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Tuloksellista työtä 
ViRTUaaLiTiiMiSSä

Yhä useampi tiimi käyttää apunaan erilaista viestintäteknologiaa. 
Virtuaalitiimeihin pätevät monesti samat lainalaisuudet kuin vuorovaikutuksessa 

yleensäkin. Yhteistyö onnistuu, jos vain tahtoa siihen löytyy.

Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hankkeen tutkijat koolla: Professori Maarit Valo (vas.), FM Mitra Raappana, 
FM Tessa Horila, FM Malgorzata Lahti, FT Margarethe Olbertz-Siitonen ja FT Marko Siitonen. 
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Puheviestinnän professori Maarit Valo Jyväskylän yliopis-
ton viestintätieteiden laitokselta vahvistaa, että virtuaali-
tiimeissä tarvittava vuorovaikutusosaaminen on hyvin sa-
mankaltaista kasvokkain tapahtuvan viestinnän kanssa.

”Viestintävälineet tuovat toki omat piirteensä vuorovai-
kutukseen, mutta virtuaalitiimeissä voidaan toteuttaa pe-
riaatteessa samoja tehtäviä kuin perinteisessä viestinnäs-
sä: vaihtaa mielipiteitä, jakaa tietoa, ideoita asioita ja koor-
dinoida työtä”, Valo sanoo.

”Tietokoneiden ja mobiililaitteiden välityksellä tapahtu-
va työskentely onnistuu yhtä hyvin kuin saman pöydän ää-
rellä, jos vain motivaatiota ja osaamista löytyy.” 

Virtuaalityö säästää runsaasti työaikaa, sillä matkusta-
mista tarvitaan sen myötä vähemmän. Etenkin kansainvä-
linen verkostoituminen ja suhteiden ylläpito on uuden vies-
tintäteknologian ansiosta helpompaa kuin ennen. 

”Aiemmin luultiin, että ihmiset joutuvat ilmaisemaan 
itseään jotenkin vaillinaisesti ja vuorovaikutuksesta tulisi 
kylmää, jopa valheellista, mikäli keskustelukumppanit ei-
vät näe toisiaan samassa tilassa kasvokkain”, Maarit Valo 
kertoo. ”Nykyään tiedetään, että teknologian välityksellä 
pystytään työskentelemään aivan yhtä hyvin kuin kasvok-
kainkin, jos välineitä käytetään järkevästi.”

Suunnittelua ja SopimukSia tarvitaan

Jyväskylän yliopistossa on käynnissä Maarit Valon johdol-
la tutkimushanke, jossa analysoidaan virtuaalitiimeissä tar-
vittavaa vuorovaikutusosaamista. Samalla tutkitaan, mikä 
merkitys viestintätaidoilla on tiimien tuloksellisuuteen.

Tuloksellisuus edellyttää tavoitteita, joten myös virtu-
aalitiimin on päätettävä ja tiedettävä kulloisetkin tavoit-
teensa ja pyrittävä niihin yhdessä. Tällä on vaikutusta myös 
jäsenten motivaatioon valmistautua ja osallistua tärkeinä 
pitämiinsä kokouksiin.

”Tiimillä voi olla useita erityyppisiä tehtäviä, joten jä-
senten on hallittava monia erilaisia vuorovaikutustapoja.  
Jotakin tehtävää saatetaan toteuttaa keskinäisen kritiikin ja 
tiukan argumentoinnin avulla, toista hulvattomalla ideoin-
nilla ja kolmatta rauhallisella pohdiskelulla”, Valo kuvailee.

Jäsenet tuovat kukin oman yksilöllisen osaamisensa tii-
min käyttöön. Pitkän ajan kuluessa tiimille kehittyy myös 
yhteistä tietotaitoa: osataan yhdessä pitää yllä hyvää yh-
teishenkeä ja ratkoa erimielisyyksiä.

”Vuorovaikutuksen jäsentämistä ja koordinointia tarvi-
taan erityisesti tiukkaa aikataulua noudattavissa projekti-
tiimeissä. Erilaisten alustojen ja ohjelmien avulla voidaan 
kuitenkin huolehtia, että tärkeät asiat muistetaan käydä lä-
pi jokaisessa kokouksessa”, Valo sanoo.

Virtuaalitiimin vetäjällä on Valon mukaan keskeinen 
rooli motivaation ylläpitäjänä, työn suunnittelijana sekä 

edistymisestä ja vastuista huolehtijana. Vetäjä on myös 
usein se, joka valitsee välineet ja pitää yhteyttä organisaa-
tion muihin toimijoihin.

”Jaettu johtajuus on tiimeissä yleistä, etenkin tieto- ja 
asiantuntijatyössä. Tiimien vetämisessä voidaan vuorotel-
la tai jakaa vetovastuuta aihealueiden ja tehtävien mukaan.”

monipuoliSta vuorovaikutuSta

Virtuaalitiimien vuorovaikutusosaamisessa korostuvat tai-
to tehdä tiedosta yhteistä, kyky edetä jäsentyneesti ja teh-
dä päätöksiä, suunnitella ajankäyttöä, punnita vaihtoehtoja, 
ratkaista ongelmia, argumentoida, mutta myös hallita tun-
teita ja ajatella kriittisesti.

”Jäsenten välisestä vuorovaikutuksesta on pidettävä hy-
vää huolta. Lisäksi on varmistettava, että esimerkiksi au-
diokokouksissa jokaisella on puhe- ja kommentointimah-
dollisuus”, Maarit Valo muistuttaa.

Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -hankkeen tutkijat koolla: Professori Maarit Valo (vas.), FM Mitra Raappana, 
FM Tessa Horila, FM Malgorzata Lahti, FT Margarethe Olbertz-Siitonen ja FT Marko Siitonen. 

Tiimien on tunnettava omat tarpeensa ja valittava sekä 
välineet että käytänteet sen mukaisesti. Viestintäteknolo-
gia tuo Valon mukaan myös lisävaatimuksia sen käyttäjille. 

”Mikäli olet audiokokouksessa hiljaa, olet todella näky-
mätön ja kuulumaton. Omasta läsnäolosta ja osallisuudes-
ta on siksi osattava viestiä, toki niin, että oma rooli on so-
pivassa suhteessa muihin.”

Valon mielestä kuulumisten vaihtoa ja huumoria aras-
tellaan joskus turhaankin, sillä liittyyhän kevyt jutustelu ja 
asian vierestä puhuminen myös kasvokkain tapaamisiin. 
Hyvät suhteet ovat osa työtä ja edistävät hyvinvointia.

”Tehtäviin ja suhteisiin liittyvän vuorovaikutuksen pi-
täminen mukavassa tasapainossa kuuluu virtuaalitiimin 
haasteisiin”, hän muistuttaa.

”Kannattaa myös pyrkiä yhteiseen tiimitodellisuuteen, 
jossa hyvistä käytänteistä ollaan yhtä mieltä. Esimerkik-
si milloin tarvitaan kasvokkain kohtaamisia ja mitkä asi-
at voidaan hoitaa siihen soveltuvan teknologian avulla.” 

Vuorovaikutusosaaminen virtuaalitiimeissä -tutkimushan-
ketta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia (2011–2014) ja Jy-
väskylän yliopisto sekä tutkija-apurahoilla Suomen Kulttuu-
rirahasto, Työsuojelurahasto ja Ella ja Georg Ehrnroothin 
säätiö.

Teknologian väliT yksellä pysT y Tään 
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