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Etäjohtamisen ja hajautettuun organisaatioon liittyvästä 
kirjallisuudesta voi yhteenvetona nostaa, että..

• Etäjohtamisen taitoa tarvitsee yhä 
useampi esimies (Vilkman 2016; Aspara 2017; Pihlaja 2018; 
Työturvallisuuskeskus 2018)

• Hajautetun työn johtamisessa 
onnistumisen edellytyksenä nähdään 
muun muassa hyvät viestintä- ja 
vuorovaikutustaidot (Vartiainen ym. 2004; Koivisto & 
Vartiainen 2008; Hyppänen 2015; Aspara 2017; Pihjala 2018)

• Esimies on avainasemassa viestien 
välittämisessä (Tanhua 2015; Pihlaja 2018)

• Työn tehokkuudessa olennaista ei vaikuttaisi 
olevan millä menetelmillä viestitään vaan 
miten johdonmukaista ja säännöllistä 
viestintä on (Morgan ym. 2014; Tanhua 2015) 

• Virtuaalisessa ympäristössä tarvitaan 
luottamusta enemmän ja sen rakentaminen 
alusta alkaen on tärkeää (Hyppänen 2015; 
Työturvallisuuskeskus 2018)

• Hajautetun työn tasalaatuisuus ja 
menestyminen vaatii yhteisiä toimintatapoja 
ja -malleja (Vartiainen 2004; Työturvallisuuskeskus 2018)



VIESTINTÄ OSANA ETÄJOHTAMISTA – TARKOITUS JA 
TAVOITTEET, AINEISTONKERUU JA AINEISTON KÄSITTELY

• Tarkoitus oli selvittää ja kuvailla 
etäjohtamisen viestinnän nykytilaa ja 
kehittämistarpeita osastonhoitajien ja 
työntekijöiden näkökulmasta Tyks 
psykiatrian etäjohdettavissa työryhmissä. 

• Tavoitteena oli luoda ehdotukset 
etäjohtamisen viestinnän kehittämiseksi 
sekä lisätä osastonhoitajien tietoisuutta 
etäviestinnän mahdollisuuksista. 

• Webropol-kysely osastonhoitajille (18/15) ja 
työntekijöille (202/120)

• Työpaja osastonhoitajille (18/11) – keskustelu ja 
tuplatiimimenetelmä

• Tilastolliset menetelmät - Vastaukset Excel-
taulukkoon käsiteltäväksi ja avoimet vastaukset 
ryhmiteltiin sisällön mukaan. Avoimet esitettiin 
sanallisesti.

• Excel-taulukon avulla erotettiin eripaikkaisten 
työntekijöiden vastaukset saman paikkaisista. 
Osastonhoitajilta ja työntekijöiltä kysyttiin samoja 
asioita, joten vastauksia voitiin verrata. Tulokset 
esitettiin frekvensseinä ja prosentteina sekä 
käytettiin taulukoita havainnollistamassa.



VIESTINTÄ OSANA ETÄJOHTAMISTA -
TULOKSET

• Osastonhoitajilla 1-4 eri paikkaista yksikköä johdettavanaan, 
työntekijät sijoittuivat yhdeksään eri paikkaan. 

• Työntekijöistä noin neljäsosalla (24 %) vastanneista oli työhuone 
fyysisesti samassa paikassa osastonhoitajan kanssa. 

• Tuloksissa strukturoitujen ja avoimien kysymysten vastaukset olivat 
osittain ristiriitaisia. Vastauksissa oltiin melko tyytyväisiä 
etäjohtamisen viestintään kokonaisuudessaan, mutta kuitenkin 
avoimissa vastauksissa läpi kyselyn tuotiin erilaisia ongelmia esiin. 

• Käytössä oli pääsääntöisesti perinteiset yhteydenpitomenetelmät, 
kuten puhelut, tekstiviestit ja sähköposti. 

• Henkilöstön tuttuus ja luottamus liittyivät luontevaan 
etäyhteydenpitoon. Säännölliset palaverit toteutuivat ja olivat 
tärkeitä. 



VIESTINTÄ OSANA ETÄJOHTAMISTA -
TULOKSET

• Kokonaisuudessaan vaikuttaa siltä, että etäjohtamisen viestintä on 
sattumanvaraista siten, että yhtenäisiä toimintatapoja ei ole riittävällä 
tarkkuudella laadittu eikä toimintatavoissa ole organisaatiolähtöistä linjausta. 

• Etäjohtamisen viestinnässä ei ole myös riittävää tasapuolisuutta siten, että 
etäpisteet ja saman paikkaiset työntekijät saisivat oikea-aikaisesti ja riittävästi 
tietoa tai heidän yhteydenottoihinsa reagoitaisiin riittävästi. 

• Etäpisteistä vaikuttaa olevan suurempi kynnys ottaa yhteyttä samoin kuin 
osastonhoitajilla on kynnys toimittaa asioita etäälle. Samoin etäpisteissä on 
tuntuma, että osastonhoitaja ei ole riittävän perillä työstä tai työpisteen 
asioista, että palautetta tai tukea voisi siihen tasapuolisesti antaa. 

• Osastonhoitajat kokevat yhtä lailla, että heillä ei ole riittävää tietämystä 
etäpisteistä sekä kokevat etäältä kehittämisen haastavana tai mahdottomana. 

• Välineiden ja sovellusten käyttö on niin ikään henkilösidonnaista ja niiden 
käytössä on puutteita sekä saatavuuden, toimivuuden ja osaamisen osalta. 





VIESTINTÄ OSANA ETÄJOHTAMISTA -
ARVIOINTIA
• Kehittämisideoita nousi osastonhoitajilta paljon ja 

samoja ongelmia vaikutti olevan joka yksikössä

• Työn tulokset ovat herättäneet kiinnostusta 
toimialueen sisällä ja osittain se on jo tuottanut 
muutoksiakin tilanteeseen. Toimenpiteisiin on 
ryhdytty heti tulosten julkistamisen jälkeen. > Uusia 
etäviestinnän toimintatapoja käyttöön, ohjeistuksia, 
pyyntöjä esittää työtä/tuloksia

• Monet etäjohtamisen viestinnän tilaan liittyvistä 
haasteista on ratkaistavissa pienillä muutoksilla.

• Tämä nykytilan selvitys tuo sovellettavaa tietoa 
terveydenhuollon toimialueen etäjohtamisesta 
kiinnostuneille. 



SWOT-ANALYYSI

 



VIESTINTÄ OSANA ETÄJOHTAMISTA – LUOTETTAVUUS, EETTISET 
KYSYMYKSET SEKÄ JATKOKEHITTÄMISEHDOTUKSET

• Kyselylomakkeen testaus – silti joidenkin termien 
avaamista kaivattiin ja täyttä varmuutta ei ole mitä 
vastaajat ymmärsivät esim. pelisäännöistä koskevaan 
kysymykseen

• Avoimen vastauksen kohta useassa kysymyksessä –
hankaloitti vastausten käsittelyä, mutta toisaalta 
niiden kautta esim. ongelmakohdat toistuivat 
vastausten eri kohdissa perusteluina

• Vastuualueittain ei voitu raportoida, vaikka sitä 
taustatiedoissa kysyttiin

• Jatkossa tärkeintä olisi jatkaa tämän aiheen parissa Tyks 
psykiatrialla ja hyödyntää tämän selvityksen tulokset 
etäjohtamisen tilan kehittämiseksi ja parantamiseksi. 
Mittarina toimisi kyselyn toistaminen kehittämistoimien 
toteuttamisen jälkeen. 

• Mielenkiintoista olisi tietää miten tyytyväisiä ollaan tai 
miten toimivaa etäjohtamisen viestintä on niissä 
organisaatiossa, joissa näitä uusia teknologiaratkaisuja on jo 
käytössä. Näin voitaisiin saada tietoa siitä mihin suuntaan 
viestintää olisi kannattavaa kehittää ja ottaa toimintatavaksi. 

• Lisäksi työn kuormittavuuden ja työhyvinvointiin liittyen olisi 
tärkeää saada tietoa, minkälaisia ratkaisuja kannattaisi 
etäjohtamisessa ottaa käyttöön. 


