaminen 

Esimiehen antamaan palautteeseen vaikutti työtehtävät. Asiakasvastuullisilla on ker-

ran kuukaudessa säännöllisesti tavoitekeskustelu, johon esimies ja työntekijä valmis-

tautuvat etukäteen. Tavoitekeskustelu toimii samalla palautekeskusteluna, jolloin 

etäesimies pystyy keskittymään palautteen antamiseen ja yhdessä työntekijän kanssa 

mietitään kehittymiskohteet. Asiakasvastuulliset kokivat, että riittävä palaute tulee 

sovitussa tapaamisessa kerran kuussa. Kasvotusten saatu positiivinen palaute antaa 

aidomman ja voimakkaamman onnistumisen tunteen. Tavoitekeskustelun lisäksi ke-

hittävää palautetta tuli pääasiassa esimiehen kommentoidessa lainaesitystä. Tämän 
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tyyppinen palaute koettiin kehittävänä ja oikeaan suuntaan ohjaavana. Rakentavaa 

palautetta ei saisi tulla yllättäen, sillä väärin annettuna negatiivinen palaute voi viedä 

mehut lopputyöpäivästä. Palautekeskusteluun puhelimitse on hyvä päästä valmistau-

tumaan hetkeksi etukäteen, jotta rakentavaa palautetta voidaan viedä yhdessä oikeaan 

suuntaan eli kehittymiseen.  

 

Positiivista palautetta kaivattiin enemmän etäesimieheltä. Haastateltavat eivät koke-

neet ongelmaksi, jos palaute tulisi puhelimitse. Osa olikin sitä mieltä, että positiivi-

nen puhelu piristäisi työpäivää. Hyvin tehdystä työstä sai hyvän mielen, kun positii-

vinen palaute oli jotain konkreettista, kuten ruusu. Julkista palautetta, joka annetaan 

koko työtiimin kuullen, ei tarvittu parantamaan omaa työmotivaatiota. Julkisesti ker-

rottu onnistuminen sai vain hyvän mielen kaverin puolesta. Haastateltavat kuitenkin 

kokivat, että kahdenkeskisesti annettu palaute tuntuu henkilökohtaisemmalta, jolloin 

sillä on enemmän merkitystä omaan työhön. ”Työn ilo tulee omasta tekemisestä, ei 

toisen kautta” totesi yksi haastateltavista. Haastateltavat olivat ammattilaisia, jotka 

tiesivät työssään milloin ovat onnistuneet, he kokivat onnistumisten kuuluvan työ-

hönsä eikä niistä osata tehdä suurta numeroa.  Yksi haastateltavista koki jopa paineis-

tavana, jos omaa työsuoritusta julistetaan kaikille, hänelle tulee tunne, että samasta 

tasosta on pidettävä jatkossakin kiinni. Kuitenkin haastattelussa tuli julkisesta palaut-

teesta myös ilo muiden onnistumisesta, muiden onnistumisesta saattoi saada vinkkiä 

omaan työhön ja uudelle työntekijälle on hyödyllistä päästä kuulemaan muiden on-

nistumisista. 

 

Haastateltavat ajattelivat, että puhelimessakin voi antaa palautetta. Enemmän ratkai-

see palautteen antamisen tyyli ja kuinka palautetta kenellekin annetaan.  Ihmiset ovat 

erilaisia, joten työnjälki ei ole identtistä, yksi haastateltavista kommentoi palautteen 

antoa ”Onnistutaan eri asioissa erilailla, ei istuta samaan muottiin”. Suurin osa koki 

kerran kuussa annettavan palautteen hyväksi, koska keskusteluun voi valmistautua 

etukäteen, jolloin itsekin tietää onnistumiset ja epäonnistumiset. Palaute annettuna 

mitä kanavaa vain hyväksi käyttäen, on aina hyvä asia, mutta kasvokkain positiivinen 

palaute iskee paremmin, koska mukaan tulee tunne. Eleistä ja ilmeistä välittyy aitous 

ja lämpö, esimies on usein itsekin innoissaan onnistumisesta. Puhelimessa vaikutus 

jää laimeammaksi. 
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Riittäväksi palautteeksi koettiin kerran kuussa olevat keskustelu, kunhan siitä pide-

tään kiinni. Selkeä korjaava palaute toivottiin annettavan mahdollisimman nopeasti, 

jotta pystyy muuttamaan omaa toimintaa. Tällöin ei tarvitse odottaa kasvokkain ta-

paamista, vaan puhelinkeskustelu toimii tällaisessa tilanteessa. Positiivista palautetta 

toivottiin annettavan enemmän. Myöhemmin annettu positiivinen palaute yllättää 

iloisesti, koska esimies muistaa onnistumisen. Toisaalta ajateltiin, että jollei palautet-

ta anneta heti, saattaa se unohtua kokonaan.  

 

Etäesimiehen haasteena on, että hän ei ole aina taputtelemassa olalle, mutta haastatel-

tavien mielestä kiitos kulkeutuu perille myös puhelimella. Myös sähköpostilla saata-

va positiivinen palaute hymiöiden ja huutomerkkien kera saa hyvälle tuulelle. Usein 

työssä on sekä alaisella että esimiehellä niin kiire, ettei ehdi aina soittelemaan, jolloin 

sähköpostikin koettiin kiitoksen osoittamisena.  

5.4 Työhyvinvointi 

Etäesimiehen haasteena on huomata konttorin ja tiimin hyvinvointi. Luvuista saa tie-

toa tietotekniikasta, mutta konttorin tunnelman aistiminen ei onnistu ilman läsnäoloa: 

”Konttorin tunnelman aistiminen ei onnistu lankoja pitkin”. Jos esimies on konttoris-

sa päivittäin, pystyy hän työntekijöiden tunnelman aistimaan: onko konttorissa lep-

poisa työilmapiiri vai kireää tiuskimista. Harvemmin läsnä oleva esimies ei pääse 

tarttumaan ongelmiin yhtä tehokkaasti. Haastateltavat olivat myös huomanneet, että 

esimiehen on vaikeampi huomata yksittäisen työntekijän hyvinvointi: ”Asiantuntija 

tehtävissä työskentelevät eivät saa apua tukiverkosta eikä viesti jaksamisesta välity 

työkavereille saati esimiehelle.” Alaisen tavatessa esimiehen kerran kuussa käydään 

yleensä läpi työasioita, tavoitteita ja pinnallista keskustelua työssä jaksamisesta. 

Etäällä istuva esimies voi huomata ylityötunneista alaisten kiireen. Joskus ylityötun-

nit alkavat kasaantua, jolloin esimies on yhteydessä alaiseen, mutta usein tällöin 

työntekijä jo kärsii uupumuksesta. Asiantuntijatehtävät ovat yksinäistä työtä eikä 

omassa vastuukonttorissa ole työtoverien tuomaa tukiverkostoa, jolloin viesti jaksa-

misesta ei välity työkavereille saati esimiehelle. Haastatteluista käykin ilmi, että 

työntekijöiden pitäisi oppia avoimemmiksi etäesimiehen kanssa. ”Alaisen pitäisi pys-
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tyä sanomaan avoimesti, jos työssä on kiirettä ja isoja juttuja, jotta esimies pysyy ti-

lanteen tasalla.” 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Esimiehen läsnäololla konttorissa ei suoranaisesti ollut vaikutusta pankkineuvojien 

työskentelyyn. Haastateltavat kokivat, että tietävät kukin vastuualueensa, jolloin päi-

vittäinen työskentely onnistuu ilman esimiehen läsnäoloa. Ilman ajanvarausta työs-

kenteleville palveluneuvojille tärkeää oli, että esimies huolehtii konttorin henkilöstön 

riittävyydestä ja käytännöntyön mahdollisuuksista: ”Lähiesimieheltä odotetaan nor-

maalia arkista asioiden sujumisen varmistamista ja hoitamista”. Asiakasvastuullinen, 

joka suunnittelee oman työviikkonsa, ei nähnyt esimiehen poissaololla vaikutusta 

työskentelyynsä. Esimiehen läsnäolo koettiin sparraavana ja kokoavan konttoria pu-

haltamaan yhteen hiileen.  

 

Etäesimies ei ole saatavilla joka tilanteessa, joten alaiset oppivat selvittämään asioita 

itsenäisesti ennen kuin turvaudutaan esimiehen apuun. Etäesimiehen alaisena kehit-

tyy harkintakykyä ja muodostuu hyvä verkosto. Ilman esimiestä työskentely kasvat-

taa oma-aloitteellisuuteen, mutta toisaalta työntekijät joutuvat ottamaan enemmän 

vastuuta omasta työstä ja työyhteisöstä.  

 

Yhteydenpito puhelimitse on sujuvaa. Puhelimessa keskustelun luonnollisuuteen ja 

avoimuuteen vaikuttaa perustan luominen luottamukselle kasvotusten tapaamiset.  

Luottamuksen saa muodostettua pienillä asioilla: on tavoitettavissa, soittaa takaisin 

vaikka työpäivä on päättynyt, kantaa vastuuta ja seisoo sanojensa takana. Esimiehen 

on tartuttava itse asiaan eikä jää taka-alalle, kun alaisella on haastava tilanne edessä. 

Esimies asettuu työntekijän saappaisiin ja auttaa konkreettisesti, esimerkiksi tulemal-

la mukaan haastavaan lainaneuvotteluun. Esimies voi reilusti kysyä, haluaako työn-

tekijä, että esimies on mukana tapaamisessa tai soittaa asiakkaalle kielteisestä laina-

päätöksestä. 
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Uuden etäesimiehen tulisi panostaa alaisten tapaamiseen yhteistyön alkutaipaleella, 

minkä jälkeen molempien on helpompi keskustella vaikeistakin asioista puhelimessa. 

Kanssakäymistä ja läsnäoloa on oltava sen verran, että luottamussuhde muodostuu 

esimiehen kanssa. Haastateltavat totesivat, että mitä tutumpi esimies on, sitä helpom-

paa on hoitaa kaikkea verkossa tai puhelimitse. Esimiehen kanssa tulee lähdettyä 

kahvitauolle, jolloin voidaan keskustella vapaasti työn ulkopuolisistakin asioista ja 

alaiset tulevat tutuiksi esimiehelle. Etäjohtamisesta puuttuu kokonaan yhteiset irtaan-

tumiset työn parista. Haittaa ei ole, jos toisinaan kysyy kuulumisia. Alaiselle tulee 

tunne, että esimies välittää ihmisinä, ei vain työntekijänä. Haastatteluissa tuli ilmi, 

että työpäivän päätteeksi kysymyksellä: ”miten päiväsi sujui?” on suuri merkitys 

työntekijälle.  

 

Etäesimieheltä kaivattiin tukea määrätynlaisiin haastaviin luottopäätöksiin. Samoin 

keskustelu ja sparraustukea vaativampiin asiakastapaamisiin. Palautetta toivottiin 

saatavan vähintään kerran kuukaudessa. Kuitenkin pääsääntöisesti toivottiin palaute 

annettavan kahden kesken, koska kasvokkain palautekeskustelu oli antoisampi ja an-

toi mahdollisuuden kehittymiseen. Etukäteen sovittuun palautekeskusteluun pystyi 

valmistumaan ennalta, jolloin sai keskittyä oman työn tuloksiin. Konkreettinen kiitos 

muistamisena kuten ruusu toi hyvän mielen. Julkista kehumista tutkimuksen haastat-

telujoukko ei toivonut, mutta ei sitä vastustettukaan. Yhdelle haastateltavista julki-

suus toi painetta olla jatkossakin yhtä hyvä, toinen ei kokenut tarvitsevansa julkista 

huomiota saavutuksistaan, vaan oman työn onnistuminen ratkaisi. Julkista kehua 

merkityksellisempää oli saada positiivista palautetta suoraan kahden kesken esimie-

heltä.  

 

Kuukausittaisessa tavoitekeskustelussa tuli haastateltavien mielestä riittävästi palau-

tetta ja keskustelu koettiin toimivana, koska siihen sai valmistautua etäkäteen. Palve-

luneuvojan tehtävissä olevat toivoivat palautetta säännöllisemmin. Joskus palaute-

keskustelut joudutaan perumaan, jolloin palautetta ei saa työstään. Esimies voisi pa-

nostaa tapaamiseen puhelimitse, jos kasvokkain tapaaminen ei onnistu. Yksi haasta-

teltavista toteaa: ”kun ei nähdä jää paljon sanomatta, tässäkin olisi hyvä olla edes pu-

helimitse säännöllisesti yhteydessä”. Tapaamisen puhelimitse voisi varata kalenteriin 

ja työntekijän tulisi olla rauhallisessa paikassa, jossa voi keskittyä puheluun eikä 

vuoroaan odottaviin asiakkaisiin. Puhelintapaaminen voisi olla myös kestoltaan ly-
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hyempi, esimerkiksi 15–30 minuuttia riittää, kun palautekeskusteluun on valmistau-

duttu ennalta. Puhelintapaamiset tukevat kasvokkain käytäviä keskusteluja, jolloin 

palautteen saamiseen ei tulisi liian pitkiä katkoksia.  

 

Palautekanavan ollessa auki kumpaankin suuntaan esimieheltä alaiselle ja alaiselta 

esimiehelle, välittyy tieto henkilöstön työtyytyväisyydestä ja jaksamisesta. Etäesi-

miehen kannattaa panostaa palautteeseen, koska mitä enemmän koko toimintakult-

tuuri kannustaa palautteeseen, sen enemmän sillä on vaikutusta koko työilmapiiriin. 

Haastateltavat toivoivat spontaania ja positiivista kannustusta työstä. Positiivisen pa-

lautteen haluttiin tulevan nopeasti ja antokanavalla ei ollut merkitystä, puhelinsoitto 

ja sähköposti piristävät työpäivää. Joskus etäesimies voisi soittaa ja kysyä miten päi-

vä on mennyt ja miten työntekijä koki onnistuneensa edellisessä asiakastapaamises-

sa. Kannustaminen ja positiivinen palaute tukevat koko työyhteisön palautekulttuu-

ria, johon vaikuttaa avoin ja rehellinen vuorovaikutus. (Kupias ym. 2011, 15.) 

 

Pienissä konttoreissa esimiehen tukea enemmän kaivattiin vertaistukea työkavereista. 

Usein pienen henkilöstövahvuuden konttoreissa asiakasvastuullisen tai yrityksen 

pankkineuvojan tehtävissä työskentelee vain yksi henkilö, muun henkilöstön ollessa 

palveluneuvojia, joiden tehtävät eroavat asiakasvastuullisen työstä. Asiakasvastuulli-

silta puuttuu keskustelu- ja sparraustuki pienissä konttoreissa, joissa esimies ei ole 

läsnä. Näissä konttoreissa etäesimiehen yhteydenpito korostuu.  
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LIITE 1 

HAASTETTELURUNKO 

 

Taustatiedot 

Missä tehtävissä työskentelet tällä hetkellä? 

Miten pitkään olet työskennellyt pankkialalla? 

Miten usein tapaat esimiestäsi kasvokkain ja puhelimessa?  

Onko esimies ollut sinulle entuudestaan tuttu? 

 

Läsnäolo ja yhteydenpito 

Mitä odotuksia sinulla on esimiehelle, jota et näe päivittäin? 

Miten esimiehen läsnäolo tai poissaolo vaikuttaa sinun 

-työskentelyyn?  

-motivaatioon? 

Miten olette yhteydessä esimiehen kanssa? 

Mitkä asiat vaativat esimiehen läsnäolon konttorissa? 

 

Palaute 

Saatko riittävästi palautetta esimieheltä? 

Millaista palautetta saat? 

Millaista palautetta odotat ja missä tilanteissa? 

Millaista palautetta voi antaa puhelimitse? 

Palautteen antamisen ajankohta? 

Palautteen julkisuus? 

 
 


