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den vaikutusta työpaikan valintaan. Kvantitatiivinen kyselytutkimus toteutettiin 21.10.-
3.11.2019 ja kyselyyn vastasi 188 vastaajaa. Kysely jaettiin Facebookin uraan ja työnha-
kuun liittyvissä keskusteluryhmissä sekä LinkedInissä. Vastauksista muodostui vapaaeh-
toisten vastaajien näyte. 
 
Tavoitteena tutkimuksessa oli kartoittaa joustavien työntekotapojen merkitystä ja tärkeyttä 
työntekijöille sekä mahdollisia vaikutuksia työnantajakuvaan ja organisaation houkuttele-
vuuteen työnantajana. Tarkoituksena oli kerätä tietoa, mitä esimerkiksi organisaatiot voivat 
hyödyntää työnantajakuvan ja työskentelykäytäntöjen kehittämistä varten. 
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työn kanssa. Myös vastaajat, joilla ei ollut mahdollisuutta joustaviin työntekotapoihin, toivoi-
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vat koettiin myös suurimmaksi osaksi tärkeäksi kriteeriksi työpaikan valinnassa. 78 pro-
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suuden tarjoavan työnantajan etusijalle työpaikkaa hakiessa. Vastaavasti 87 prosenttia 
vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että asettaisi työpaikkaa hakiessaan sel-
laisen työnantajan etusijalle, joka tarjoaa mahdollisuuden hyödyntää työaikajoustoja. 
 
Kyselyn tulosten perusteella joustavilla työntekotavoilla voidaan katsoa olevan vaikutusta 
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kannattaa kiinnittää huomiota joustavien työntekotapojen mahdollistamiseen. Tämä tuo 
moniulotteisia hyötyjä niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Joustavien työntekotapojen 
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1 Johdanto 

Työelämä muuttuu jatkuvasti ja muuttaa samalla työnteon tapoja ja edellytyksiä. Tämän 

myötä yhä useampi organisaatio joutuu miettimään toimintatapojaan ja -mallejaan uudel-

leen ja hankkimaan uudenlaista kilpailuetua joustavuudesta ja innovatiivisuudesta. Myös 

työvoiman rakenne ja odotukset muuttuvat uusien sukupolvien tullessa työelämään. Näille 

nuoremmille ikäpolvillekin työ on tärkeää, mutta vapaa-aika nousee sitäkin tärkeämmäksi 

asiaksi. Heille on erityisen merkityksellistä se, että työltä jää aikaa perheelle ja harrastuk-

sille. Työn ja muun elämän tasapaino siis korostuu. Samalla koko työn tekemisen kulttuuri 

muuttuu, kun työn tekeminen ajasta ja paikasta riippumattomasti yleistyy. (Manka & 

Manka 2016, 13-14.) 

 

Etätyön tekeminen on lisääntynyt vahvasti 2000-luvulla, ja kasvua on tapahtunut yhä use-

ammilla toimialoilla. Etenkin toimihenkilö- ja asiantuntijatyötä voidaan tehdä joustavasti 

niin työnantajan toimitiloissa, kotona kuin muuallakin. Myös työaikojen joustavuus on mah-

dollista yhä useammassa työssä ja useammalla toimialalla. (Kauhanen 2009, 52-54.) 

Vaikka etätyö on yleistynyt monenlaisissa organisaatioissa ja toimialoilla sekä teknologian 

puitteet etätyön tekoon ovat olemassa, ei etätyöstä ole kuitenkaan muodostunut vielä lä-

heskään niin tavanomaista, kuin olisi mahdollista (Fried & Hansson 2014, 11). 

 

Työelämällä on keskeinen rooli hyvinvoinnin edistämisessä. Työelämän muuttuessa myös 

työhyvinvoinnin tarpeet muuttuvat. Samalla organisaatioiden keinot työhyvinvoinnin ylläpi-

tämiseen ja kehittämiseen uudistuvat. Menestyvät organisaatiot ovat innovatiivisia eli ky-

kenevät uudistumaan ja kehittämään toimintaansa, myös työhyvinvointiin liittyen. Hyvin-

voiva työntekijä sekä tuottava ja innovatiivinen työyhteisö ovat parhaimmillaan organisaa-

tioille kilpailuvaltteja, jotka parantavat organisaation mainetta, kiinnostavuutta ja houkutte-

levuutta myös työnantajana. (Puttonen, Hasu & Pahkin 2016, 4.) 

 

Erilaiset joustavat työnteon tavat ovat siis yhä yleisempiä ja myös työntekijöiden näkökul-

masta arvostetumpia työelämässä. Tämän lisäksi työnantajakuva, työpaikan valintaan liit-

tyvät tekijät sekä työntekijöiden odotukset ja oletukset työnantajista ja työelämästä ovat 

vahvasti pinnalla olevia ja ajankohtaisia teemoja. Nämä ovat myös seikkoja, joihin organi-

saatioiden on yhä tärkeämpää ja jopa välttämätöntäkin kiinnittää huomiota. Merkitys ko-

rostuu tulevaisuudessa entisestään. (Duunitori 2019; Monster 2018.) 

 

Päädyin tähän opinnäytetyön aiheeseen ilman toimeksiantajaa, koska koen joustavat 

työnteon tavat ja niiden vaikutukset työelämään tärkeäksi nykypäivänä. Aiheen ajankoh-

taisuutta puoltaa myös 1.1.2020 voimaan tuleva uusi työaikalaki (872/2019), joka ottaa 
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huomioon muuttuneet ja monipuolistuneet työn tekemisen muodot. Uudessa työaikalaissa 

esimerkiksi etätyö tulee työaikalain piiriin ja työaikalaki myös mahdollistaa joustotyöaika-

mallin käyttöönottamisen. Myös työaikapankkeja ja liukuvaa työaikaa koskevaan säänte-

lyyn tulee helpotuksia laajentaen työaikajoustotapojen mahdollistamista. Lain uudistukset 

luovat mahdollisuuksia entistä joustavampaan työntekoon niin itsenäistä asiantuntijatyötä 

tekeville kuin myös työntekijöille, jotka eivät ole aiemmin olleet esimerkiksi työaikajousto-

jen piirissä esimerkiksi työehtosopimusten määräysten myötä. (Virri 2019.)  

 

Koen myös joustavien työntekotapojen vaikutukset työnantajakuvaan ja työpaikan valin-

taan varsin ajankohtaiseksi aiheeksi. Olen seurannut paljon joustaviin työntekotapoihin liit-

tyvää keskustelua sekä läheisteni, tuttavieni ja muiden verkostoihini kuuluvien henkilöiden 

kokemuksia aiheeseen liittyen. Näistä keskusteluista ja kokemuksista on tullut ilmi, että 

joustavien työntekotapojen käytännöissä ja työskentelykäytäntöjen kehittämisessä on 

eroa samankaltaistenkin organisaatioiden välillä, eikä joustavien työntekotapojen hyötyjä 

ja merkitystä tunneta vielä täysin kaikissa organisaatioissa. 

 

1.1 Opinnäytetyön tavoite ja rajaus 

Opinnäytetyön tavoitteena on tutkia joustavia työntekomahdollisuuksia ja niiden vaikutusta 

työpaikan valintaan. Opinnäytetyön tutkimus kartoittaa joustavien työntekotapojen merki-

tystä ja tärkeyttä työntekijöille sekä mahdollisia vaikutuksia työnantajakuvaan ja organi-

saation houkuttelevuuteen työnantajana. Tutkimuksen pääkysymyksenä on se, miten 

joustavat työntekomahdollisuudet vaikuttavat työpaikan valintaan. Jotta pääkysymys tulee 

ratkaistuksi, tarvitaan vastaus alaongelmiin, joita ovat miten työntekijät kokevat joustavat 

työntekotavat ja niiden tärkeyden, miten joustavat työntekomahdollisuudet vaikuttavat 

työntekijöiden mielikuvaan työnantajasta ja kuinka tärkeäksi kriteeriksi joustavat työnteko-

tavat nousevat työpaikkaa valitessa. 

 

Opinnäytetyön tietoperustassa käsitellään joustavat työntekotavat ja työpaikan valintaan 

vaikuttavat tekijät. Joustavat työntekotavat rajataan etätyöhön ja työaikajoustoihin. Työai-

kajoustot puolestaan rajataan yleisesti käytössä oleviin, parhaimmillaan päivittäistä jous-

toa mahdollistaviin liukuvaan työaikaan ja työaikapankkeihin. Joustavien työntekotapojen 

osalta käsitellään niiden hyötyjä ja haasteita niin työntekijöille kuin organisaatioillekin sekä 

joustavien työntekotapojen vaikutuksia sitoutumiseen ja työpaikan valintaan. Työpaikan 

valintaan vaikuttavista tekijöistä esitellään työntekijöiden odotuksia työltä ja työelämältä, 

motivaatioteorioita sekä työnantajakuvaa ja työnantajakuvan vaikutuksia sitoutumiseen ja 

työpaikan valintaan. 
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Tutkimuksen tavoitteena on kartoittaa joustavien työntekotapojen merkitystä työntekijöille 

ja näin kerätä tietoa, mitä esimerkiksi organisaatiot voivat hyödyntää työnantajakuvan ja 

työskentelykäytäntöjen kehittämistä varten. Useilla toimialoilla organisaatioille onkin ajan-

kohtaista miettiä joustavien työnteon tapojen käytäntöjä (Vilkman 2019). Myös työnantaja-

kuvan rakentaminen ja kehittäminen ovat monille organisaatioille ajankohtaisia ja tärkeitä 

teemoja (Duunitori 2019). Parhaimmillaan tutkimuksen tulokset voivat osaltaan auttaa ke-

hittämään yhä parempaa työelämää ja luomaan yhä joustavampia työskentelykäytäntöjä. 

Aiheesta ja tutkimuksen tuloksista voi näin ollen olla hyötyä niin työntekijöille, työnhaki-

joille kuin työnantajillekin. 

 

1.2 Keskeiset käsitteet 

Etätyöllä tarkoitetaan muualla kuin työnantajan tiloissa tai normaalilla työntekopaikalla teh-

tävää työtä. Etätyö voi tapahtua esimerkiksi kotona, kesämökillä, työmatkalla tai erillisessä 

etätyökeskuksessa. Tällöin työ tapahtuu yleisimmin erilaisia tietoliikenneyhteyksiä hyödyn-

täen. (Helle 2004, 13.) 

 

Työaikajoustot ovat erilaisia työajan mukauttamisen malleja, joilla tavoitellaan niin organi-

saation kysynnän vaihteluun sopeutumista ja toiminnan tehostamista kuin myös työnteki-

jöiden elämäntilanteiden ja tarpeiden huomiointia, terveyden ja työhyvinvoinnin lisäämistä 

sekä työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista (Puttonen ym. 2016, 25). 

 

Liukuva työaika on säännöllisen työajan järjestämisen malli, jonka käytöstä on sovittu 

työntekijän ja työnantajan välillä. Liukuvan työajan myötä työntekijällä on mahdollisuus 

vaikuttaa omiin päivittäisiin työaikoihinsa tiettyjen, sovittujen reunaehtojen puitteissa. Täl-

löin työntekijällä on usein muutaman tunnin aikaikkunan sisällä oikeus päättää, milloin 

saapuu töihin ja lähtee töistä. (Työsuojeluhallinto 2019.) 

 

Työaikapankilla tarkoitetaan työn ja vapaa-ajan yhteensovittamista helpottavaa järjestel-

mää, joka perustuu työpaikalla tehtyyn sopimukseen. Työaikapankin avulla työntekijä voi 

säästää ja yhdistää esimerkiksi tehdyistä ylitöistä ja käyttämättömistä lomapäivistä kerty-

nyttä työaikaa ja käyttää ne myöhemmin palkallisena vapaa-aikana. (Levander 2015.) 

 

Työnantajakuvalla tarkoitetaan mielikuvaa ja käsitystä, mikä organisaation nykyisillä työn-

tekijöillä ja tulevilla, potentiaalisilla työnhakijoilla on organisaatiosta. Hyvämaineinen orga-

nisaatio on houkutteleva ja vetovoimainen sekä kykenee houkuttelemaan osaavaa työvoi-

maa ja sitouttamaan henkilöstönsä. (Kauhanen 2009, 69.) 
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2 Joustavat työntekotavat 

Tässä luvussa käsitellään etätyötä ja työaikajoustoja, niiden hyötyjä ja haasteita niin työn-

tekijöille kuin organisaatioillekin sekä joustavien työntekotapojen vaikutuksia sitoutumi-

seen ja työpaikan valintaan. 

 
2.1 Etätyö 

Nykyään yhä useampi tekee työnsä etätyönä eli jossakin muualla kuin työnantajan hallin-

noimissa tai osoittamissa tiloissa tai muuten normaalin työnsuorittamispaikan ulkopuolella. 

Yhä useampi työ voidaan tietoliikenneyhteyksien myötä tehdä ainakin osittain etätyönä. 

Etätyötä tehdään usein kotona tai muussa kotiin verrattavissa olevassa paikassa, kuten 

mökillä. Etätyötä voidaan tehdä myös erillisissä etätyötoimistoissa, asiakkaan toimitiloissa 

tai liikkuvana etätyönä matkustaessa vaikkapa kulkuneuvosta tai hotellista käsin. (Helle 

2004, 13; Pekkola 2002, 18.) 

 

Etenkään tietotyössä ei usein ole merkityksellistä, missä paikassa työ tehdään. Tällöin 

kiinteästä, tietystä työntekopaikasta kiinni pitäminen pohjautuukin lähinnä perinteiseen ta-

paan organisoida, johtaa ja valvoa työtä. Etätyössä puolestaan lähtökohtana on mahdol-

listaa työnteko sekä työntekijän että työnantajan kannalta tehokkaimmalla tavalla. (Helle 

2004, 13.) Etätyö ei eroa normaalista, perinteisestä työstä muuten kuin sillä, että työ ta-

pahtuu jossakin muualla kuin työnantajan hallinnoimassa tilassa. Etätyö onkin usein niin 

kutsuttua läsnätyötä eli työn tekemistä joustavasti paikasta riippumatta, kuitenkin olemalla 

esimerkiksi nykyaikaisten viestintävälineiden kautta samalla tapaa läsnä kuin paikan 

päällä työskennellessä. (Helle 2004, 13; Roine & Anttila 2016, 12.) 

 

Suomessa etätyötä tehdään erityisesti osittaisena etätyönä, jolloin osa työstä tehdään fyy-

sisellä työpaikalla ja osa muualla. Osittainen etätyö voi tapahtua tekemällä kokonaisia päi-

viä toisinaan fyysisellä työpaikalla ja toisinaan muualla tai vaihtoehtoisesti työskentele-

mällä esimerkiksi osan yksittäisestä työpäivästä etänä ja osan työpaikalla. Osittaisessa 

etätyössä avainsanana onkin molemminpuolinen joustavuus. Työskentely täysin pelkäs-

tään etätyönä eli kokoaikainen etätyö on toistaiseksi harvinaista. Kun puhutaan etätyöstä, 

etätyön tekemisestä ja etätyöhalukkuudesta, tarkoitetaankin nimenomaan osittaista etä-

työtä. (Fried & Hansson 2014, 205-207; Helle 2004, 30.) 
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2.1.1 Etätyön yleisyys ja edellytykset 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin 2018 mukaan etätyö on yleistynyt viime 

vuosina. Säännöllisesti etätyötä tekee 21 prosenttia ja satunnaisesti 14 prosenttia palkan-

saajista. Päivittäin etätyötä tekee vain kolme prosenttia palkansaajista. Etätyö on miehillä 

hieman yleisempää kuin naisilla. Alemmilla ja ylemmillä toimihenkilöillä etätyön tekeminen 

on selvästi yleisintä ja esimerkiksi työntekijöistä vain yksi sadasta tekee etätöitä viikoittain. 

Kaikkiaan etätöiden tekeminen on yleisintä valtiolla ja harvinaisinta teollisuudessa. (Työ- 

ja elinkeinoministeriö 2019, 55.) 

 

Etätyön tekeminen on yleistynyt erityisesti siitä syystä, että useimmat työt eivät enää 

vaadi nykypäivän teknologian myötä, että työ tulisi suorittaa tietyssä paikassa. Erityisesti 

itsenäinen työ ja toimihenkilötyö on mahdollista suorittaa etänä. Kuitenkin kokonaisuudes-

saan halu tehdä etätyötä on selkeästi yleisempää kuin toteutunut etätyö. Suurin osa etä-

työstä tapahtuu myös niin kutsuttuna epävirallisena etätyönä eli ilman erillistä kirjallista so-

pimusta. Etätyötä tehdään lähinnä hiljaisen sopimuksen ja työpaikalla muodostuneiden 

yleisten käytäntöjen perusteella. (Helle 2004, 14.) Helle (2004, 14) toteaa, että selkeäm-

mille säännöille ja käytännöille olisikin monesti tarvetta. 

 

Etätyö edellyttää onnistuakseen tiettyjä ominaisuuksia niin työtehtäviltä, työntekijältä kuin 

työnantajaorganisaatioltakin. Työtehtävien tulee sopia etätyönä tehtäviksi eli niillä tulee 

olla selkeät tavoitteet ja aikataulut sekä ne tulee voida arvioida tulosten kautta, työn tulee 

olla mahdollista tehtäväksi tietoliikenneyhteyksien kautta ja työntekoon ei tule tarvita väli-

neitä, resursseja tai materiaaleja, joita ei voida viedä työpaikan ulkopuolelle. Työntekijällä 

tulee puolestaan olla kykyä päätöksentekoon ja ongelmanratkaisuun, ajanhallinnan ja työn 

organisoimisen taitoja, vastuuntuntoa, motivaatiota ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 

(Helle 2004, 93-95.) Organisaatiolta puolestaan edellytetään ennakkoluulotonta suhtautu-

mista, toimivaa viestintää ja luottamusta koko henkilöstön ja työnantajan kesken, aitoa ha-

lua parantaa työntekijöiden tuottavuutta ja hyvinvointia sekä tahtoa organisoida, arvioida 

ja valvoa työtä uudella tapaa (Fried & Hansson 2014, 131; Helle 2004, 90-91; Roine & 

Anttila 2016, 20). 

 

Kauhasen (2009, 54) mukaan etätyön yleistymiseen on runsaasti mahdollisuuksia yhä 

useammissa työtehtävissä ja toimialoilla. Kauhanen toteaa, että suurimpana esteenä etä-

työskentelyn yleistymiselle onkin esimiehen ja organisaation asenteet etätyötä kohtaan. 

Kaikista etätyön mukanaan tuomista mukavuus- ja tuottavuuseduista huolimatta usein ha-

lutaan, että työntekijät työskentelevät fyysisesti paikan päällä ja työn tulosten ja laadun si-
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jaan kiinnitetään huomiota enemmänkin fyysiseen läsnäoloon. Etätyön tekemiselle ei kui-

tenkaan ole usein mitään konkreettista estettä, mitä ei voisi kohtuullisella vaivalla ylittää. 

(Kauhanen 2009, 54.) 

 

Salmenperä (2007, 4) toteaa, että kaikkia töitä ei luonnollisestikaan voi edes muuttaa etä-

työnä tehtäväksi. Lisäksi myös perinteisessä työssä on omat hyvät puolensa. Mikäli kui-

tenkin edes osa työstä on tehtävissä etätyönä, voi perinteisen työn ja etätyön hyviä puolia 

yhdistellä joustavasti ja näin usein käytännössä tapahtuukin. Etätyön määrä voi myös 

vaihdella tilanteen mukaan joustavasti. Tärkeää joustavuudessa on se, että sekä työnte-

kijä että työnantaja saavuttavat tämän myötä hyötyjä. (Salmenperä 2007, 4.) 

 

2.1.2 Etätyön hyödyt ja haasteet 

Etätyöstä seuraa arvokkaita hyötyjä niin työntekijälle, työnantajalle kuin yhteiskunnallekin. 

Työntekijälle aiheutuvia hyötyjä ovat muun muassa työn järjestelemiseen liittyvän vapau-

den ja joustavuuden lisääntyminen, mahdollisuus yhdistää työ ja vapaa-aika joustavam-

min, työhyvinvoinnin lisääntyminen, itsenäisempi työ sekä työmatkoihin kuluvan ajan ja 

työmatkakustannusten väheneminen. (Helle 2004, 17.) Etätyöskentelyn avulla työn kes-

keytykset ja tehottomuus vähenevät sekä työn itsenäinen organisointi ja työrauha lisäävät 

parempaa mahdollisuutta keskittyä työhön. Työn tekemisen autonomiasta seuraa myös 

vapauden tunteen lisääntymistä. Nämä tekijät lisäävät työnteon tehokkuutta sekä työnteki-

jän työhyvinvointia, työmotivaatiota ja näiden kautta työssä jaksamista. Hyödyt vähentävät 

ja estävät osaltaan myös stressiä ja työuupumusta, sillä edellä mainittujen taustalla syinä 

on usein työn järjestelyyn ja organisointiin liittyviä puutteita. (Helle 2004, 18-19.) 

 

Pekkolan (2002, 77) mukaan etätyön tekeminen korreloi myös työelämän laadun kanssa. 

Etätyötä tekevät työntekijät arvioivat omat työelämän laatutekijänsä, kuten työn mielekkyy-

den, mahdollisuuden kehittää itseään ja mahdollisuuden vaikuttaa omiin työtehtäviin, pa-

remmiksi kuin samaa työtä tekevät, jotka eivät tee etätyötä. Tämä vaikutus korostuu eten-

kin alemmilla toimihenkilöillä. Etätyötä tekevät työntekijät myös arvioivat oman työmark-

kina-asemansa ja työnsaantimahdollisuutensa paremmiksi kuin muut sekä uskovat use-

ammin hyviin mahdollisuuksiinsa löytää työtä. (Pekkola 2002, 77.) 

 

Työnantajalle hyötyinä voidaan nähdä muun muassa työnteon joustavuuden ja tehokkuu-

den parantuminen, työntekijöiden työhyvinvoinnin lisääntyminen, työn organisoinnin kehit-

tyminen, henkilöstön toimenkuvien ja johtamistapojen kehittyminen, lisääntynyt houkutte-

levuus työnantajana, sitoutuneen henkilöstön rekrytoinnin helpottuminen, työntekijöiden 

rekrytoinnin mahdollistuminen laajemmalta alueelta, kustannussäästöt työtilojen osalta 
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sekä imagon kehitys ympäristöseikkoihin liittyen (Helle 2004, 22). Hyödyt näkyvät tutkitusti 

myös henkilöstön lisääntyneenä tuottavuutena ja vähentyneinä kustannuksina, pienenty-

neenä työvoiman vaihtuvuutena, vähentyneinä poissaoloina ja työntekijöiden kasvaneena 

moraalina työnantajaa kohtaan (Pekkola 2002, 100). Etätyön mahdollistaminen voi myös 

olla organisaatiolle keino sitouttaa henkilöstöä ja mahdollistaa heidän pysymisensä orga-

nisaatiossa elämäntilanteiden muuttuessa, esimerkiksi mikäli työntekijän perhetilanne tai 

asuinpaikkakunta muuttuu (Fried & Hansson 2014, 145-147). 

 

Etätyön tekemisellä nähdään myös yhteiskuntapoliittisia etuja. Esimerkiksi työmatkaliiken-

teen vähentyessä liikenneruuhkat pienenevät ja saavutetaan positiivisia ympäristövaiku-

tuksia. Lisäksi paikasta riippumattoman työnteon myötä saavutetaan aluepolitiikan ja asu-

misen näkökulmasta etuja, kun ihmisillä on enemmän mahdollisuuksia asua haluamallaan 

paikkakunnalla. Etätyön yleistyessä etuja on saavutettavissa enemmänkin. (Roine & Ant-

tila 2016, 14; Salmenperä 2007, 5; Virolainen 2012, 205.) Heinonen ja Saarimaa (2009, 

40) nostavat esiin, että etätyö voi toimia parhaimmillaan työelämän puskurina, jonka 

myötä työntekijät työskentelevät ja pysyvät työkykyisinä pidempään. Tämä korostuu erityi-

sesti, mikäli eläkeikää nostetaan Suomessa entisestään. 

 

Etätyöstä voidaan nähdä aiheutuvan myös joitakin haasteita. Työntekijälle voi aiheutua 

etätyön tekemisestä haasteina muun muassa sosiaalisten kontaktien puutetta ja työyhtei-

söstä eristäytymistä, levon ja taukojen puutetta, työn ja vapaa-ajan sekoittumista sekä tek-

niikasta ja tiedonsiirtoyhteyksistä aiheutuvia ongelmia työntekoon. (Helle 2004, 20-21.) 

Helle (2004, 21) mainitsee monien tutkimusten osoittavan, että etenkin etätyön alkuvai-

heessa työhön käytetty aika lisääntyy vähentäen taukojen pitämistä sekä riittävää lepoa ja 

palautumista. Pahimmillaan työn ja vapaa-ajan sekoittuessa työ on koko ajan läsnä stres-

siä aiheuttaen. Tässä korostuu se, että työntekijän tulee etätyötä tehdessään kyetä järjes-

tämään työ omaksi järjestelmälliseksi kokonaisuudeksi. (Helle 2004, 21.) 

 

Työntekijä saattaa myös kokea jäävänsä sivuun ura- ja palkkakehityksessä, mikäli työnan-

taja huomioi ainoastaan näkyviä tekoja ja suorituksen arviointi organisaatiossa perustuu 

tulosten sijaan työajan ja läsnäolon seurantaan. Etätyöstä voi myös seurata ergonomiaon-

gelmia pahimmillaan tuki- ja liikuntaelinvammoja aiheuttaen, mikäli työntekijä käyttää työs-

kennellessään omia kalusteitaan, joiden suunnittelussa ei ole käytetty ergonomisia peri-

aatteita. (Helle 2004, 21.) 

 

Mitä enemmän työntekijä työskentelee etänä, sitä vähäisemmiksi sosiaaliset kontaktit 

saattavat jäädä, sillä virtuaaliset kontaktit eivät korvaa täysin ihmisten fyysistä kohtaa-
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mista. Toisaalta sosiaalisen kanssakäymisen ei tarvitse tapahtua vain työpaikalla työtove-

reiden tai samalla toimialalla työskentelevien kanssa, vaan sosiaalinen kanssakäyminen 

voi tapahtua esimerkiksi erilaisissa yhteisöllisissä tiloissa tai etätyötä varten luoduissa ver-

taistiloissa työskennellessä. Työskentelytilan vaihtelu voidaan nähdä myös virkistävänä ja 

uusia näkökulmia antavana. (Fried & Hansson 2014, 119; Heinonen & Saarimaa 2009, 

22; Helle 2004, 20.) Ajoittainen irrottautuminen työpaikan ja työyhteisön rutiineista ja sosi-

aalisesta kanssakäymisestä parantaa toisaalta myös työntekijän keskittymistä työhönsä ja 

luo työntekoon tehokkuutta ja tuottavuutta. Tällä on suuri merkitys luovuuden edistämi-

sessä. Oikealla tavalla suunniteltuna ja toteutettuna etätyö sisältääkin parhaimmillaan so-

pivassa suhteessa etäisyyttä ja läsnäoloa. (Salmenperä 2007, 4.) 

 

Työnantajan kohtaamat haasteet työntekijöiden tekemän etätyön myötä voivat olla muun 

muassa tiedonhallinnan ja hiljaisen tiedon välittymisen esteitä, kustannusten lisäänty-

mistä, työntekijöiden valvonnan vaikeutumista, työn organisoinnin monimutkaistumista 

sekä teknisten ongelmien lisääntymistä ja tietoturvariskejä (Helle 2004, 25). Mahdolliset 

haasteet ovat kuitenkin usein sellaisia, jotka ovat onnistuneen ennakkosuunnittelun avulla 

suurimmaksi osaksi estettävissä tai hallittavissa. Lisäksi monet työnantajan haasteiksi tai 

jopa haitoiksi mieltämistä seikoista ovat sellaisia, joissa perinteiset ajatustavat, asenteet ja 

työn arvioinnin tavat vaativat päivitystä. Etätyön mahdollistaminen voidaan nähdä loppu-

jen lopuksi investointina, jonka hyödyt muodostuvat lopulta arvokkaaksi kilpailueduksi. 

(Fried & Hansson 2014, 57; Helle 2004, 25.) 

 

2.1.3 Etätyön vaikutukset sitoutumiseen ja työpaikan valintaan 

Etätyön voidaan osoittaa olevan työnantajalle investointi työntekijän hyvinvointiin, vireysti-

laan ja motivaatioon sekä työn laadun ja tehokkuuden lisääntymiseen. Etätyön tekemisen 

mahdollistaminen on monesti myös rekrytointivaltti, joka kirkastaa organisaation imagoa. 

Etätyömahdollisuuden tarjoavat organisaatiot mielletään parhaimmillaan moderneiksi, tek-

nisesti kehittyneiksi, perheystävällisiksi ja henkilöstön hyvinvointiin panostaviksi. Etätyön 

mahdollistamisella on myös arvokkaita vaikutuksia henkilöstön pysyvyyteen ja sitoutumi-

seen. Etenkin korkeaa osaamista vaativissa tehtävissä pysyvyyden ja sitoutumisen lisään-

tyminen luo organisaatiolle arvokkaita hyötyjä koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen 

liittyvien investointien maksaessa itsensä takaisin. (Heinonen 2007, 19; Helle 2004, 22-

24.) 

 

Heinonen (2007, 19) nostaa esiin tutkimuksen, jonka mukaan etätyöntekijöistä 78 prosent-

tia ilmoitti olevansa hyvin sitoutuneita yritykseen, kun taas samassa yrityksessä fyysisesti 

paikan päällä työskentelevistä 53 prosenttia kertoi olevansa hyvin sitoutuneita. Roineen ja 
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Anttilan (2016, 20) mukaan työpaikan vaihtaminen vain pelkän etätyömahdollisuuden pe-

rässä on harvinaista, mutta etätyömahdollisuus vaikuttaa usein työpaikan valintaan, eten-

kin jos potentiaalinen tuleva työnantaja tarjoaa mahdollisuutta tehdä etätyötä merkittävästi 

enemmän nykyiseen työnantajaan verrattuna. Etätyön tekemisellä haetaan usein tapaa 

työn ja muun elämän tasapainottamiseen. Kun tilanne on tasapainossa, on kynnys työn-

antajan vaihtamiseen korkeampi erityisesti siinä tapauksessa, mikäli vastaavasta etätyö-

mahdollisuudesta ei ole varmuutta uuden työnantajan palveluksessa. (Hanhike 2007, 14.) 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiantona tehdyn etätyöhankkeen yhteydessä tehdyssä 

kyselyssä vuonna 2009 26 prosenttia vastaajista ilmoitti olevansa täysin samaa mieltä ja 

11 prosenttia samaa mieltä, että ei jatkaisi nykyisessä työssään ilman etätyömahdolli-

suutta (Heinonen & Saarimaa 2009, 40). Heinonen ja Saarimaa (2009, 40) totesivat jo 

tuolloin, että tulevaisuuden työelämässä tulee entistä enemmän korostumaan, millaisilla 

arvoilla ja toimintatavoilla työnantaja toimii ja millaisin mahdollisuuksin, vaihtoehdoin ja ta-

voin mahdollistaa työntekijöidensä tehdä työtään. 

 

2.2 Työaikajoustot 

Työ- ja elinkeinoministeriön Työolobarometrin 2018 mukaan joustavan työajan käytännöt 

ja järjestelmät ovat kehittyneet ja yleistyneet pitkällä aikavälillä, joskin viime vuosien ai-

kana trendi on tasaantunut. Työaikajoustojen hyödyntämisen mahdollisuudet eroavat huo-

mattavasti riippuen sosioekonomisesta asemasta ja sektorista. Kuitenkin jo 68 prosentilla 

palkansaajista oli vuonna 2018 käytössä joustavien työaikojen järjestelmä, joka mahdollis-

taa kertyneiden tuntien pitämisen vapaa-ajan muodossa. Yhdeksällä prosentilla vastaa-

jista oli mahdollisuus vain päivittäisiin lyhyempiin joustoihin ja 59 prosentilla vastaajista oli 

mahdollisuus järjestelmän myötä sekä päivittäisiin joustoihin että kokonaisiin vapaapäiviin. 

(Työ- ja elinkeinoministeriö 2019, 46.) Euroopan työolotutkimuksen 2010 mukaan Suomi 

onkin kansainvälisessä vertailussa joustavien työaikojen edelläkävijä (Puttonen ym. 2016, 

17-18). 

 

Työntekijöiden toiveet oman työaikansa joustavampaa järjestelyä kohtaan herättävät kiin-

nostusta erilaisia työaikamalleja kohtaan. Tällä hetkellä yleisesti käytössä olevia malleja 

ovat muun muassa osa-aikatyö, tiivistetty työviikko, vuorotteluvapaa, työajan lyhennykset, 

liukuva työaika ja työaikapankki. (Salmi & Lammi-Taskula 2004, 38.) 

 

2.2.1 Liukuva työaika 

Sekä nykyinen työaikalaki (605/1996, 13 §) että 1.1.2020 voimaan astuva työaikalaki 

(872/2019, 12 §) mahdollistavat liukuvan työajan. Tällöin työntekijä ja työnantaja voivat 
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sopia työajan liukumasta niin, että työntekijä saa päättää työnsä päivittäisen alkamis- ja 

päättymisajankohdan sovituissa rajoissa. Usein liukuva työaika toteutetaan muutaman 

tunnin joustovarana molempiin suuntiin niin, että työntekijä voi tulla aamulla töihin ja ilta-

päivällä lähteä töistä tietyn aikaikkunan sisällä haluamanaan ajankohtana. Joskus jousto-

vara voi olla sovitusti vieläkin suurempi. (Virolainen 2012, 56-57.) Työehtosopimukset ja 

paikallinen sopiminen luovat sopimiseen liikkumavaraa (Viitala 2007, 91). 

 

Liukuvan työajan onnistumisen mahdollistamiseksi tulee olla sovittuna vähintään kiinte-

ästä työajasta eli aikavälistä, jolloin työntekijän on oltava töissä, työajan vuorokautisesta 

liukumarajasta, lepoajasta sekä säännöllisen työajan alittavan ja ylittävän määrän eli niin 

kutsutun saldon enimmäiskertymästä. Lisäksi suositellaan sovittavan liukumasaldon ta-

soittumisjaksosta eli ajanjaksosta, jonka loppuun mennessä kertynyt säännöllisen työajan 

alittava ja ylittävä työn määrä nollataan ja jonka loppuun mennessä mahdollinen saldoker-

tymä tulee olla tasoitettu. (Työaikalaki 605/1996, 13 §; Työsuojeluhallinto 2019.) Uuden 

työaikalain myötä joustavien työaikajärjestelyiden mahdollistaminen helpottuu entisestään, 

kun esimerkiksi liukuvasta työajasta saa sopia väljemmin ja joustavammin kuin aikaisem-

min. Uudessa työaikalaissakaan työaika ei kuitenkaan saa ylittää yli 48 tuntia viikossa ja 

säännöllisen työajan tulee tasoittua neljän kuukauden aikana keskimäärin enintään 40 

tuntiin. (Työaikalaki 872/2019, 12 §.) 

 

Liukuvan työajan hyödyt liittyvät etenkin joustavalla tavalla työmäärien vaihteluihin vastaa-

miseen ja tarpeettomilta ylitöiltä välttymiseen (Työsuojeluhallinto 2019). Friedin ja Hansso-

nin (2014, 93-94) mukaan tehtyjen työtuntien jaksottaminen eri aikoihin luo etua myös työ-

hön keskittymiseen, kun kaikki työntekijät eivät ole paikalla samaan aikaan. Mahdollisuus 

vaikuttaa itselleen sopiviin työskentelyaikoihin luo hyötyjä myös työntekijän työn ja muun 

elämän yhdistämiseen, mahdollistaen aikaa esimerkiksi perheelle ja harrastuksille. 

 

2.2.2 Työaikapankki 

Työaikapankki on liukuvan työajan lisäksi toinen työajan järjestelyyn yleinen ja suosittu 

tapa. Työaikapankki on vapaaehtoisuuteen ja työpaikalla tehtyyn sopimukseen perustuva 

järjestelmä, johon työntekijä voi säästää tehdyistä ylitöistä ja käyttämättömistä lomapäi-

vistä kertynyttä työaikaa myöhemmin pidettävää, usein kestoltaan pidempää vapaata var-

ten. (Levander 2015.) Salmen ja Lammi-Taskulan (2004, 37) mukaan työaikapankin mah-

dollistamisella aikaansaadaan usein positiivisia vaikutuksia niin työntekijän omaan hyvin-

vointiin kuin esimerkiksi perhe-elämäänkin. Myös työaikapankkiin on tulossa sen käyttöä 

helpottavia uudistuksia 1.1.2020 voimaan astuvassa työaikalaissa (872/2019, 14 §). Työ-
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aikalaissa työaikapankilla tarkoitetaan järjestelmää, jolla voidaan yhteensovittaa työ- ja va-

paa-aikaa säästämällä ja yhdistämällä toisiinsa työaikaa, ansaittuja vapaita sekä vapaa-

ajaksi muutettuja rahallisia etuuksia. 

 

Työaikapankki ja liukuva työaika ovat kaksi toisistaan poikkeavaa ja erilaista järjestelmää, 

joita voidaan käyttää ja usein käytetäänkin rinnakkain. Työntekijälle työaikapankin etuna 

on erityisesti se, että normaalin työajan ulkopuolella tehty työ tulee palkattoman työn teke-

misen sijaan kirjattua ylös ja myöhemmin korvattua työntekijälle palkallisena, usein yhden-

jaksoiselta kestoltaan pidempänä vapaa-aikana kuin esimerkiksi liukuvan työajan järjestel-

mien kautta. (Levander 2015.) Esimerkiksi vuonna 2011 22 prosenttia palkansaajista il-

moitti tehneensä ylimääräistä työtä korvauksetta ja kymmenen prosenttia palkansaajista 

työskenteli korvauksetta viikoittain. Tämä korostuu etenkin korkeasti koulutettujen koh-

dalla, joilla palkattoman ylimääräisen työn tekeminen on yli kaksi kertaa muita yleisempää. 

(Virolainen 2012, 59.) 

 

Organisaatioille työaikapankin etuna on erityisesti se, että työaikapankit luovat jousta-

vuutta myös työnantajan hyväksi. Työntekijä jää todennäköisemmin työnantajan toivomiin 

ylitöihin tai suostuu muunlaisiin ajallisiin joustoihin työnantajan hyväksi tietäessään saa-

vansa myöhemmin mahdollisuuden pidempään vapaa-aikaan haluamanaan ajankohtana. 

(Levander 2015.) 

 

2.2.3 Työaikajoustojen hyödyt ja haasteet 

Työajan joustoilla on merkittäviä vaikutuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja jaksamiseen 

sekä työnteon tehokkuuteen, tuloksellisuuteen ja turvallisuuteen. Väsyneenä ihminen te-

kee todennäköisemmin enemmän virheitä, työntekoon kohdistuu erilaisia riskejä sekä työn 

tuottavuus ja innovatiivisuus heikkenevät. (Puttonen ym. 2016, 25.) Friedin ja Hanssonin 

(2014, 23) mukaan luovaan työtilaan pääseminen on helpompaa, kun työn suoritusajan-

kohtaa ei ole tarkasti ennalta määritelty. 

 

Myös mahdollisuudet vaikuttaa omaan työhön ja työaikoihin luovat ja tukevat työntekijän 

työhyvinvointia ja työtyytyväisyyttä. Vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin muodostu-

vat työntekijöille jopa työn määrää tärkeämmäksi seikaksi, lisäten henkilöstön sitoutumista 

organisaatioon ja halukkuutta vastavuoroiseen joustamiseen. (Puttonen ym. 2016, 25; 

Sarkkinen 2016.) Vapaus itselle sopivien työaikojen valitsemiseen myös motivoi ja palkit-

see. Yhä useampi arvostaakin enemmän tuntikertymien vaihtamista pidemmiksi vapaiksi 

kuin rahallisia ylityökorvauksia. (Viitala 2007, 92.) 
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Vaikutusmahdollisuudet omiin työaikoihin auttavat työn ja muun elämän yhteensovittami-

sessa ja tasapainottamisessa sekä työssä jaksamisessa. Niin kutsutut ”aamu- ja iltaihmi-

set” voivat aloittaa työpäivänsä itselleen ihanteelliseen aikaan, perheelliset voivat viedä ja 

hakea lapset päivähoidosta sopivaan aikaan ja harrastusaikataulut voi sovittaa joustavasti 

yhteen työn kanssa. (Fried & Hansson 2014, 23; Sarkkinen 2016.) Parhaimmillaan oikein 

toteutettuina työaikajoustot ylläpitävät työkykyä läpi työuran sekä vähentävät sairauspois-

saoloja ja riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle. Yksilölle soveltuvat työajat ehkäisevät 

haitallista kuormitusta, edesauttavat aivojen toimintakykyisinä pysymistä ja etenkin ikään-

tyneillä ja osatyökykyisillä työntekijöillä edistävät työelämässä pysymistä. (Puttonen ym. 

2016, 25; Sarkkinen 2016.) 

 

Vapaus työaikojen valitsemiseen voi aiheuttaa puutteita lepoon ja taukojen pitämiseen 

sekä saattaa johtaa ylipitkiin työputkiin (Sarkkinen 2016). Työaikajoustojen mahdollisuutta 

ei voi myöskään luoda korvaamaan työn jatkuvaa kiireisyyttä. Vaikka työaikajoustojen jär-

jestelmä olisikin käytössä organisaatiossa, kiire työssä ja pitkittyneet työpäivät saattavat 

aiheuttaa tilanteen, jossa aika ei todellisuudessa riitä käyttämään työaikajoustoja. Ylem-

millä toimihenkilöillä tämä on yleisintä. Näin ollen työnantajan on tärkeää kiinnittää huo-

miota siihen, että työaikajoustojen joustava käyttö molempiin suuntiin on työntekijälle 

mahdollista. (Virolainen 2012, 59.) 
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3 Työpaikan valintaan vaikuttavat tekijät 

Tässä luvussa esitellään työntekijöiden odotuksia työelämältä ja työltä, motivaatioteorioita 

sekä työnantajakuvaa ja työnantajakuvan vaikutuksia sitoutumiseen ja työpaikan valin-

taan. 

 

3.1 Odotukset työelämältä ja työltä 

Virolaisen (2012, 9) mukaan ihmiselle on tärkeää työelämässä etenkin viihtyminen sekä 

ilon ja energisyyden tunteet. Nämä seikat korostuvat työn jälkeisellä vapaa-ajallakin. En-

nen motiivit työntekoon olivat yleisimmin toimeentulo ja raha, kun taas nykyään arvoste-

taan enemmän työssä viihtymistä, hyvinvointia, monipuolisia haasteita ja jatkuvaa mah-

dollisuutta kehittyä ja oppia uutta. Työhyvinvoinnista on etua niin työntekijöille, työnanta-

jalle kuin koko yhteiskunnallekin. Toisaalta henkilöstön työhyvinvointia, siihen panosta-

mista ja sen jatkuvaa kehittämistä ei nähdä enää pelkästään työnantajan ja yhteiskunnan 

tehtävänä. Nykyään työntekijät itsekin kiinnittävät entistä enemmän huomiota ja vaikutta-

vat omiin työtapoihinsa, elintapoihinsa, asenteisiinsa ja yleisesti itselle tärkeisiin asioihin. 

(Virolainen 2012, 9.) 

 

Työntekijät odottavat työelämän laatua. Työelämän laatu syntyy työntekijän ohjautumisella 

ja ohjaamisella sopivaan työhön sekä työpaikan kehittämisellä mielekkääksi, tasa-ar-

voiseksi ja henkilöstölle sopivaksi. Menestyvät organisaatiot ovat tutkitusti tuottavia ja te-

hokkaita ja niissä työskentelevät työntekijät toimivat sitoutuneesti ja motivoituneesti. Tutki-

musten mukaan suomalaiset odottavat omalta ihannetyöpaikaltaan muun muassa työn 

tarkoituksellisuutta, tavoitteiden tuntemista, tasa-arvoa, palkitsemisen oikeudenmukai-

suutta, mahdollisuutta vaikuttaa työpaikan tavoitteisiin ja kehitykseen, avointa ja luotta-

muksellista ilmapiiriä, hyviä työolosuhteita ja työvälineitä sekä työn ja yksityiselämän yh-

distämisen mahdollistamista. (Lämsä & Hautala 2005, 17.) 

 

Työpaikan valintaan vaikuttaa yhä enemmän työhyvinvointiin vaikuttavat asiat. Tämä ko-

rostuu etenkin 1970-luvun jälkeen syntyneissä työntekijöissä. Työhyvinvointiin panostami-

nen vaikuttaa merkittävästi työntekijöiden sitoutumiseen. Työhyvinvoinnin ollessa heikolla 

tasolla, työntekijät ovat usein valmiita vaihtamaan työnantajaa, kun taas organisaatioissa, 

joissa työhyvinvointiin on panostettu, työntekijät harkitsevat vain harvoin työpaikan vaihta-

mista. (Virolainen 2012, 52-53.) 

 

Työntekijöiden asettamat odotukset ja vaatimukset työlle ovat muuttuneet ja lisääntyneet. 

Etenkin odotukset työn vapaudesta ja itsenäisyydestä ovat kasvaneet. Organisaatioiden 



 

 

14 

on yhä enemmän vedottava työntekijöiden ajatteluun ja tunteisiin, jotta työ koetaan mie-

lekkääksi ja tavoittelemisen arvoiseksi. (Lämsä & Hautala 2005, 80-81.) Työltä odotetaan 

työn mielekkyyden kokemuksia ja tämän myötä seuraavaa työn motivoivuutta. Työn mie-

lekkääksi kokeminen edellyttää mahdollisuuksia oman osaamisen käyttämiseen sekä työn 

merkityksellisyyttä. Työn motivoivuuteen vaikuttaa puolestaan työn vastuullisuus ja työstä 

saatu palaute. (Manka & Manka 2016, 107.) Mielekkyyteen liittyy myös modernit työtavat, 

kuten itseohjautuvuus ja luovuus (Korpi, Laine & Soljasalo 2012, 70). Esimerkiksi Manpo-

werin (2015) tutkimuksen mukaan työntekijät ovat onnellisia ja sitoutuneita silloin, kun he 

ovat innostuneita tekemästään työstä sekä työyhteisöstään. Tällöin työntekijät antavat pa-

rasta itsestään. 

 

Positiivisen psykologian tutkijoiden mukaan työelämässä ei tarvita enää ainoastaan ahke-

ria ja terveitä työntekijöitä, vaan myös innostuneita ja sitoutuneita. Näitä piirteitä saadaan 

edistettyä työn hallinnan tunteella. Työn hallinnan tunne tarkoittaa ennen kaikkea työn it-

senäisyyttä ja mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhön, työnteon tapoihin ja työn peli-

sääntöihin. Työn hallinnan tunnetta voidaan mitata sillä, kuinka paljon työ tarjoaa itsenäi-

syyttä, vapautta ja valtaa oman työn organisoinnille ja toimintatavoista päättämiselle. 

(Manka & Manka 2016, 107.) Työn vaatimusten ja työn hallinnan tulisi olla tasapainossa. 

Puutteet johtavat passivoitumiseen, välinpitämättömyyteen, työn kuormitukseen ja tämän 

myötä väsymykseen ja jopa uupumukseen. Parhaassa tilanteessa työn hallinnan tunnetta 

ja haasteita koetaan sopivassa suhteessa, jolloin sekä osaaminen kehittyy että motivaatio 

työtä kohtaan säilyy hyvänä. (Virolainen 2012, 83.) 

 

Palkitsemisella tarkoitetaan organisaation työntekijälle antamaa korvausta suoritetusta 

työpanoksesta (Viitala 2007, 138). Palkitseminen voidaan jakaa aineelliseen ja aineetto-

maan palkitsemiseen. Aineellisia eli taloudellisia palkkioita ovat raha, kuten esimerkiksi 

kuukausipalkka ja suorite- ja tulospalkkiot sekä muut rahanarvoiset edut, kuten eläke-

turva, terveydenhuolto, virkistystoiminta, henkilöstöalennukset ja erilaiset edut kuten pu-

helinetu, autoetu, ravintoetu ja asuntoetu. Aineettomia etuja ovat puolestaan esimerkiksi 

merkityksellisyyden tunne, arvostuksen tunne, joustavuus ja vapaus työaikojen, -paikan ja 

-tapojen suhteen, lisähaasteet ja vastuut, mahdollisuus oppia ja kehittyä sekä statusarvot. 

(Viitala 2007, 144-145.) Manpowerin (2015) tutkimuksen mukaan palkkaa ja suorituksia 

tärkeämpää on kuitenkin työssä viihtyminen sekä yleinen onnellisuus. Myös Studentwor-

kin (2018, 4) Nuoret osaajat työelämässä -tutkimuksessa 87 prosenttia vastaajista arvosti 

työn muuta merkityksellisyyttä korkeaa palkkaa enemmän. Vastausten perusteella aineet-

tomat palkitsemisen tavat nousevatkin yhä tärkeämmiksi aineellisten palkitsemistapojen 

sijaan. 
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Uralla kasvamisen ja kehittymisen mahdollisuudet ovat usein merkityksellisiä. Ne vaikutta-

vat positiivisesti työntekijän itseluottamukseen ja luovat onnistumisen tunteita. Vaativam-

pien tehtävien saaminen on myös konkreettinen palautteen muoto. Urakehitysmahdolli-

suudet vaikuttavat työnhakijan työpaikan valintaan, etenkin mikäli työntekijä kokee työn 

ponnahduslautana omiin uratavoitteisiinsa. (Korpi ym. 2012, 70.) Työn sisällön monipuoli-

suus ja mahdollisuudet oppia uutta ja kehittyä voidaan nähdä myös kannustearvona. 

Etenkin sellaiset työjärjestelyt ovat tärkeitä, jotka mahdollistavat tiedonkulun, asiantunti-

juuden kehittymisen ja sisäisen liikkuvuuden. (Manka & Manka 2016, 107-108.) 

 

Sosiaalinen pääoma ja työilmapiiri syntyvät toimivasta työyhteisöstä, hyvästä johtamisesta 

ja mahdollisuudesta sosiaaliseen kanssakäymiseen. Sosiaalinen pääoma on koko työyh-

teisön ja yksilön voimavara, mistä seuraava yhteisöllisyyden tunne luo esteitä stressin ne-

gatiivisia vaikutuksia vastaan. Yhteisöllisyys synnyttää yhdessä työyhteisön jäsenten vuo-

rovaikutuksen kanssa työyhteisön toimintaa edistävää luottamusta, vastavuoroisuutta ja 

verkostoitumista. Parhaimmillaan työntekijöiden välit toimivat hyvin, työtovereita on helppo 

lähestyä ja vuorovaikutus rakentaa positiivista työilmapiiriä. Tutkimuksissa on havaittu, 

että sosiaalinen pääoma työssä on tärkeää terveydenkin näkökulmasta, sillä vähäinen so-

siaalinen pääoma korreloi terveysriskien kanssa. (Manka & Manka 2016, 132-134; Virolai-

nen 2012, 24.) Hyvällä työilmapiirillä on suuri merkitys työpaikan houkuttelevuuteen. Kan-

nustavassa ja yhteisöllisessä ilmapiirissä työskentely on myös tuottavampaa ja poistaa yli-

määräistä stressiä. (Korpi ym. 2012, 70.) 

 

Joustavuudella tarkoitetaan erilaisissa elämäntilanteissa olevien työntekijöiden henkilö-

kohtaisten tarpeiden huomioimista. Joustavuuden merkitys organisaatioille korostuu eten-

kin, mikäli työvoiman saanti on vaikeaa. Tällöin työnantajan on huomioitava työnteolle 

asetetut toiveet, odotukset ja vaatimukset joustavammin. Organisaatio voi edistää jousta-

vuutta esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuuden vaikuttaa työaikaan ja työn tekemisen paik-

kaan, huomioimalla muut joustavat järjestelyt työn ja perheen yhdistämisessä kuten van-

hempainvapaat, huomioimalla työn jakamisen mahdollisuudet kuten osa-aikaeläke- ja 

vuorotteluvapaajärjestelyt, huomioimalla työntekijöiden elämäntilanteet työn organisoin-

nissa sekä kehittämällä esimiesten johtamistapoja ja monimuotoisuuden arvostusta. 

(Lämsä & Hautala 2005, 32-33.) Manpowerin (2015) tutkimuksen mukaan eurooppalai-

sista työntekijöistä 55 prosentilla tärkein tavoite uralla on pitää työ ja yksityiselämä tasa-

painossa. Työn ja muun elämän tasapainon tavoittaminen on myös yksi tärkeimmistä 

syistä työpaikan vaihtoon. Myös Studentworkin (2018) Nuoret osaajat työelämässä -tutki-

muksessa työn ja vapaa-ajan yhdistämisen joustavuus nousi tärkeimpien työelämältä odo-
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tettujen asioiden joukkoon. Esimerkiksi 83 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että työ-

aikojen joustavuus on tärkeää ja 76 prosenttia vastaajista arvosti suuresti etätyöskentely-

mahdollisuutta. 

 

3.2 Motivaatio  

Viitalan (2007, 16) mukaan ihminen pyrkii luontaisesti etsimään merkityksiä ja selityksiä 

kaikelle tekemälleen. Mikäli tehtyä toimintaa ei koeta mielekkääksi, ihminen ei sitoudu sii-

hen. Jotta ihminen viihtyy työssä ja kokee työn tekemisen mielekkääksi, työn tulee olla riit-

tävän haastavaa, työn tavoitteiden tulee olla hyväksyttyjä ja saavutettavissa olevia, työn 

tekemisestä tulee saada tarpeellinen palkkio ja työympäristön tulee olla mieleinen. Vain 

tällainen mielekäs työ motivoi työntekijää tekemään työnsä hyvin. (Viitala 2007, 16.) 

 

Ihmistä ohjaavista sisäisistä voimista puhuttaessa puhutaan motivaatiosta. Motivaatiolla 

tarkoitetaan erilaisten motiivien kuten tarpeiden, halujen ja viettien aikaansaamaa tilaa. 

Motivaation avulla voidaan ymmärtää, miksi ihminen tekee jotakin, toimii jollakin tavalla ja 

mitkä voimat ohjaavat kohti toimintaa. Motivaatio pitää liikkeessä, ratkaisee toiminnan 

suuntautumisen ja sen, miten voimakkaasti ja sinnikkäästi asioita tavoitellaan. Motivaati-

olla myös pyritään selittämään, miksi tietynlainen käyttäytyminen alkaa, pysyy yllä ja lo-

pulta päättyy. (Airo, Rantanen & Salmela 2008, 51; Juuti 2006, 37-39.) 

 

Motivaatioon vaikuttavia seikkoja ovat niin sisäiset tekijät kuin myös ulkopuoliset ympäris-

tötekijätkin. Sisäinen motivaatio on yksilössä luonnollisesti syntyvää, usein pitkäkestoista 

motivaatiota ja siihen vaikuttaa tarpeet, arvot ja kiinnostukset. Nämä voivat olla henkilö-

kohtaisesti tärkeiksi koettuja arvoja, kuten auttamisen halua, mutta lisäksi myös muunlai-

sia tarpeita, kuten kilpailuhalua. (Airo ym. 2008, 57; Lämsä & Hautala 2005, 80-81.) Käy-

tännössä sisäinen motivaatio voi olla mitä tahansa sisäisesti ja spontaanisti syntyvää mo-

tivaatiota. Sisäiset motivaatiot näkyvät asioissa, joiden suorittaminen on mielekästä ja in-

nostavaa ilman ulkoista kiitosta, lopputulosta tai palkkiota. (Airo ym. 2008, 58.) Ulkoiseen 

motivaatioon vaikuttaa puolestaan ulkopuoliset tekijät, esimerkiksi työn luonne sekä palk-

kiot ja rangaistukset, joita uskotaan saatavan tietynlaisen työkäyttäytymisen seurauksena 

(Lämsä & Hautala 2005, 80-81). Tällaisia tekijöitä ovat muun muassa palkka, palaute, 

kannustus ja ulkopuolinen tuki. Ulkoinen motivaatio on usein lyhytkestoista ja herkästi 

sammuvaa. (Sinokki 2016, 98.) 

 

Ihmisen käyttäytyminen työelämässä suuntaa aina jotakin tavoitetta kohti (Lämsä & Hau-

tala 2005, 81). Omien työelämän motivaatiotekijöiden tunteminen ja tiedostaminen on tär-
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keää. Kun ymmärtää omien motivaatiotekijöidensä kautta mistä motivoituu ja mikä on it-

selle merkityksellistä, on itselle soveltuvien työtehtävien ja työympäristön löytäminen hel-

pompaa. (Airo ym. 2008, 52.) Parhaassa tapauksessa sekä työntekijän että työnantajan 

tavoitteet ovat samankaltaisia, luoden työnteosta työntekijälle innostavaa ja mielekästä. 

Mikäli työntekijän ja työnantajan tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään, vaikuttaa tämä ne-

gatiivisella tavalla työskentelyyn ja työntekijä saattaa pahimmillaan jopa hakeutua pois or-

ganisaation palveluksesta. (Lämsä & Hautala 2005, 81.) 

 

3.2.1 Herzbergin kaksifaktoriteoria 

Frederick Herzberg esitti vuonna 1959 yhdessä kollegoidensa kanssa teorian, jossa he 

jakoivat työmotivaatioon vaikuttavat tekijät kahteen osaan, tyytyväisyystekijöihin ja tyyty-

mättömyystekijöihin. Teoria auttaa ymmärtämään työmotivaatioon liittyvien asioiden ole-

van moniselitteinen ilmiö, johon vaikuttaa samanaikaisesti monenlaiset, jopa keskenään 

ristiriidassa olevat tekijät. (Lämsä & Hautala 2005, 84-85.) 

 

Teoriassa tyytyväisyyttä synnyttäviä asioita kutsutaan motivaatiotekijöiksi. Nämä ovat työ-

hön itsessään liittyviä ja lisäävät työntekijän tyytyväisyyttä, myönteisyyttä ja positiivista 

asennetta. Motivaatiotekijöitä ovat esimerkiksi saadut tunnustukset ja saavutukset, kasvun 

ja kehittymisen mahdollisuudet, saatu vastuu sekä työ itsessään. Tyytymättömyys- eli hy-

gieniatekijät eivät puolestaan liity suoraan työhön, vaan sen sijaan työympäristöön. Nämä 

ulkopuoliset tekijät saavat puutteelliseksi koettuina työntekijässä aikaan tyytymättömyyttä 

ja kielteistä asennoitumista. Hygieniatekijöitä ovat muun muassa suhteet esimieheen ja 

työtovereihin, työskentelyolosuhteet, palkka, status sekä työturvallisuus. (Lämsä & Hau-

tala 2005, 84.) 

 

Teorian mukaan eri tekijät aiheuttavat siis työtyytyväisyyttä ja -tyytymättömyyttä. Motivaa-

tiotekijät lisäävät työtyytyväisyyttä ja motivaatiota, kun taas työntekijän puutteellisiksi ko-

kemat hygieniatekijät lisäävät tyytymättömyyttä ja heikentävät motivaatiota. Hygieniateki-

jät eivät kuitenkaan hyvinkään toteutettuina lisää tyytyväisyyttä, vaan ainoastaan poistavat 

tyytymättömyyttä. Työntekijän ollessa esimerkiksi tyytymätön palkkaansa, palkan nousu 

ainoastaan vähentää tyytymättömyyttä, mutta tyytyväisyys lisääntyy vain korkeintaan het-

kellisesti, kunnes uuteen palkkatasoon totutaan ja se muodostuu itsestäänselvyydeksi. 

Mielekäs työn sisältö puolestaan voi toimia työtyytyväisyyttä lisäävänä tekijänä pitkäänkin. 

(Lämsä & Hautala 2005, 84.) 
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3.2.2 Adamsin oikeudenmukaisuusteoria 

J. Stacy Adamsin vuonna 1965 esittämässä oikeudenmukaisuusteoriassa ihminen vertaa 

omaa työpanos-palkkio-suhdettaan omiin aikaisempiin kokemuksiinsa vastaavassa tilan-

teessa sekä muiden ihmisten, kuten ystävien, tuttavien ja samaa työtä tekevien työtoverei-

den vastaaviin suhteisiin. Mikäli työpanos-palkkio-suhteet koetaan olevan keskenään ta-

sapainossa, tämä koetaan oikeudenmukaisena ja epätasapainossa oleva tilanne puoles-

taan koetaan epäoikeudenmukaisena. Koettu vertailun tulos vaikuttaa vahvasti ihmisen 

työmotivaatioon. (Lämsä & Hautala 2005, 87; Sinokki 2016, 113.) 

 

Ihminen odottaa siis saavansa organisaatiolle antamastaan työpanoksesta mielestään oi-

keudenmukaisen palkkion, eli oikeassa suhteessa esimerkiksi palkkaa, arvostusta tai 

ylennyksen. Jos ihminen arvioi työpanos-palkkio-suhteensa olevan epätasapainossa mui-

hin verrattuna, hän pyrkii korjaamaan epäoikeudenmukaisuuden ja epätasapainon omalla 

toiminnallaan. Riippuen epäoikeudenmukaisuuden kokemuksen suuruudesta, seurauk-

sena voi olla työpanoksen muokkaaminen vähentämällä tai lisäämällä työmäärää, saata-

viin palkkioihin vaikuttaminen, käsitysten muuttaminen itsestä ja muista esimerkiksi arvioi-

malla oma tai muiden osaaminen ja kyvykkyys uudelleen sekä pahimmillaan jopa työpai-

kan jättäminen. (Lämsä & Hautala 2005, 87-88.) 

 

3.2.3 Vroomin odotusarvoteoria 

Victor Vroom esitti vuonna 1964 odotusarvoteorian, jonka mukaan motivaatioon vaikuttaa 

useat tekijät. Teorian mukaan ihmisen käytöstä selittää eri käyttäytymisvaihtoehtojen vä-

lillä tehty tietoinen valinta. Ihminen valitsee vaihtoehdoista todennäköisimmin sen, jolla 

odotetaan olevan yksilön omalta kannalta myönteisimmät seuraukset. (Juuti 2006, 49.) Ih-

minen motivoituu, kun tehtävän suorittamisen seurauksena on toivotun palkkion tai muun 

hyödyn saaminen. Palkkion saavuttaminen ei saa kuitenkaan olla liian helppoa eikä toi-

saalta liian vaativaa. Mitä houkuttelevampi saavutettavissa oleva palkkio tai hyöty on, sitä 

motivoituneempi ihminen on. (Sinokki 2016, 110.) 

 

Teoria pyrkii etsimään vastauksia siihen, minkä vaihtoehdon ihminen valitsee useiden 

saatavilla olevien vaihtoehtojen välillä, kuinka motivoinut hän on toimimaan valitun vaihto-

ehdon mukaisesti, kuinka todennäköisesti hän arvioi onnistuvansa toiminnassaan ja millai-

sia palkkioita hän arvioi toiminnan myötä saavansa sekä kuinka paljon arvostaa näitä odo-

tettavissa olevia palkkioita (Juuti 2006, 49). Odotusarvoteoriaa käytetään hyödyksi etenkin 

organisaatioiden palkitsemisjärjestelmien suunnittelussa (Sinokki 2016, 110). 
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3.2.4 Decin ja Ryanin itseohjautuvuusteoria 

Edward Decin ja Richard Ryanin esittämä itseohjautuvuusteoria pohjautuu ajatukseen 

siitä, että ihminen toimii luonnostaan itseään ohjaavasti, aktiivisesti ja motivoituen. Tällai-

nen ihminen asettaa itselleen tavoitteita, kohtaa haasteita pyrkien suoriutumaan niistä 

sekä liittää oppimansa asiat ja uudet kokemukset osaksi minäkuvaansa. Deci ja Ryan ko-

rostavat motivaatiota määritellessään, että motivaation määrää tärkeämmäksi tekijäksi 

muodostuu motivaation lähde ja motiivin laatu. Itseohjautuvuusteoriassa keskeistä on toi-

mintaa ohjaavien ulkoisten palkkioiden sijaan yksilön sisäinen motivaatio päämäärää koh-

taan. (Vasalampi 2017, 54-55.) 

 

Teorian mukaan sisäisen motivaation syntymiselle ja yksilön hyvinvoinnin muodostumi-

selle olennaista on se, kuinka hyvin yksilön psykologiset perustarpeet tyydyttyvät sosiaali-

sessa ympäristössä. Tarpeiden tyydyttymisestä seuraa sisäistä motivaatiota, hyvinvointia, 

energisyyttä ja itseohjautumista. Nämä puolestaan johtavat luovuuteen, sinnikkyyteen ja 

hyvään suoritukseen. Teoriassa kolme psykologista perustarvetta ovat autonomia, pysty-

vyyden tunne ja yhteenkuuluvuuden tunne. Autonomian tarpeella tarkoitetaan yksilön tun-

netta siitä, että omaan tekemiseen, päätöksentekoon ja omaan elämään kuuluviin asioihin 

on mahdollista vaikuttaa. Pystyvyyden tunteella tarkoitetaan pätevyyden ja osaamisen 

tunnetta. Yhteenkuuluvuuden tarpeella puolestaan tarkoitetaan tarvetta kuulua ryhmään ja 

tulla hyväksytyksi ryhmän jäsenenä. Jokainen näistä tarpeista on teorian mukaan ihmi-

selle merkittävä ja yhdenkin tarpeen puute voi johtaa kielteisiin seurauksiin hyvinvoin-

nissa. (Vasalampi 2017, 59.) 

 

Erityisesti työelämässä itseohjautuvuusteoria korostaa sitä, että työn ja työpaikan ominai-

suuksien tulisi vahvistaa työntekijöiden kokemusta teorian perustarpeiden täyttymisestä. 

Näin työ lisää myönteisiä vaikutuksia työntekijän hyvinvointiin ja suoriutumiseen. Itseoh-

jautuvuusteorian kolme perustarvetta ovat työelämässä yhteydessä motivaatioon, onnelli-

suuteen, työtyytyväisyyteen, työuupumuksen estämiseen, luovuuteen, tehokkuuteen ja 

oma-aloitteisuuteen. (Martela, Mäkikallio & Virkkunen 2017, 103.) 

 

3.3 Työnantajakuva ja sen vaikutukset sitoutumiseen ja työpaikan valintaan 

Työelämässä puhutaan yhä enemmän työnantajakuvasta ja sen merkityksestä. Työnanta-

jakuvaa kutsutaan myös nimityksillä työnantajamielikuva, -imago, -maine ja -brändi. Työn-

antajakuvalla tarkoitetaan sitä, millainen mielikuva ja käsitys niin organisaation nykyisellä 

henkilöstöllä kuin tulevilla, potentiaalisilla työnhakijoillakin on organisaatiosta. (Kauhanen 

2009, 69.) Nämä mielikuvat vaikuttavat siihen, millaiset työntekijät hakeutuvat mihinkin or-

ganisaatioihin (Juuti & Vuorela 2002, 42). 
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Työnantajakuva jakautuu sisäiseen ja ulkoiseen työnantajakuvaan. Sisäinen työnantaja-

kuva on organisaation sisällä työntekijöiden muodostama kuva työnantajasta, joka raken-

tuu näkemysten ja kokemusten myötä. Ulkoinen työnantajakuva on puolestaan organisaa-

tion ulkopuolisten henkilöiden muodostama kuva organisaatiosta työnantajana. Sisäinen 

työnantajakuva rakentaa samalla myös ulkoista työnantajakuvaa. (Korpi ym. 2012, 67.) 

 

Kauhasen (2009, 69) mukaan usein ajatellaan, että työnantajakuva ja sen proaktiivinen 

kehittäminen ovat uusia ja moderneja asioita. Näin ei kuitenkaan ole, vaan valistuneimmat 

organisaatiot ovat järjestelmällisesti kartoittaneet ja kehittäneet työnantajakuvaansa jo pit-

kään, saavuttaen merkittäviä hyötyjä esimerkiksi uutta henkilöstöä rekrytoidessaan. Hyvä-

maineisella työnantajakuvalla saavutetaan parhaimmillaan vahvaa vetovoimaa ja kyvyk-

kyyttä pitää ja sitouttaa osaavaa henkilöstöä sekä mahdollisuuksia houkutella vaivatto-

mammin organisaatioon uutta, osaavaa työvoimaa. (Kauhanen 2009, 69.) 

 

Työnantajakuvaan vaikuttaa monenlaiset tekijät, muun muassa organisaation toimiala, 

omistajuus ja omistuksen jakautuminen, toimipaikan sijainti, rakennus ja toimitilat, palkka-

taso ja henkilöstöedut, henkilöstön kokemukset organisaatiosta, mahdollisuudet kehittymi-

seen ja oppimiseen, organisaation oma sisäinen ja ulkoinen viestintä sekä näkyvyys eri 

medioissa. Osaan näistä organisaatio voi vaikuttaa helpommin ja osaan vaikuttaminen on 

haastavampaa, muun muassa organisaation koosta, toimialasta ja toiminnan edellytyk-

sistä riippuen. (Kauhanen 2009, 69-70.) 

 

Kauhasen (2009, 70) mukaan organisaation työnantajakuvaa pohdittaessa on tärkeää 

kartoittaa, millainen se on eri ammattiryhmissä ja sidosryhmissä, millainen sen halutaan 

olevan ja millä keinoin haluttua työnantajakuvaa kohti päästään. Juuti ja Vuorela (2002, 

42) korostavat, että työnantajakuva ei rakennu pelkillä puheilla ja mainoksilla, vaan orga-

nisaatiossa jo työssä olevien henkilöiden tulee kokea itsensä hyvin kohdelluiksi sekä 

työnsä ja työympäristönsä mielekkäiksi. Tämä edellyttää organisaatiolta hyvää työn orga-

nisointia, henkilöstöstä huolehtimista ja näkyviä onnistumisia. 

 

Osaavan työvoiman houkutteleminen organisaatioihin korostuu, kun organisaatioiden väli-

nen kilpailu sopivasta henkilöstöstä kiristyy. Organisaatiot, joilla on hyvä työnantajakuva, 

pystyvät palkkaamaan parhaat työntekijät parhaimmillaan kohtuullisella aineellisen palkit-

semisen tasolla työntekijöiden arvostaessa rahallisen ja rahanarvoisen palkitsemisen si-

jaan muita, aineettomia seikkoja. (Kauhanen 2009, 69.) Mikäli organisaatio haluaa kilpailla 

parhaasta mahdollisesta työvoimasta, tulee organisaatiolla olla aidolla toiminnalla luotu 
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maine, joka houkuttelee osaavaa henkilöstöä. Kun hyvämaineinen organisaatio saa hou-

kuteltua osaavaa työvoimaa palvelukseensa, kykenee sitouttamaan henkilöstönsä ja vaa-

limaan työsuhteita, tämä työssä oleva henkilöstö kertoo työn myönteisistä puolista myös 

organisaation ulkopuolelle. Näin rakentuu parhaimmillaan positiivinen kehä, jonka myötä 

organisaatio pystyy houkuttelemaan ja pitämään itsellään parhaat osaajat. (Juuti & Vuo-

rela 2002, 42-43.) 

 

Korpi ym. (2012, 87) toteavat, että työnhakija suhtautuu työpaikan valintaan kuin mihin ta-

hansa suureen hankintaan. Työpaikan ja tehtävän sopivuus ovat tärkeitä kriteereitä valin-

taa tehdessä ja harkintavaiheessa hakija etsii tarvitsemaansa tietoa organisaatiosta, johon 

aikoo hakea. Mitä relevantimpaa, monipuolisempaa ja täsmällisempää tietoa hakija löytää 

organisaatiosta suhteessa omiin tavoitteisiinsa ja toiveisiinsa, sitä todennäköisemmin po-

tentiaalinen hakija ryhtyy tavoittelemaan työn saamista. (Korpi ym. 2012, 87.) Salmen ja 

Lammi-Taskulan (2004, 170) mukaan esimerkiksi työn ja perheen yhteensovittamisen 

edistäminen luo usein arvokkaita vaikutuksia työnantajakuvaan. Tämä parantaa niin työ-

paikan ilmapiiriä kuin myös organisaation houkuttelevuutta työpaikkana sekä organisaa-

tion julkisuuskuvaa. 

 

Kun työntekijän ennalta saama mielikuva organisaatiosta ja todelliset kokemukset työnte-

osta ovat tasapainossa ja yhtenäisiä keskenään eikä pettymyksiä synny, saavutetaan mo-

niulotteisia hyötyjä. Tällöin työtehtävien oppiminen nopeutuu, tiimiytyminen vahvistuu, pal-

kan merkitys pienenee, työntekijä viihtyy työsuhteessa pidempään, asenne työntekoa koh-

taan on positiivisempi sekä eteen tulevat tappiot ja pettymykset kestetään paremmin. 

(Korpi ym. 2012, 76.) 

 

Työnantajamielikuvan merkitys korostuu etenkin nuorten työntekijöiden kohdalla. Nuorem-

mille ikäluokille on merkityksellisempää, millaiseen organisaatioon hakeudutaan työsken-

telemään. Jo pidempään työkokemusta omaaville työntekijöille työnantajakuvan merkitys 

on hieman vähäisempää, mutta ei kokonaan merkityksetöntä. (Kauhanen 2009, 69.) Esi-

merkiksi Studentworkin (2018, 16) Nuoret osaajat työelämässä -tutkimukseen vastan-

neista 89 prosenttia piti tärkeänä, että työnantajaorganisaation arvot vastaavat omia, hen-

kilökohtaisia arvoja. Noin kolmannes vastaajista kertoi myös, että on tärkeää työskennellä 

organisaatiossa, jolla on tunnettu brändi. 
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4 Tutkimus 

Tässä opinnäytetyössä tutkittiin joustavien työntekomahdollisuuksien vaikutusta työpaikan 

valintaan. Tutkimus toteutettiin 21.10.-3.11.2019. Tutkimuksessa tutkittiin työntekijöiden 

kokemaa joustavien työntekotapojen tärkeyttä, joustavien työntekotapojen mahdollisuu-

den vaikutusta työntekijöiden mielikuvaan työnantajasta ja sitä, kuinka tärkeäksi kriteeriksi 

joustavat työntekotavat nousevat työpaikkaa valitessa. Tässä luvussa käsitellään tutki-

musmenetelmän ja aineiston valinta, tutkimuksen toteutus ja aineiston käsittely. 

 

4.1 Tutkimusmenetelmän ja aineiston valinta 

Tutkimuksen pääkysymyksenä oli se, miten joustavat työntekomahdollisuudet vaikuttavat 

työpaikan valintaan. Jotta pääkysymys tuli ratkaistuksi, tarvittiin vastaus alaongelmiin, joita 

oli miten työntekijät kokevat joustavat työntekotavat ja niiden tärkeyden, miten joustavat 

työntekomahdollisuudet vaikuttavat työntekijöiden mielikuvaan työnantajasta ja kuinka tär-

keäksi kriteeriksi joustavat työntekotavat nousevat työpaikkaa valitessa. 

 

Tutkimus voidaan toteuttaa kvalitatiivisesti eli laadullisesti tai kvantitatiivisesti eli määrälli-

sesti. Kvalitatiivinen tutkimus auttaa selittämään käyttäytymisen syitä ja ymmärtämään tut-

kittavaa kohdetta. Kvantitatiivinen tutkimus puolestaan pyrkii kuvaamaan, kartoittamaan ja 

vertailemaan asioita tai ominaisuuksia. Kvantitatiivisella tutkimuksella tähdätään suureen 

ja edustavaan otokseen sekä ilmiön kuvailuun numeerisesti, lukumäärien ja prosentti-

osuuksien avulla. (Heikkilä 2010, 16-17; Vilkka 2007, 19.) 

 

Tutkimuksessa voidaan myös hyödyntää samanaikaisesti sekä kvantitatiivista että kvalita-

tiivista tiedonkeruutapaa. Esimerkiksi kvantitatiivisella kyselylomakkeella voidaan käyttää 

suljettujen kysymysten lisäksi myös avoimia kysymyksiä, joiden vastaukset ovat laadulli-

sia. Avoimilla kysymyksillä voidaan saada uutta, yllättävää tietoa ja käyttökelpoisia mielipi-

teitä strukturoitujen kysymysten tueksi. (Taanila 2019, 2.) Taanila (2019, 24) toteaa, että 

avointen kysymysten määrä kannattaa kuitenkin pitää pienenä, sillä vastausten käsittely 

on usein aikaa vievää. 

 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin pääsääntöisesti kvantitatiiviseen tutkimukseen, koska tut-

kimuksella haluttiin kartoittaa suurempaa joukkoa edustavia tuloksia ja kuvailla ilmiön ylei-

syyttä. Toisaalta tutkimukseen haluttiin ottaa hieman myös kvalitatiivista näkökulmaa, jotta 

kvantitatiivisia tuloksia voitaisiin ymmärtää paremmin ja selittää käyttäytymisen syitä. Näin 

ollen strukturoitujen, suljettujen kysymysten lisäksi kysyttiin myös kaksi avointa kysy-
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mystä, jotta vastaajilta saataisiin lisätietoa selittäviksi tekijöiksi kuvailemaan ja täydentä-

mään kvantitatiivista tietoa. Lopuksi vastaajilla oli halutessaan mahdollisuus antaa kom-

mentti avoimen vastauksen muodossa. Tämä antoi vastaajille mahdollisuuden esimerkiksi 

selventää tai tarkentaa vastauksiaan tai antaa muuten lisätietoa. 

 

Tutkimus toteutettiin kyselylomakkeella. Tämä on aineiston keräämisen tapa, jossa kysy-

mykset kerätään kaikilta vastaajilta samassa muodossa, samassa järjestyksessä ja sa-

malla tavalla. Tämä on tehokas tapa saada laaja aineisto, kun tutkittavat ovat hajallaan ja 

heitä on paljon. (Vilkka 2007, 28.) Koska tutkimuksella pyrittiin saamaan vastauksia muun 

muassa työnantajakuvaan ja työpaikan valintaan liittyviin kysymyksiin, tutkimuksen kohde-

ryhmäksi pyrittiin saamaan henkilöitä, joille kyseiset asiat olisivat mahdollisesti ajankohtai-

sia. Tämän vuoksi kysely päädyttiin jakamaan Facebookin työnhakuun ja uraan liittyvissä 

keskusteluryhmissä sekä LinkedInissä. Perusjoukko on siis kyseessä olevien sosiaalisen 

median kanavissa kävijät ja olijat. 

 

Mikäli jokaisella perusjoukkoon kuuluvalla henkilöllä ei ole yhtäläistä mahdollisuutta pää-

tyä vastaajaksi esimerkiksi otantamenetelmien kautta, kyseessä on näyte. Näytteen muo-

dostaminen on usein nopeaa ja helppoa, mutta koska muodostaminen on myös valikoitu-

nutta, ei tuloksia voi tällöin yleistää suoraan perusjoukkoon. Näyte kerätään usein tilan-

teessa, jossa on tarve saada käytettävissä olevien resurssien avulla tietoa tutkittavasta 

asiasta. Vapaaehtoisten näytteellä tarkoitetaan näytettä, jossa tutkittavia henkilöitä ei ole 

erikseen valittu, vaan halukkaat perusjoukon jäsenet voivat osallistua tutkimukseen. Tyy-

pillisesti vapaaehtoisten näyte syntyy tilanteessa, jossa tutkija pyytää vastauksia haluk-

kailta esimerkiksi silloin, kun perusjoukosta ei ole saatavilla erillistä luetteloa. (Routio 

2007.) Tämä tutkimus oli siis näytteenomainen tutkimus, jossa muodostui vapaaehtoisten 

vastaajien näyte. Tuloksia ei voi siis yleistää suoraan koko perusjoukkoon, mutta tällai-

sella tutkimuksella voidaan saada arvokasta tietoa vastaajajoukosta ja tietoa ilmiöstä ylei-

sesti esimerkiksi jatkotutkimuksia varten. 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus 

Ennen tutkimuksen toteutuksen aloittamista tehtiin tutkimussuunnitelma, joka toimi tutki-

muksen teon pohjana. Tutkimussuunnitelmassa määriteltiin muun muassa tutkimuksen 

pääkysymys ja alaongelmat. Näitä peilattiin tietoperustaan ja tämän pohjalta aloitettiin ky-

selylomakkeen luominen. Heikkilän (2010, 48-49) mukaan tutkimuksen kyselylomakkeen 

luominen alkaa tutkittavien asioiden nimeämisellä. Tämän jälkeen suunnitellaan lomak-

keen rakenne, muotoillaan kysymykset ja vastausvaihtoehdot. Ennen lopullista lomaketta 
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lomake testataan ja tehdään mahdolliset korjaukset lomakkeen rakenteeseen ja kysymyk-

siin. Lomakkeen tulee olla ulkoasultaan selkeä ja siisti. Kysymysten tulee olla tarkoituk-

senmukaisesti aseteltuja ja niiden tulee edetä loogisesti. Jotta vastaaja motivoituu vastaa-

maan loppuun saakka, vastaajan tulee tuntea vastaamisen olevan tärkeää eikä lomake 

saa olla liian pitkä. (Heikkilä 2010, 48-49.) Kysely muotoiltiin ensin alustavaksi rungoksi, 

jotta sitä oli helppoa hahmotella ja muokata. Tämän jälkeen kyselyrunkoa testattiin ja tä-

män myötä kysymyksiä ja vastausvaihtoehtoja muotoiltiin mahdollisimman selkeiksi, yksi-

selitteisiksi ja loogisessa järjestyksessä eteneviksi. 

 

Yksiselitteiset vastausohjeet helpottavat vastaamista ja yhtä asiaa kerrallaan kysymällä 

saadaan oikeita vastauksia haluttuihin asioihin. Tässä korostuu erityisesti lomakkeen esi-

testaamisen tärkeys. Kyselylomakkeen laatimisessa tulee kiinnittää huomiota myös siihen, 

että lomake on helppoa käsitellä tilasto-ohjelmalla. (Heikkilä 2010, 48-49.) Tämän tutki-

muksen kyselylomaketta laatiessa mietittiinkin tarkasti, mitä milläkin kysymyksellä halu-

taan tutkia. Näin saatiin kiinnitettyä huomiota kysymysten selkeyteen ja onnistuneeseen 

muotoiluun sekä siihen, että kysymykset tai vastausvaihtoehdot eivät ole johdattelevia. 

Kyselyyn tehtiin hyppylinkkien avulla osittain erilliset kysymykset niille, joilla on nykyisessä 

työssään mahdollisuus etätyöhön ja/tai työaikajoustoihin sekä niille, joilla mahdollisuutta ei 

ole tai jotka eivät ole työssäkäyviä. Kysymykset eivät myöskään olleet pakollisia, vaan 

vastaaja pystyi halutessaan etenemään ilman, että vastasi kaikkiin kysymyksiin. 

 

Kyselyn mielipideväittämissä käytettiin Likertin asteikkoa. Likertin asteikko on erityisesti 

mielipideväittämissä käytetty vastausasteikko, jossa vastaaja valitsee ääripäästä (täysin 

eri mieltä) toiseen ääripäähän (täysin samaa mieltä) etenevästä asteikosta sopivimman 

vaihtoehdon. Yleisimmin Likertin asteikko on 5- tai 7-portainen, mutta se voi olla myös esi-

merkiksi 4- tai 6-portainenkin. (Heikkilä 2010, 53.) Tässä kyselyssä päädyttiin käyttämään 

asteikkoa 1-5. Kun vastausasteikko on pariton, vastaajalla on mahdollisuus myös neutraa-

liin mielipiteeseen. Mikäli vastaajan mielipide on aidosti neutraali eikä neutraalia vastaus-

vaihtoehtoa ole tarjottu, voi vaarana olla tulosten vääristyminen. 

 

Kyselylomakkeesta pyrittiin tekemään myös visuaalisesti mahdollisimman selkeä. Kyselyn 

alussa oli ohjeet vastaamiseen. Koska erityisesti tietyissä sosiaalisen median ryhmissä 

saatekirje haluttiin pitää lyhyenä, kyselylomakkeen alussa kerrottiin myös tärkeimmät saa-

tekirjeeseen liittyvät tiedot. Lisäksi ennen etätyöhön ja työaikajoustoihin liittyviä kysymyk-

siä määriteltiin kyseiset käsitteet, jotta vastaaja tiesi mitä kysymyksillä tarkoitetaan. 

 

Lopullinen kyselylomake (liite 3) tehtiin Webropolilla. Webropoliin päädyttiin, sillä niin ky-

selyn luomiseen, kyselyyn vastaamiseen kuin vastausten analysointiinkin liittyvät seikat 
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ovat Webropolin kautta käyttäjäystävällisiä. Kyselyn luominen on Webropolin kautta moni-

puolista, vastaajien on helppoa ja vaivatonta vastata kyselyyn sekä kyselyn vastaukset 

ovat saatavilla valmiina datana, joka on helppoa siirtää analysoitavaksi esimerkiksi 

SPSS:ään ja Exceliin. Kun kysely oli luotu Webropoliin, sitä testattiin vielä tässäkin vai-

heessa useammalla henkilöllä, jotta varmistuttiin, että kysely toimii tarkoituksenmukai-

sesti, se on selkeä ja johdonmukainen sekä vastaajat ymmärtävät kysymykset ja vastauk-

set halutulla tavalla. Lisäksi testivastaajien vastaamiseen kulunut aika mitattiin, jotta saa-

tekirjeessä saatiin ilmoitettua mahdollisimman todenmukainen vastausaika-arvio. 

 

Tärkeä osa kyselyn onnistuneisuutta on myös saatekirje. Saatekirjeen tarkoituksena on 

selvittää vastaajalle tutkimuksen taustat ja motivoida vastaajaa vastaamaan. Saatekirjeen 

onnistuneisuus usein ratkaiseekin, ryhtyykö vastaaja täyttämään kyselyä. (Heikkilä 2010, 

61.) Tutkittaville tulee selvittää myös tutkimuksen tarkoitus ja käyttötapa. On tärkeää huo-

lehtia myös vastaajien tietosuojasta ja yksityisyydestä. Mikäli tutkittaville on luvattu ehdo-

ton luottamuksellisuus, ei yksittäisiä vastaajia saa pystyä tunnistamaan tuloksista. (Heik-

kilä 2010, 31-32.) Saatekirjeestä (liite 1, liite 2) tehtiin mahdollisimman selkeä ja informatii-

vinen, mutta samalla innostava ja vastaamiseen motivoiva. Siinä kerrottiin lyhyesti ja sel-

keästi kyselyn tarkoituksesta ja tärkeydestä. Saatekirjeellä myös pyrittiin luomaan potenti-

aaliselle vastaajalle tunne siitä, että vastauksella on aidosti merkitystä. Lisäksi korostettiin 

anonymiteettia, luottamuksellisuutta sekä sitä, että kyselyssä ei kerätä henkilötietoja eikä 

tuloksista voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. 

 

Kysely jaettiin LinkedInissä sekä muutamassa Facebookin työnhakuun ja uraan liittyvässä 

keskusteluryhmässä. Ennen kyselyn jakamista sosiaalisen median ryhmiin ryhmien ylläpi-

täjiltä pyydettiin lupa julkaisuun. Kysely oli auki kaksi viikkoa, 21.10.-3.11.2019 ajan. 

 

4.3 Aineiston käsittely 

Vastausdata siirrettiin Webropolista analysoitavaksi SPSS:n ja Excelin avulla. Raportoita-

vat kuviot tehtiin Excelillä. Vastaukset myös ristiintaulukoitiin taustatietojen kuten suku-

puolen, iän ja ammattiryhmän mukaan. Etätyöhön liittyvät kysymykset ristiintaulukoitiin 

myös sen mukaan, oliko vastaajalla mahdollisuus etätyöhön nykyisessä työssään. Vas-

taavasti työaikajoustoihin liittyvät kysymykset ristiintaulukoitiin sen mukaan, oliko vastaa-

jalla mahdollisuus työaikajoustoihin nykyisessä työssään. 

 

Joissakin taustatietoryhmissä oli vain vähän vastaajia, joten ryhmiä yhdisteltiin analyysi-

vaiheessa. Alle 25-vuotiaat liitettiin 25-35 -vuotiaiden kanssa samaan ryhmään ja yli 55-
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vuotiaat 46-55 -vuotiaiden kanssa samaan ryhmään, kun eri ikäryhmien välisiä eroja ver-

tailtiin. Myös vähiten vastaajia keränneet ammattiryhmät eli yrittäjä, opiskelija, kotiäiti/-isä, 

työtön ja muusta syystä poissa työelämästä yhdistettiin ryhmäksi ”Muu”, kun eri ammatti-

ryhmien välisiä eroja vertailtiin. 

 

Myös avoimet vastaukset käsiteltiin ja analysoitiin Excelissä. Avoimet vastaukset teemoi-

teltiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin keinoin. Laadullisen aineiston sisällönanalyy-

sissa päämääränä on tekstimuotoisen aineiston tiivistäminen niin, että sen käsittely ja 

oleellisen tiedon löytäminen helpottuu ja aineistosta saadaan löydettyä selitys tutkittavalle 

ilmiölle. Teksti jaetaan asiasisältöihin, jotka koodataan eli asiasisällölle annetaan sen si-

sältöä kuvaava kuvaus. Tätä seuraa luokittelu eli samaa asiaa tarkoittavat sisällöt yhdiste-

tään ja eri käsitteet ryhmitellään yhden loogisen kokonaisuuden alle. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissa luokittelu tehdään aineistosta nousseiden tekijöiden mukaan. (Kana-

nen 2014, 110-114.) Suurimmassa osassa avoimista vastauksista oli mainittu useita erilli-

siä asioita, joten erillisiä asioita sisältävät vastaukset pilkottiin ensin osiin niin, että yksittäi-

nen osa sisälsi vain yhden asian. Sen jälkeen samaa tarkoittavat vastausten osat ryhmi-

teltiin värein koodaamalla ja tämän jälkeen mahdolliset samankaltaiset, pienemmät ryh-

mät yhdisteltiin keskenään luokiksi. Näin vastaukset saatiin lajiteltua kuvaaviksi luokiksi. 
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5 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen tulokset ja yhteenveto tuloksista. Kysely toteutettiin 

aikavälillä 21.10.-3.11.2019. Kyselyyn vastasi 188 vastaajaa. 

 

5.1 Taustatiedot 

Taustatietoina vastaajilta kysyttiin sukupuolta, ikää ja ammattiryhmää. Kuten kuviosta 1 

selviää, vastaajista valtaosa eli 82 prosenttia oli naisia. Miehiä vastaajista oli 18 prosent-

tia. 

 

 

Kuvio 1. Vastaajien sukupuoli (n=188) 

 

Kuviosta 2 nähdään, että puolet (50 prosenttia) vastaajista oli 25-35 -vuotiaita. Kolmannes 

(33 prosenttia) sijoittui ikäluokkaan 36-45 vuotta. 13 prosenttia vastaajista oli puolestaan 

46-55 -vuotiaita. Vain pieni osa vastaajista oli alle 25-vuotiaita tai yli 55-vuotiaita. 

 



 

 

28 

 

Kuvio 2. Vastaajien ikä (n=188) 

 

Kuvion 3 mukaisesti suurin osa vastaajista jakautui tasaisesti joko ylempiin toimihenkilöi-

hin (29 prosenttia), alempiin toimihenkilöihin (28 prosenttia) tai työntekijöihin (25 prosent-

tia). Johtoasemassa olevia oli kuusi prosenttia ja opiskelijoita viisi prosenttia vastaajista. 

Muihin ammattiryhmiin kuuluvia vastaajia oli vähemmän. 

 

 

Kuvio 3. Vastaajien ammattiryhmä (n=188) 

 

5.2 Etätyö 

Kyselyyn vastanneista 70 prosentilla oli nykyisessä työssään etätyömahdollisuus (kuvio 

4). Hieman vajaalla neljänneksellä eli 23 prosentilla vastaajista ei ollut mahdollisuutta 
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tehdä etätyötä nykyisessä työssään. Seitsemän prosenttia kyselyyn vastanneista ilmoitti, 

että he eivät käy töissä. 

 

 

Kuvio 4. Etätyömahdollisuus tämänhetkisessä työssä (n=188) 

 

Niiltä vastaajilta, joilla oli nykyisessä työssään etätyömahdollisuus, kysyttiin kuinka usein 

he tekevät keskimäärin etätyötä (kuvio 5). Noin neljäsosa eli 24 prosenttia vastaajista 

työskenteli etänä keskimäärin useamman kerran viikossa, 21 prosenttia kerran viikossa, 

17 prosenttia useamman kerran kuukaudessa, 17 prosenttia kerran kuukaudessa ja 15 

prosenttia tätä harvemmin. Neljä prosenttia vastaajista ilmoitti tekevänsä etätyötä päivit-

täin ja kaksi prosenttia vastasi, että he eivät hyödynnä lainkaan etätyömahdollisuutta. 

 

 

Kuvio 5. Keskimääräinen etätyöskentelyn määrä (n=132) 
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Niiltä vastaajilta, joilla oli mahdollisuus työskennellä etänä, kysyttiin myös mielipidettä etä-

työn koettuun tärkeyteen liittyen (kuvio 6). Kaksi kolmasosaa eli 66 prosenttia vastan-

neista oli täysin samaa mieltä etätyön tärkeydestä ja 23 prosenttia vastaajista oli väitteen 

kanssa jokseenkin samaa mieltä. Kahdeksan prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa 

joko täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 

 

 

Kuvio 6. Etätyö on minulle tärkeää (n=132) 

 

Etätyömahdollisuuden omaavilta kysyttiin mielipidettä myös etätyön tuomiin positiivisiin 

hyötyihin liittyen (kuvio 7). Lähes kolme neljäsosaa (74 prosenttia) vastaajista oli täysin 

samaa mieltä siitä, että etätyö tuo positiivisia hyötyjä heille. 19 prosenttia oli väitteen 

kanssa jokseenkin samaa mieltä. Viisi prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa joko täy-

sin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 
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Kuvio 7. Etätyö tuo minulle positiivisia hyötyjä (n=132) 

 

Etätyömahdollisuuden omaavilta vastaajilta kysyttiin myös mielipidettä siitä, salliiko vas-

taajan työnantaja tehdä etätyötä niin paljon kuin vastaaja haluaisi (kuvio 8). Tämä väite 

jakoi mielipiteitä melko vaihtelevasti. 54 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai 

jokseenkin samaa mieltä ja 42 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa täysin tai jokseen-

kin eri mieltä. 

 

 

Kuvio 8. Työnantajani sallii minun tehdä etätyötä niin paljon kuin haluan (n=132) 

 

Näissä etätyömahdollisuuden omaaville henkilöille osoitettujen kysymysten vastauksissa 

oli jonkin verran eroa naisten ja miesten välillä (liite 4). Naiset kokivat etätyön tärkeäm-

mäksi (ka 4,5) kuin miehet (ka 4,0) ja naiset myös kokivat etätyön tuovan mukanaan 
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enemmän positiivisia hyötyjä (ka 4,7) kuin miehet (ka 4,2). Miehet (ka 3,6) olivat puoles-

taan hieman naisia (ka 3,2) useammin samaa mieltä sen suhteen, että työnantaja sallii 

heidän tehdä etätyötä haluamansa määrän. 

 

Yli 45-vuotiaat olivat useammin samaa mieltä etätyön tuomiin positiivisiin hyötyihin liittyen 

(ka 4,9) kuin alle 36-vuotiaat (ka 4,5) tai 36-45 -vuotiaat (ka 4,6). Muissa vastauksissa ei 

ollut erityisemmin eroa eri ikäryhmien välillä. Tämä ilmenee liitteestä 5. 

 

Liitteen 6 mukaisesti ylemmät toimihenkilöt (ka 4,5) ja alemmat toimihenkilöt (ka 4,6) olivat 

johtoasemassa oleviin (ka 4,2) ja työntekijöihin (ka 4,0) verrattuna hieman enemmän sa-

maa mieltä etätyön tärkeydestä. Samoin ylemmät toimihenkilöt (ka 4,6) ja alemmat toimi-

henkilöt (ka 4,7) olivat myös etätyön tuomista positiivisista hyödyistä useammin samaa 

mieltä kuin johtoasemassa olevat (ka 4,2) ja työntekijät (ka 4,4). Johtoasemassa olevat 

puolestaan kokivat työnantajiensa sallivan heidän tehdä etätyötä haluamansa määrän (ka 

3,7) ylempiä toimihenkilöitä (ka 3,3), alempia toimihenkilöitä (ka 3,3) ja työntekijöitä (ka 

3,0) useammin. 

 

Etätyömahdollisuuden omaavilta henkilöiltä kysyttiin myös avoimen kysymyksen muo-

dossa, millaisia positiivisia hyötyjä he ovat henkilökohtaisesti saaneet etätyöstä. Avoi-

meen kysymykseen vastasi 111 vastaajaa. 

 

Vastaajista 51 mainitsi lisääntyneen työrauhan. Vastauksissa korostettiin etenkin parem-

paa mahdollista keskittymiseen ja toimiston hälinältä välttymistä. 

 

”Olen johtoasemassa: etäpäivinä ehdin purkaa sähköpostisumaa sekä ilman kes-
keytyksiä tehdä ”ajatustyötä” ja raportointia, mikä taas tavallisina työpäivinä on usein 
mahdotonta ilman jatkuvia keskeytyksiä tai kokouksia.” 
 
”Keskityn paremmin kotona kuin töissä. Keskisuuressa avokonttorissa pieni hälinä 
on jatkuvaa ja keskeytykset päivittäisiä.” 

 

Työmatka-ajan säästymisen mainitsi 42 vastaajaa. Vastauksissa korostettiin erityisesti 

ajan säästymistä muuhun ja mahdollisuutta nukkua pidempään. 

 

”Työmatkani on noin 40 min yhteen suuntaan, joten etätyössä vältyn lähes kahdelta 
tunnilta bussissa istumista. Pystyn myös aloittamaan työn aikaisemmin aamulla, kun 
työmatka jää pois.” 
 
”Sillä on mielestäni suora vaikutus jaksamiseen, sillä jo yksi etäpäivä säästää mi-
nulta lähes 2 tuntia työmatka-aikaa yhden päivän aikana.” 
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Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen mainitsi 40 vastaajaa. Vastauksissa korostui mah-

dollisuus hoitaa joustavammin omia asioita työn ohessa sekä sovittaa esimerkiksi harras-

tukset joustavammin. 

 

”Teen etätöitä kotona, ja pystyn hoitamaan omia asioita samalla, esim. pesemään 
pyykkiä, laittamaan tiskikoneen päälle jne. Pikkuaskareita, johon ei mene aikaa kuin 
5-10 min päivässä mutta joka helpottaa arkea huomattavasti, kun kaikki kotityöt ei-
vät jää iltaan.” 
 
”Pystyn sovittamaan työn, opiskelun, sosiaalisen elämän, liikuntaharrastukset, koi-
ran ulkoiluttamisen, kotityöt ja kaikki omat menoni joustavammin, kun työntekoani ei 
ole sidottu tiettyyn paikkaan.” 

 

Vastaajista 25 mainitsi työtehokkuuden lisääntymisen. Vaihteleva työympäristö koettiin te-

hokkuutta lisäävänä. 

 

”Esimerkiksi kotona töitä tehdessä flow-tilan saavuttaminen on helpompaa ja työt 
tulee nopeammin tehtyä.” 
 
”Etätyöskentely on itselleni myös erittäin tehokasta ja työtehokkuutta edistävää, kun 
sosiaaliset "häiriötekijät" jäävät pois.” 

 

Perheen ja työn yhteensovittaminen mainittiin 15 vastauksessa. Vastaajat korostivat eten-

kin lisääntynyttä läsnäoloa, mahdollisuutta tehdä töitä myös perhearjen keskellä ja mah-

dollisuutta järjestää esimerkiksi lastenhoito joustavammin. 

 

”Helpottaa lapsiperheen arjen pyörittämistä: lyhentää lasten päivähoidossa viettä-
mää aikaa, koska hoitopaikka on lähellä kotia ja työpaikalle paljon pidempi matka.” 
 
”Arjen pyörittäminen helpottuu, kun töitä voi tehdä esim. odotellessa lapsia harras-
tuksissa.” 

 

Stressin vähenemisen mainitsi 11 vastaajaa. Etätyöskentely koettiin vastauksissa stressiä 

monilta osin vähentävänä. 

 

”Etätyömahdollisuus on poistanut aikaisiin aamuherätyksiin ja työmatkoihin liittyvää 
stressiä, ahdistusta ja kiirettä.” 
 
”Stressitaso laskee etänä, kun ei tarvitse olla hälyssä eikä taistella istumapaikasta ja 
keskeytyksiä ei juuri ole.” 

 

Näiden lisäksi useampi vastaaja mainitsi myös lisääntyneen virkeyden ja hyvinvoinnin, 

työmatkakulujen vähenemisen, oman työn hallinnan tunteen, organisaation työntekotapo-

jen kehittymisen, matkustelun mahdollistumisen, työnteon ajankohtaan vaikuttamisen 

mahdollistumisen ja luottamuksen osoituksen työnantajalta. 
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”Vapaus ja luottamus. Teen tai en tee etätöitä niin sen mahdollisuuden tiedostami-
nen on tärkeää ja se luo luottamuksellisen ilmapiirin myös lähipäivinä.” 
 
”Voin kaikin puolin paremmin, kun saan valita työasentoni, vaatteeni ja työtilani itse.” 

 

Myös niiltä, joilla ei ollut nykyisessä työssään etätyömahdollisuutta tai jotka eivät olleet 

työssäkäyviä, kysyttiin mielipidettä etätyömahdollisuuden tuomiin positiivisiin hyötyihin liit-

tyen (kuvio 9). Heistä kaksi kolmasosaa (67 prosenttia) oli täysin samaa mieltä, että etätyö 

toisi heille positiivisia hyötyjä. 27 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa jokseenkin sa-

maa mieltä. Viisi prosenttia vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä. Kukaan vastaajista ei 

ollut eri mieltä väitteen kanssa. 

 

 

Kuvio 9. Etätyö toisi minulle positiivisia hyötyjä (n=55) 

 

Niiltä, joilla ei ollut etätyömahdollisuutta tai jotka eivät olleet työssäkäyviä, kysyttiin myös 

halukkuutta etätyömahdollisuuteen (kuvio 10). Vain kaksi prosenttia vastaajista ei ollut sa-

maa eikä eri mieltä, mutta muuten kaikki vastaajat olivat joko täysin samaa mieltä (66 pro-

senttia) tai jokseenkin samaa mieltä (32 prosenttia), että haluaisivat työnantajansa sallivan 

heidän tehdä etätyötä. 
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Kuvio 10. Haluaisin, että työnantajani sallisi minun tehdä etätyötä (n=56) 

 

Kaikilta vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he haluaisivat työskennellä etänä keskimäärin, 

mikäli heillä olisi siihen mahdollisuus (kuvio 11). Eniten vastaajia, 38 prosenttia, haluaisi 

työskennellä etänä keskimäärin useamman kerran viikossa. 29 prosenttia vastaajista ha-

luaisi tehdä etätyötä kerran viikossa ja 18 prosenttia useamman kerran kuukaudessa. Yh-

deksän prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että heille riittäisi etätyöskentely kerran kuu-

kaudessa tai harvemmin. Kuusi prosenttia vastaajista haluaisi puolestaan työskennellä 

etänä päivittäin. 

 

 

Kuvio 11. Haluttu keskimääräinen etätyöskentelyn määrä (n=188) 
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Vastaajilta kysyttiin, vaikuttaako etätyömahdollisuuden tarjoaminen positiivisesti työnanta-

jasta koettuun mielikuvaan (kuvio 12). Valtaosa vastaajista, 81 prosenttia, kertoi olevansa 

väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Lähes kaikki muutkin vastaajat, 16 prosenttia, olivat 

väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä. Vain yksittäiset vastaajat olivat väitteen kanssa 

eri mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä. 

 

 

Kuvio 12. Etätyömahdollisuuden tarjoaminen vaikuttaa positiivisesti mielikuvaani työnanta-

jasta (n=188) 

 

Vastaajilta kysyttiin myös, kokevatko he etätyömahdollisuuden tarjoavan työnantajan ole-

van muita houkuttelevampi (kuvio 13). Suurin osa (77 prosenttia) vastaajista oli täysin sa-

maa mieltä väitteen kanssa ja 19 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä. Vain yksittäiset 

vastaajat olivat täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väitteen kanssa. 
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Kuvio 13. Etätyömahdollisuuden tarjoava työnantaja on muita houkuttelevampi (n=188) 

 

Lisäksi kysyttiin, onko etätyömahdollisuus vastaajille tärkeä kriteeri työpaikkaa valitessa 

(kuvio 14). Tässä väitteessä suurin osa vastaajista jakautui tasan täysin samaa mieltä ole-

viin (38 prosenttia) ja jokseenkin samaa mieltä oleviin (37 prosenttia). 15 prosenttia ei ollut 

samaa eikä eri mieltä. Osa vastaajista oli väitteen kanssa myös täysin eri mieltä (3 pro-

senttia) tai jokseenkin eri mieltä (6 prosenttia). 

 

 

Kuvio 14. Etätyömahdollisuus on minulle tärkeä kriteeri työpaikkaa valitessani (n=188) 

 

Vastaajilta kysyttiin myös, asettaisivatko he työpaikkaa hakiessaan etusijalle työpaikan, 

jossa on mahdollisuus etätyöhön (kuvio 15). Suurin osa vastaajista oli jälleen täysin sa-



 

 

38 

maa mieltä (44 prosenttia) tai jokseenkin samaa mieltä (34 prosenttia). Toisaalta osa vas-

taajista oli myös täysin eri mieltä (5 prosenttia) tai jokseenkin eri mieltä (6 prosenttia). Osa 

ei ollut samaa eikä eri mieltä (11 prosenttia). 

 

 

Kuvio 15. Jos hakisin uutta työpaikkaa, asettaisin etusijalle työpaikan, jossa on mahdolli-

suus etätyöhön (n=188) 

 

Edeltävien kysymysten vastausten jakautuminen sukupuolen mukaan ilmenee liitteessä 7. 

Naiset kokivat etätyömahdollisuuden tarjoamisen vaikuttavan positiivisesti työnantajasta 

koettuun mielikuvaan (ka 4,8) hieman miehiä (ka 4,5) useammin. Naiset kokivat myös etä-

työmahdollisuuden tarjoamisen vaikuttavan työnantajan houkuttelevuuteen (ka 4,8) hie-

man miehiä (ka 4,4) useammin. Naiset näkivät myös etätyömahdollisuuden työpaikkaa 

valitessa tärkeänä kriteerinä (ka 4,1) miehiä (ka 3,5) useammin. Naiset myös asettaisivat 

etusijalle sellaisen työpaikan, jossa on mahdollisuus tehdä etätyötä (ka 4,2) selvästi mie-

hiä (3,4) useammin. 

 

Ikäryhmien välillä vastausten erot olivat puolestaan suurimmaksi osaksi pienehköjä (liite 

8). Suurin ero on nähtävissä viimeisen kysymyksen vastauksissa, joiden mukaan alle 36-

vuotiaat (ka 3,9) olivat 36-45 -vuotiaita (ka 4,2) ja yli 45-vuotiaita (ka 4,3) hieman vähem-

män samaa mieltä väitteen kanssa, että asettaisivat etusijalle työpaikan, jossa on mahdol-

lisuus etätyöhön. 

 

Liitteessä 9 näkyy ammattiryhmien väliset erot vastauksissa. Erot olivat suurimmaksi 

osaksi pienehköjä, mutta vastauksissa on nähtävissä, että työntekijät olivat hieman muita 

vähemmän samaa mieltä väitteiden kanssa. Myös johtoasemassa olevat (ka 3,9) kokivat 
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työntekijöiden (ka 3,7) lisäksi etätyömahdollisuuden olevan vähemmän tärkeä kriteeri työ-

paikkaa valitessa kuin esimerkiksi ylemmät toimihenkilöt (ka 4,2) tai alemmat toimihenkilöt 

(ka 4,1). 

 

Liitteessä 10 on vertailtu vastauksia vastaajien nykyisen työn etätyömahdollisuuden mu-

kaan. Ne vastaajat, joilla oli nykyisessä työssään mahdollisuus tehdä etätyötä, olivat hie-

man muita useammin samaa mieltä väitteiden kanssa. Etätyömahdollisuuden omaavat 

vastaajat näkivät erityisesti etätyömahdollisuuden olevan tärkeä kriteeri työpaikkaa vali-

tessa (ka 4,2) verrattuna niihin vastaajiin, joilla ei ollut mahdollisuutta tehdä etätyötä (ka 

3,7) tai jotka eivät käyneet töissä (ka 3,8). 

 

5.3 Työaikajoustot 

Vastaajilta kysyttiin, onko heillä tämänhetkisessä työssään mahdollisuutta työaikajoustoi-

hin (kuvio 16). Valtaosalla vastaajista, 81 prosentilla, oli nykyisessä työssään mahdolli-

suus työaikajoustoihin. 12 prosentilla ei ollut työaikajoustomahdollisuutta ja seitsemän 

prosenttia vastaajista ei käynyt töissä. 

 

 

Kuvio 16. Työaikajoustomahdollisuus tämänhetkisessä työssä (n=187) 

 

Työaikajoustomahdollisuuden omaavilta vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he keskimäärin 

hyödyntävät työaikajoustoja (kuvio 17). Hieman alle puolet (43 prosenttia) vastaajista hyö-

dynsi työaikajoustoja päivittäin. Myös hieman reilu neljännes (26 prosenttia) vastaajista 

hyödynsi työaikajoustoja useamman kerran viikossa. 31 prosenttia vastaajista hyödynsi 

työaikajoustoja tätä harvemmin. 
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Kuvio 17. Keskimääräinen työaikajoustojen hyödyntämisen määrä (n=152) 

 

Niiltä, joilla oli nykyisessä työssään mahdollisuus työaikajoustoihin, kysyttiin työaikajousto-

jen koettua tärkeyttä (kuvio 18). Valtaosa vastaajista, 82 prosenttia, kertoi olevansa työai-

kajoustojen tärkeyteen liittyen täysin samaa mieltä. 15 prosenttia oli väitteen kanssa jok-

seenkin samaa mieltä. Vain yksittäiset vastaajat olivat väitteen kanssa eri mieltä. 

 

 

Kuvio 18. Työaikajoustot ovat minulle tärkeitä (n=152) 

 

Kuten kuviosta 19 ilmenee, vastaajat olivat myös työaikajoustojen tuomista positiivisista 

hyödyistä vahvasti samaa mieltä. Lähes kaikki vastaajat olivat samaa mieltä väitteen 

kanssa, 81 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 16 prosenttia oli jokseenkin 

samaa mieltä. Kolme prosenttia vastaajista oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 
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Kuvio 19. Työaikajoustot tuovat minulle positiivisia hyötyjä (n=152) 

 

Vastaajilta kysyttiin, salliiko vastaajan työnantaja hyödyntää työaikajoustoja niin usein kuin 

vastaaja haluaa (kuvio 20). Valtaosa vastaajista oli väitteen kanssa samaa mieltä, yli puo-

let (52 prosenttia) täysin samaa mieltä ja kolmannes (33 prosenttia) jokseenkin samaa 

mieltä. Joka kymmenes (10 prosenttia) vastaajista oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri 

mieltä väitteen kanssa. 

 

 

Kuvio 20. Työnantajani sallii minun hyödyntää työaikajoustoja niin usein kuin haluan 

(n=152) 
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Edeltävien kysymysten vastauksia vertaillaan naisten ja miesten kesken liitteessä 11. Nai-

set olivat miehiin verrattuna hieman useammin samaa mieltä työaikajoustojen tärkey-

destä, työaikajoustojen tuomista positiivisista hyödyistä ja siitä, että työnantaja sallii hyö-

dyntää työaikajoustoja vastaajan toivoman määrän. 

 

Vastausten eroja vertaillaan iän mukaan liitteessä 12. Vastauksista on nähtävissä, että 

36-45 -vuotiaat ja yli 45-vuotiaat olivat alle 36-vuotiaita hieman useammin samaa mieltä 

työaikajoustojen tärkeydestä, työaikajoustojen tuomista positiivisista hyödyistä ja siitä, että 

työnantaja sallii hyödyntää työaikajoustoja vastaajan toivoman määrän. 

 

Työaikajoustojen tärkeyteen ja työaikajoustojen positiivisiin hyötyihin liittyvissä vastauk-

sissa ei ollut kovinkaan suuria eroja ammattiryhmien välillä (liite 13). Kuitenkin alemmat 

toimihenkilöt kokivat useimmin työnantajiensa sallivan heidän hyödyntää työaikajoustoja 

haluamansa määrän (ka 4,5) verrattuna johtoasemassa oleviin (ka 4,3), ylempiin toimi-

henkilöihin (ka 4,2) ja työntekijöihin (ka 4,1). 

 

Työaikajoustomahdollisuuden nykyisessä työssään omaavilta vastaajilta kysyttiin avoi-

mella kysymyksellä, millaisia positiivisia hyötyjä he ovat henkilökohtaisesti saaneet työai-

kajoustoista. Avoimeen kysymykseen vastasi 114 vastaajaa. 

 

66 vastaajaa mainitsi työn ja muun elämän yhteensovittamisen. Vastauksissa korostettiin 

erityisesti mahdollisuutta aikatauluttaa työn ulkopuolista elämää työn kanssa yhteen. 

 

”Työn ja vapaa-ajan joustava yhteensovittaminen. Mahdollisuus esim. harrastaa sil-
loin kun haluan ja ulkoilla valoisaan aikaan.” 
 
”Jousto työajassa auttaa yhdistämään työn, opiskelun, sosiaalisen elämän, liikunta-
harrastukset ja muutkin omat menot. Lääkärissä, ostoksilla tai kampaajalla voi 
vaikka käydä kesken työpäivän, jos työt sen sallivat.” 

 

28 vastauksessa mainittiin työn jaksottamisen mahdollistuminen. Vastaajat korostivat eri-

tyisesti mahdollisuutta jaksottaa työtä esimerkiksi työn määrän ja oman jaksamisen mu-

kaan. 

 

”Voin tehdä pidempää päivää, kun on hyvä vire päällä ja lähteä hieman aikaisem-
min, kun tuntuu ettei suju.” 
 
”Töitä tehdään silloin kun niitä on. Ei synny sitä, että istutaan tyhjänpanttina silloin 
kun hommat on jo tehty. Se ei edesauta tehokkuutta.” 
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Perhe-elämän sovittaminen yhteen työn kanssa mainittiin 25 vastauksessa. Koetut hyödyt 

koskivat muun muassa lastenhoitoaikojen lyhentymistä ja mahdollisuuksia sovittaa per-

heeseen liittyvät aikataulut ja menot yhteen työn kanssa. 

 

”Perheen äitinä ei ikinä tiedä miten aamu menee ja jääkiekkoa harrastavat lapset 
pitää saada ajoissa treeneihin.” 
 
”Pystyn rytmittämään työntekoani perheen muiden aikataulujen kanssa yhteen. Jos 
miehellä on töissä pitkä päivä, ehdin hakemaan lapset ajoissa päivähoidosta. Pystyn 
myös käymään lasten vasukeskustelut päiväkodissa siten, että ei tarvi anoa työnan-
tajalta erikseen vapaata sitä varten.” 

 

Pidempien vapaiden mahdollistumisen mainitsi 15 vastaajaa. Vastauksissa korostui yh-

denjaksoisten, pidempien vapaiden mukanaan tuomat hyödyt. 

 

”Ylitöiden pitäminen vapaapäivinä auttoi varsinkin työsuhteen alussa, kun ei vielä 
ollut täydet lomat.” 
 
”Meillä työaikajousto tarkoittaa, että voin ottaa kokonaisia päiviä tai viikkoja vapaiksi 
– lomailen vuodessa normaalin 5 viikon sijaan yleensä 7-8 viikkoa. Kääntöpuolena 
toki on, että muutoin matkustan ja teen töitä paljon.” 

 

Yhdeksän vastaajaa mainitsi myöhästymisen pelon vähentymisen. Vastauksissa korostui 

etenkin kiireeltä välttyminen ja tämän myötä stressin vähentyminen. 

 

”Ei tarvitse murehtia onko töissä kahdeksalta vai 2 minuuttia myöhässä ja saa muu-
tenkin kulkea vapaammin, kun kaikki ei ole minuutin päälle.” 
 
”Ei tarvitse juosta kellon perässä tai potea morkkista "myöhästymisestä", jos tulee 
töihin vaikka klo 9.05.” 

 

Lisäksi useampi vastaaja mainitsi lisääntyneen virkeyden, työn hallinnan tunteen, mahdol-

lisuuden parempaan palautumiseen, työmatkaruuhkilta välttymisen ja globaalin työskente-

lyn helpottumisen. 

 

”Johdan itse itseäni – tämä lisää luottamusta, vapaudentuntoa ja toki vastuuta.” 
 
”En ole aina aamuihminen. Jos saan nukkua esim. tunnin pidempään, olen huomat-
tavasti tehokkaampi. Tämän lisäksi olen tehokkaimmillani aina iltaa kohden, jolloin 
on kiva jatkaa töitä, vaikka se ei virallisesti olisikaan toimistoaikojen sisällä.” 

 

Myös niiltä vastaajilta, joilla ei ollut nykyisessä työssään mahdollisuutta työaikajoustoihin 

tai jotka eivät olleet työssäkäyviä, kysyttiin mielipidettä työaikajoustojen tuomiin positiivi-

siin hyötyihin liittyen (kuvio 21). Lähes kaikki vastaajista olivat samaa mieltä, että työaika-

joustot toisivat heille positiivisia hyötyjä. 81 prosenttia oli väitteen kanssa täysin samaa 

mieltä ja 14 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Kolme prosenttia vastaajista oli täysin eri 

mieltä ja vastaavasti toiset kolme prosenttia ei ollut samaa eikä eri mieltä. 



 

 

44 

 

 

Kuvio 21. Työaikajoustot toisivat minulle positiivisia hyötyjä (n=37) 

 

Niiltä, joilla ei ollut työaikajoustomahdollisuutta tai jotka eivät olleet työssäkäyviä, kysyttiin 

myös, haluaisivatko he työnantajansa sallivan heidän hyödyntää työaikajoustoja (kuvio 

22). Suurin osa (86 prosenttia) vastaajista oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä ja lähes 

kaikki loput (11 prosenttia) vastaajista olivat jokseenkin samaa mieltä. Kolme prosenttia 

vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä. Yksikään vastaajista ei vastannut olevansa eri 

mieltä väitteen kanssa. 

 

 

Kuvio 22. Haluaisin, että työnantajani sallisi minun hyödyntää työaikajoustoja (n=37) 
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Kaikilta vastaajilta kysyttiin, kuinka usein he haluaisivat hyödyntää työaikajoustoja, mikäli 

heillä olisi mahdollisuus (kuvio 23). Suurin osa vastaajista vastasi haluavansa hyödyntää 

työaikajoustoja päivittäin (39 prosenttia) tai useamman kerran viikossa (36 prosenttia). 

Kuusi prosenttia vastaajista haluaisi hyödyntää työaikajoustoja kerran viikossa ja 16 pro-

senttia useamman kerran kuukaudessa. Vain yksittäiset vastaajat haluaisivat hyödyntää 

työaikajoustoja tätä harvemmin. 

 

 

Kuvio 23. Haluttu keskimääräinen työaikajoustojen hyödyntämisen määrä (n=187) 

 

Vastaajilta kysyttiin, vaikuttaako työaikajoustojen tarjoaminen vastaajien mielikuvaan työn-

antajasta positiivisesti (kuvio 24). Lähes kaikki vastaajista olivat väitteen kanssa samaa 

mieltä, 83 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 14 prosenttia oli jokseenkin sa-

maa mieltä. Vain yksittäiset vastaajat olivat eri mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä väitteen 

kanssa. 
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Kuvio 24. Työaikajoustojen tarjoaminen vaikuttaa positiivisesti mielikuvaani työnantajasta 

(n=188) 

 

Vastaajilta kysyttiin myös, onko heidän mielestään työaikajoustoja tarjoava työnantaja 

muita houkuttelevampi (kuvio 25). 78 prosenttia vastaajista oli väitteen kanssa täysin sa-

maa mieltä ja 18 prosenttia oli jokseenkin samaa mieltä. Tämän väitteen kanssa kolme 

prosenttia vastaajista oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 

 

 

Kuvio 25. Työaikajoustoja tarjoava työnantaja on muita houkuttelevampi (n=187) 
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Reilu puolet (58 prosenttia) vastaajista oli täysin samaa mieltä, että työaikajoustomahdolli-

suus on tärkeä kriteeri työpaikkaa valitessa (kuvio 26). Hieman alle kolmannes, 32 pro-

senttia, oli väitteen kanssa jokseenkin samaa mieltä. Seitsemän prosenttia ei ollut samaa 

eikä eri mieltä. Kolme prosenttia vastaajista oli täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 

 

 

Kuvio 26. Työaikajoustojen mahdollisuus on minulle tärkeä kriteeri työpaikkaa valitessani 

(n=188) 

 

Vastaajilta kysyttiin myös, asettaisivatko he työpaikkaa hakiessaan etusijalle työpaikan, 

jossa on mahdollisuus työaikajoustoihin (kuvio 27). 58 prosenttia vastaajista oli väitteen 

kanssa täysin samaa mieltä ja 29 prosenttia jokseenkin samaa mieltä. Yhdeksän prosent-

tia ei ollut samaa eikä eri mieltä. Väitteen kanssa täysin eri mieltä oli kaksi prosenttia ja 

jokseenkin eri mieltä kolme prosenttia vastaajista. 
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Kuvio 27. Jos hakisin uutta työpaikkaa, asettaisin etusijalle työpaikan, jossa on mahdolli-

suus työaikajoustoihin (n=188) 

 

Edeltävien kysymysten vastausten erot naisten ja miesten välillä nähdään liitteessä 14. 

Naiset olivat väitteistä miehiä enemmän samaa mieltä. Erot naisten ja miesten välillä oli-

vat suurimmat viimeisessä kysymyksessä, jossa naiset (ka 4,5) vastasivat miehiä (ka 4,1) 

useammin olevansa samaa mieltä sellaisen työpaikan laittamisesta etusijalle, jossa on 

mahdollisuus työaikajoustoihin. Naiset kokivat myös työaikajoustojen mahdollisuuden ole-

van tärkeä kriteeri työpaikkaa hakiessa (ka 4,5) useammin kuin miehet (ka 4,2). 

 

Vastaukset eri ikäryhmittäin nähdään liitteessä 15. Yli 45-vuotiaat kokivat työaikajousto-

mahdollisuuden tarjoavan työnantajan mielikuvaltaan hieman positiivisemmaksi (ka 4,9) 

kuin alle 36-vuotiaat (ka 4,7) tai 36-45 -vuotiaat (ka 4,8). Yli 45-vuotiaat kokivat myös työ-

aikajoustoja tarjoavan työnantajan muita houkuttelevammaksi (ka 4,9) verrattuna alle 36-

vuotiaisiin (ka 4,6) tai 36-45 -vuotiaisiin (ka 4,7). Alle 36-vuotiaat kokivat työaikajousto-

mahdollisuuden vaikutuksen työpaikan valintaan liittyviin seikkoihin vähäisempänä muihin 

ikäryhmiin verrattuna. 

 

Vastauksia vertaillaan ammattiryhmän mukaan liitteessä 16. Työaikajoustomahdollisuu-

den vaikutukset työnantajakuvaan koettiin kaikissa ammattiryhmissä lähes samanlaisina. 

Työaikajoustomahdollisuuden vaikutukset työpaikan valintaan liittyviin seikkoihin vaihteli-

vat hieman ammattiryhmittäin. Erityisesti johtoasemassa olevat vastaajat olivat muita am-

mattiryhmiä enemmän samaa mieltä työaikajoustomahdollisuuden tärkeydestä työpaikan 

valinnassa ja työaikajoustoja tarjoavan työnantajan asettamisesta etusijalle työpaikan va-

linnassa. 



 

 

49 

 

Vastauksia vertaillaan myös vastaajien tämänhetkisen työaikajoustomahdollisuuden mu-

kaan liitteessä 17. Erityisesti ne vastaajat, joilla oli nykyisessään työssään mahdollisuus 

työaikajoustoihin, olivat eniten samaa mieltä työaikajoustomahdollisuuden vaikutuksista 

työpaikan valintaan liittyviin seikkoihin. Työaikajoustomahdollisuuden omaavat kokivat eri-

tyisesti työaikajoustomahdollisuuden olevan tärkeä kriteeri työpaikkaa valitessa (ka 4,5) 

verrattuna niihin, joilla ei ollut työaikajoustomahdollisuutta (ka 4,2) tai jotka eivät käyneet 

töissä (ka 4,0). 

 

5.4 Avoimet kommentit 

32 vastaajaa käytti hyväkseen kyselyn avoimen kommentointimahdollisuuden. Suuri osa 

vastanneista korosti joustavien työntekotapojen tärkeyttä ja niiden vaikutusta niin yksilölle 

kuin organisaatioillekin aiheutuviin hyötyihin. 

 

”Työaikajoustolla ja etätyöllä on eniten merkitystä työpaikoissa, jotka sijaitsevat kau-
kana kotoa ts. työmatka on pitkä sekä perheissä, jossa on lapsia/muita huollettavia. 
Ne ovat tätä päivää, kun monen tiimit ovat eri puolella Suomea/maapalloa joka ta-
pauksessa. On aivan sama, hoitaako kiinalaisen kollegan kanssa asiaa työpaikalla 
vai kotitoimistolla istuen, kun ei kuitenkaan olla naamakkain. Erityisesti asiantuntija-
työssä ehdottomasti suositeltavaa!” 
 
”Etenkin etätyön mahdollisuus on nykyään suotavampaa ja toivottavasti työnantajat 
ymmärtäisivät vielä laajemmin niiden hyödyn. Vapaus ja itseohjautuvuus yhdessä 
voivat parhaimmillaan tuoda yritykselle mielettömiä tuloksia!” 
 
”Erityisesti työaikajoustot helpottavat ja mahdollistavat työntekijän paremman jaksa-
misen työpaikalla. Mielestäni jos työnantaja tarjoaa tällaisen mahdollisuuden, niin se 
myös ymmärtää työntekijän haasteet työelämän ulkopuolella.” 

 

Useat vastanneista korostivat myös joustavien työntekotapojen merkitystä työpaikan valin-

taan ja sitoutumiseen. 

 

”Koska työnantajani on näin joustava, joustan myös itse hyvin paljon. Joustot ja etä-
päivät, vapaus, on myös mielestäni niin tärkeä asia, että joustan tästä syystä myös 
palkassa. Olen hyvin sitoutunut, koska tunnen työnantajani luottavan minuun.” 
 
”Työaikajoustot ja etätyöt ovat keskeisin valintaperuste, kun mietin seuraavaa työn-
antajaani.” 
 
”Oman alani asiantuntijatöissä on minusta täysin käsittämätöntä ja äärimmäisen 
vanhanaikaista, jos ei ole etätyömahdollisuutta eikä työaikajoustoja. En menisi sel-
laisen työnantajan palvelukseen.” 

 

Muutamat vastanneista mainitsivat myös joustaviin työntekotapoihin liittyvät haasteet tai 

jopa mahdollisen kielteisen suhtautumisen. 
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”Valitettavasti jotkut käyttävät työnantajan luottamusta väärin ja vastavuoroisesti jos-
kus työnantajan edustaja saattaa kytätä esim. Skypen kautta paikalla oloa. Luotta-
muspulasta saadaan aikaan erilaisia riitoja, rajoituksia ja ohjeistuksia -> työn jous-
toista tulee ohjeviidakko, mitä kukaan ei halua enää hyödyntää.” 
 
”Nykyisessä työssäni etätyöskentely olisi mahdollista, mutta esimies ei suhtaudu sii-
hen myönteisesti, koska ei itse halua työskennellä etänä.” 

 

Muutama vastaaja toi esiin myös eri toimialojen väliset erot joustavien työntekotapojen 

mahdollistamisessa ja sen, että kaikilla toimialoilla ja kaikissa organisaatioissa ei ole mah-

dollisuuttakaan hyödyntää joustavia työntekotapoja. 

 

”Toisaalta on paikkoja, joissa kumpikaan ei ole mahdollista (esim. hoitotyö, kaupan 
palveluammatit, hyvinvointiala). Sekin pitää muistaa!” 
 
”Ravintola-alalla ei perinteisessä mielessä ole työjoustomahdollisuutta muuten kuin 
esittämällä toiveita esimiehelle työvuorojen sijoittamisesta esimerkiksi aamuihin tai 
iltoihin.” 
 
”On monia aloja, joissa joustava työaika ei ole mahdollista, mutta ainakin osa työstä 
voisi toteuttaa etänä/joustavammin.” 

 

5.5 Tulosten yhteenveto 

Etätyöskentely oli vastaajien keskuudessa yleistä, 70 prosentilla vastaajista oli nykyisessä 

työssään etätyömahdollisuus. 49 prosenttia etätyömahdollisuuden omaavista vastaajista 

työskenteli etänä keskimäärin kerran viikossa tai useammin ja 51 prosenttia työskenteli 

etänä keskimäärin tätä harvemmin. Vastaukset jakautuivat vastaajien kesken melko tasai-

sesti, ainoastaan päivittäinen etätyöskentely oli vähäisempää, samoin kuin etätyömahdol-

lisuuden täysin hyödyntämättä jättäminen. Kaikista vastaajista 73 prosenttia haluaisi työs-

kennellä mieluiten etänä kerran viikossa tai useammin. 18 prosenttia vastaajista työsken-

telisi etänä mieluiten keskimäärin muutaman kerran kuukaudessa ja yhdeksän prosenttia 

kerran kuukaudessa tai harvemmin. Useat vastaajat siis toivoivat mahdollisuutta tehdä 

etätyötä useammin, kuin todellisuudessa tekivät. 

 

Etätyö koettiin etätyömahdollisuuden omaavien keskuudessa tärkeäksi ja vahvasti positii-

visia hyötyjä tuovaksi. 89 prosenttia vastaajista oli täysin samaa mieltä tai jokseenkin sa-

maa mieltä etätyön koetusta tärkeydestä ja 93 prosenttia oli täysin samaa mieltä tai jok-

seenkin samaa mieltä siitä, että etätyö tuo itselle positiivisia hyötyjä. Erityisesti naiset, yli 

45-vuotiaat sekä alemmat ja ylemmät toimihenkilöt pitivät etätyötä itselleen tärkeänä ja 

positiivisia hyötyjä tuovana. 42 prosenttia etätyömahdollisuuden omaavista vastaajista oli 

kuitenkin täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä väitteestä, salliiko heidän työnantajansa 

tehdä etätyötä niin paljon kuin vastaajat haluaisivat. 54 prosenttia oli täysin samaa mieltä 

tai jokseenkin samaa mieltä väitteen kanssa. Miehet ja johtoasemassa olevat kokivat 
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muita useammin, että heidän työnantajansa sallii heidän tehdä etätyötä haluamansa ver-

ran. 

 

Etätyön tuomat positiiviset hyödyt liittyivät erityisesti lisääntyneeseen työrauhaan, työ-

matka-ajan säästymiseen, työn ja vapaa-ajan yhteensovittamiseen, työtehokkuuden li-

sääntymiseen, perheen ja työn yhteensovittamiseen sekä stressin vähenemiseen. Myös 

ne, joilla ei ollut nykyisessä työssään etätyömahdollisuutta tai jotka eivät käyneet töissä, 

mielsivät etätyön positiivisia hyötyjä tuovaksi ja toivoivat myös etätyömahdollisuutta. 94 

prosenttia näistä vastaajista oli täysin samaa tai jokseenkin samaa mieltä, että etätyön 

mahdollistaminen toisi heille positiivisia hyötyjä. 98 prosenttia oli täysin samaa tai jokseen-

kin samaa mieltä siitä, että he haluaisivat työnantajansa sallivan etätyön tekemisen. 

 

Etätyömahdollisuuden tarjoamisen koettiin vaikuttavan positiivisella tavalla työnantajaku-

vaan. 97 prosenttia kaikista vastaajista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että etätyö-

mahdollisuus vaikuttavaa positiivisesti työnantajasta koettuun mielikuvaan ja 96 prosenttia 

oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että tällainen työnantaja on myös muita houkuttele-

vampi. Etätyömahdollisuus nähtiin myös osittain tärkeänä kriteerinä työpaikan valinnassa 

ja etätyömahdollisuus vaikutti myös jonkin verran vastaajien työpaikan valintaan, joskin 

kielteisiä ja neutraalejakin kannanottoja oli. 75 prosenttia vastanneista oli täysin tai jok-

seenkin samaa mieltä siitä, että etätyömahdollisuus on tärkeä kriteeri työpaikan valin-

nassa. Yhdeksän prosenttia oli väitteen kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä. 11 pro-

senttia vastanneista ei asettaisi työnhaussa etusijalle työpaikkaa, jossa on mahdollisuus 

etätyöhön, kun taas 44 prosenttia vastanneista oli täysin samaa mieltä ja 34 prosenttia 

jokseenkin samaa mieltä, että etätyötä tarjoava työnantaja menisi työpaikkaa hakiessa 

etusijalle. Etätyömahdollisuuden vaikutukset työnantajakuvaan ja työpaikan valintaan ko-

rostuivat erityisesti naisilla, yli 45-vuotiailla sekä niillä, joilla oli nykyisessä työssään mah-

dollisuus etätyöskentelyyn. 

 

Myös työaikajoustomahdollisuus oli vastaajien keskuudessa yleistä, 81 prosentilla vastaa-

jista oli nykyisessä työssään mahdollisuus työaikajoustoihin. 43 prosenttia työaikajousto-

mahdollisuuden omaavista vastaajista hyödynsi työaikajoustoja päivittäin ja 26 prosenttia 

useamman kerran viikossa. 12 prosenttia hyödynsi työaikajoustoja kerran kuukaudessa 

tai harvemmin. Vastaajilla oli pääosin mahdollisuus hyödyntää työaikajoustoja halua-

mansa verran. Kaikista vastaajista 39 prosenttia toivoi mahdollisuutta hyödyntää työaika-

joustoja päivittäin ja 36 prosenttia useamman kerran viikossa. 

 

Työaikajoustot koettiin tärkeiksi ja positiivisia hyötyjä tuoviksi työaikajoustomahdollisuuden 

omaavien vastaajien keskuudessa. 97 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä 
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työaikajoustojen tärkeydestä ja vastaavasti 97 prosenttia oli täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä siitä, että työaikajoustot tuovat positiivisia hyötyjä. Erityisesti naiset ja yli 36-vuotiaat 

kokivat työaikajoustot tärkeiksi ja positiivisia hyötyjä tuoviksi. Vastaajien työnantajat myös 

sallivat vastaajien hyödyntää työaikajoustoja pääasiassa riittävästi. 85 prosenttia vastaa-

jista vastasi olevansa täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että työnantaja sallii heidän 

hyödyntää työaikajoustoja niin usein, kuin vastaaja haluaa. Kymmenen prosenttia oli täy-

sin tai jokseenkin eri mieltä. Erityisesti alemmat toimihenkilöt kokivat, että heidän työnan-

tajansa sallii heidän hyödyntää työaikajoustoja haluamansa verran. 

 

Työaikajoustojen koetut hyödyt liittyivät erityisesti työn ja muun elämän yhteensovittami-

seen, työn jaksottamisen mahdollistumiseen, perhe-elämän sovittamiseen yhteen työn 

kanssa, pidempien vapaiden mahdollistumiseen sekä myöhästymisen pelon vähentymi-

seen. Työaikajoustot koettiin positiivisia hyötyjä tuovaksi ja toivotuksi ominaisuudeksi 

myös niiden vastaajien keskuudessa, joilla ei ollut nykyisessä työssään työaikajoustomah-

dollisuutta tai jotka eivät käyneet töissä. Näistä vastaajista 95 prosenttia oli täysin tai jok-

seenkin samaa mieltä, että työaikajoustojen mahdollistaminen toisi heille positiivisia hyö-

tyjä. 97 prosenttia vastaajista oli myös täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että haluaisi 

heidän työnantajansa mahdollistavan heille työaikajoustojen hyödyntämisen. 

 

Työaikajoustoilla koettiin olevan vahva vaikutus työnantajakuvaan ja pääosin myös työpai-

kan valintaan. Työaikajoustomahdollisuutta pidettiin myös suurimmalta osin tärkeänä kri-

teerinä työpaikkaa valitessa. 97 prosenttia kaikista vastaajista oli täysin tai jokseenkin sa-

maa mieltä siitä, että työaikajoustojen tarjoaminen vaikuttaa positiivisesti koettuun mieliku-

vaan työnantajasta. 96 prosenttia myös vastasi olevansa täysin tai jokseenkin samaa 

mieltä, että tällainen työnantaja on muita työnantajia houkuttelevampi. 90 prosenttia oli 

täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, työaikajoustojen mahdollisuus oli tärkeä kriteeri 

työpaikkaa valitessa. 87 prosenttia oli vastaavasti täysin tai jokseenkin samaa mieltä, että 

asettaisi työpaikkaa hakiessaan sellaisen työpaikan etusijalle, jossa on mahdollisuus hyö-

dyntää työaikajoustoja. Työaikajoustojen vaikutukset työnantajakuvaan ja työpaikan valin-

taan korostuivat erityisesti naisilla, yli 36-vuotiailla ja niillä, joilla oli nykyisessä työssään 

työaikajoustomahdollisuus. 

 

Myös avoimen kommentointimahdollisuuden vastauksissa korostui vastaajien kokema 

joustavien työntekotapojen tärkeys ja joustavista työntekotavoista sekä yksilölle että orga-

nisaatioille aiheutuvat hyödyt, kuten joustavuus, itseohjautuvuus, tehokkuus ja jaksami-

nen. Vastaajat korostivat myös joustavien työntekotapojen merkitystä työpaikan valintaan 

ja sitoutumiseen. Työnantajan joustavuuden koettiin lisäävän omaa joustavuutta ja sitou-
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tumista sekä etätyö- ja työaikajoustomahdollisuuden kerrottiin olevan keskeinen valintape-

ruste, jopa pakollinen edellytys työpaikkaa valitessa. Toisaalta muutamat vastaajat mainit-

sivat myös joustavien työntekotapojen mahdollisista haasteista esimerkiksi luottamukseen 

liittyen ja kielteisestä suhtautumisesta esimerkiksi esimiehen tai organisaation puolelta. 

Muutamat vastaajat toivat esille myös sen, että joustavien työntekotapojen mahdollistami-

sessa ja hyödyntämisessä on eroja toimialojen ja työtehtävien välillä. Nämä vastaajat 

muistuttivat, että esimerkiksi palvelutehtävissä tai sosiaali- ja terveysalalla ei ole mahdolli-

suutta samanlaisiin joustomahdollisuuksiin kuin esimerkiksi toimistotyössä, joskin vastaa-

jat kokivat kuitenkin tärkeäksi, että joustomahdollisuutta pyrittäisiin toteuttamaan mahdolli-

suuksien mukaan edes pienin osin.   
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6 Pohdinta 

Tässä luvussa esitellään johtopäätökset eli peilataan opinnäytetyön tietoperustaa ja saa-

tuja tutkimustuloksia toisiinsa. Lisäksi luvussa pohditaan tutkimuksen luotettavuutta, jatko-

tutkimusehdotuksia, opinnäyteprosessin arviointia sekä omaa oppimista ja ammatillista 

kasvua. 

 
6.1 Johtopäätökset 

Mahdollisuus etätyön tekemiseen ja työaikajoustojen hyödyntämiseen oli vastaajien kes-

kuudessa verrattain yleistä. Vastaajista 70 prosentilla oli etätyömahdollisuus ja 81 prosen-

tilla oli mahdollisuus työaikajoustoihin. Työ- ja elinkeinoministeriön (2019, 55) työolobaro-

metrin mukaan etätyötä tekee säännöllisesti 21 prosenttia ja satunnaisesti 14 prosenttia 

palkansaajista ja saman tutkimuksen mukaan 68 prosentilla palkansaajista on käytössä 

työaikajoustot jossakin muodossa. Näin ollen tähän kyselyyn vastanneiden joustavien 

työntekotapojen hyödyntäminen oli keskimääräistä yleisempää. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin, että etätyötä hyödynnettiin vaihtelevasti. Yleisintä etätyön teke-

minen oli useamman kerran viikossa, näin vastasi 24 prosenttia vastaajista. Etätyön 

määrä kuitenkin vaihteli paljon vastaajien kesken. Ainoastaan päivittäinen etätyöskentely 

oli vähäistä, kuten myös Helle (2004, 30) toi esiin toteamalla, että etätyö on suurimmalta 

osin osittaista etätyötä. Työaikajoustoja hyödynnettiin keskimäärin selvästi etätyötä use-

ammin ja kaksi kolmesta vastaajasta hyödynsi työaikajoustoja vähintään useamman ker-

ran viikossa. 

 

Studentworkin (2018) Nuoret osaajat työelämässä -tutkimuksessa 83 prosentille vastaa-

jista työaikojen joustavuus oli tärkeää ja 76 prosenttia vastaajista arvosti etätyömahdolli-

suutta. Tässäkin tutkimuksessa saatiin melko samansuuntaisia vastauksia. Etätyö ja työ-

aikajoustot koettiin tärkeiksi ja positiivisia hyötyjä tuoviksi molempien sukupuolten keskuu-

dessa ja kaikissa ikä- ja ammattiryhmissä. Kuitenkin erityisesti naiset pitivät joustavia 

työntekotapoja erittäin tärkeinä ja positiivisia hyötyjä tuovina. Ikäryhmistä yli 45-vuotiaat 

kokivat etätyön positiiviset hyödyt kaikkein vahvimmin. Ammattiryhmissä etätyön koettu 

tärkeys ja hyödyt olivat vahvimpia alempien ja ylempien toimihenkilöiden keskuudessa. 

Alle 36-vuotiaat puolestaan kokivat työaikajoustojen tärkeyden ja positiiviset hyödyt pie-

nempinä kuin tätä vanhemmat vastaajat. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin, että etätyö koettiin tärkeäksi ja positiivisia hyötyjä tuovaksi hyvin 

monista syistä. Henkilökohtaisiksi hyödyiksi vastaajat kokivat erityisesti lisääntyneen työ-
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rauhan ja tämän myötä mahdollisuuden parempaan keskittymiseen ja hälinältä välttymi-

seen, työmatka-ajan säästymisen ja tämän myötä ajan säästymisen muuhun, työn ja va-

paa-ajan yhteensovittamisen, työtehokkuuden lisääntymisen, perheen ja työn yhteensovit-

tamisen sekä stressin vähenemisen. Helle (2004, 17-19) nostaa esiin samoja asioita ja 

korostaa, että hyödyt lisäävät työnteon tehokkuutta ja työntekijän hyvinvointia, työmotivaa-

tiota ja näiden kautta työssä jaksamista. 

 

Tutkimuksen mukaan työaikajoustot koettiin tärkeäksi ja positiivisia hyötyjä tuovaksi erityi-

sesti työn ja muu elämän yhteensovittamisen, työn jaksottamisen mahdollistumisen, 

perhe-elämän yhteensovittamisen sekä pidempien vapaiden mahdollistumisen myötä. 

Työsuojeluhallinnon (2019) mukaan liukuvan työajan hyödyt organisaatiolle näkyvät ni-

menomaan joustavalla tavalla työmäärien vaihteluihin vastaamisessa. Fried ja Hansson 

(2014, 23) puolestaan korostavat työaikajoustoihin liittyen työntekijän pääsemistä luovaan 

työtilaan, kun työn suoritusajankohtaa ei ole ennalta määritelty. Salmi ja Lammi-Taskula 

(2004, 37) nostavat esiin työaikajoustojen positiiviset vaikutukset työntekijän omaan hyvin-

vointiin ja perhe-elämään. 

 

Puttonen ym. (2016, 25) totesivat, että työaikajoustoilla tavoitellaan niin organisaation ky-

synnän vaihteluun sopeutumista ja toiminnan tehostamista kuin myös työntekijöiden elä-

mäntilanteiden ja tarpeiden huomiointia, hyvinvoinnin lisäämistä sekä työn ja vapaa-ajan 

yhteensovittamista. Myös nämä kaikki tekijät näkyivät tämän kyselyn positiivisiin hyötyihin 

liittyvissä vastauksissa. Erityisesti työn jaksottamisen mahdollistumiseen liittyvissä vas-

tauksissa näkyi työajassa joustamisen vastavuoroisuus. Levanderkin (2015) korostaa työ-

aikapankkien luovan joustavuutta työnantajankin hyväksi. 

 

Tässä tutkimuksessa sekä etätyöhön että työaikajoustoihin liittyvissä vastaajien henkilö-

kohtaisesti kokemissa hyödyissä näkyi niin työntekijän omaan hyvinvointiin liittyvät tekijät 

kuin myös sellaiset seikat, jotka edesauttavat myös organisaation hyötyjä. Myös työn ja 

muun elämän yhdistämiseen liittyvissä vastauksissa näkyi yksilön kokonaisvaltaista hyvin-

vointia lisäävien tekijöiden, kuten liikunnan ja harrastusten, joustavampi mahdollistuminen. 

Myös ne vastaajat, joilla ei ollut mahdollisuutta joustaviin työntekotapoihin tai jotka eivät 

käyneet töissä, kokivat vahvasti, että etätyö ja työaikajoustot toisivat heille positiivisia hyö-

tyjä. Vastaajat toivoivat myös, että heidän työnantajansa sallisi heidän sekä tehdä etätyötä 

että hyödyntää työaikajoustoja. Myös lähes puolet, 42 prosenttia, etätyömahdollisuuden 

omaavista vastaajista koki, että heidän työnantajansa ei salli heidän tehdä etätyötä niin 

paljon kuin he haluaisivat. Työaikajoustomahdollisuuden omaavista vastaajista puolestaan 

vain kymmenen prosenttia koki, että heidän työnantajansa ei salli heidän hyödyntää työai-
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kajoustoja haluamansa verran. Työnantajien ja työntekijöiden toiveet siis pääosin kohtasi-

vat työaikajoustojen määrässä, mutta työntekijät toivoivat saavansa tehdä enemmän etä-

työtä. 

 

Mikäli vastaajat saisivat tehdä etätyötä niin paljon kuin haluaisivat, 38 prosenttia vastaa-

jista halusi työskennellä etänä useamman kerran viikossa ja 29 prosenttia kerran viikossa. 

Yhdeksän prosenttia halusi tehdä etätyötä kerran kuukaudessa tai harvemmin. Vastaajien 

toivoma etätyön määrä oli siis suurempi, kuin todellisuudessa tehty etätyön määrä. Myös 

Helle (2004, 14) totesi, että haluttu etätyön määrä on usein suurempi kuin toteutunut etä-

työn määrä. Toisaalta kovinkaan suuri osa vastaajista ei toivonut myöskään työskentele-

vänsä etänä päivittäin. Myös Helle (2004, 30) totesi, että kokoaikainen etätyö on harvi-

naista, eikä halukkuuskaan esimerkiksi päivittäiseen etätyöskentelyyn ole yleistä. Työaika-

joustoissa ei puolestaan ollut merkittäviä eroja toteutuneen määrän ja toivotun määrän vä-

lillä. 

 

Sekä etätyömahdollisuuden että työaikajoustojen tarjoaminen vaikutti positiivisesti vastaa-

jien mielikuvaan työnantajasta. Vastaajat kokivat myös joustavia työntekotapoja tarjoavan 

työnantajan muita houkuttelevammaksi. Kauhasenkin (2009, 69) mukaan hyvämaineinen 

organisaatio on houkutteleva ja vetovoimainen sekä kykenee niin houkuttelemaan osaa-

vaa työvoimaa kuin myös sitouttamaan nykyistäkin henkilöstöä. Myös Helle (2004, 22) 

nosti esiin etätyön mahdollistamisen tuovan organisaatiolle hyötyinä esimerkiksi lisäänty-

neen houkuttelevuuden työnantajana ja sitoutuneen henkilöstön rekrytoinnin helpottumi-

sen. Lämsä ja Hautala (2005, 17) puolestaan totesivat yhdeksi suomalaisten ihannetyö-

paikaltaan odottamaksi tekijäksi työn ja yksityiselämän mahdollistamisen. 

 

Sekä etätyö että työaikajoustot olivat myös vastaajille pääosin tärkeitä kriteerejä työpaik-

kaa valitessa. Myös Helle (2004, 24) totesi etätyön olevan rekrytointivaltti. Toisaalta osa 

vastaajista koki myös, että etätyö ja työaikajoustot eivät ole tärkeitä kriteerejä työpaikkaa 

valitessa, vaikka joustavat työnteon tavat koettiinkin yleisesti tärkeiksi. Nämä vastaukset 

tukevat sitä, että joustavat työnteon tavat ovat tärkeitä, mutta muut asiat koetaan vielä tär-

keämmiksi. Esimerkiksi Manpowerin (2015) tutkimuksessa korostui työssä viihtyminen ja 

yleinen onnellisuus ja Studentworkin (2018, 4) tutkimuksessa puolestaan työn merkityk-

sellisyys. 

 

Joustavia työntekomahdollisuuksia tarjoava työpaikka myös asetettiin osittain etusijalle 

verrattuna muihin työpaikkoihin. Roine ja Anttilakin (2016, 20) totesivat, että etätyömah-

dollisuus vaikuttaa työpaikan valintaan, etenkin jos tuleva työnantaja tarjoaa nykyiseen 

työnantajaan verrattuna mahdollisuuden tehdä enemmän etätyötä. Myös Virolainen (2012, 
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52-53) totesi työpaikan valintaan vaikuttavan työhyvinvointiin liittyvät aineettomat tekijät, 

millaisiksi joustavat työnteon tavat voidaan katsoa. Tämänkin väitteen vastauksissa kui-

tenkin näkyy se, että vaikka enemmistö vastaajista oli samaa mieltä väitteen kanssa, niin 

myös kielteisiä ja neutraaleja kannanottoja oli ja esimerkiksi etätyön osalta jokseenkin sa-

maa mieltä olevia oli lähes yhtä paljon kuin täysin samaa mieltä olevia. Tätä väitettä ei ko-

ettu siis yhtä yksimielisesti kuin esimerkiksi tärkeyttä, koettuja positiivisia hyötyjä, positii-

vista vaikutusta työnantajakuvaan ja vaikutusta työnantajan houkuttelevuuteen. 

 

Tutkimuksessa tuli esiin, että joustavat työnteon tavat olivat tärkeä kriteeri työpaikkaa vali-

tessa erityisesti naisille ja naiset myös asettivat miehiä useammin etusijalle työpaikan, 

jossa on mahdollisuus etätyöhön ja työaikajoustoihin. Ne vastaajat, joilla oli nykyisessä 

työssään etätyö- tai työaikajoustomahdollisuus, kokivat nämä myös useammin tärkeäksi 

kriteeriksi työpaikkaa valitessa. Työaikajoustot koettiin etätyömahdollisuutta hieman tärke-

ämmäksi kriteeriksi. Erityisesti alle 36-vuotiaat olivat tätä vanhempiin ikäryhmiin verrattuna 

vähemmän samaa mieltä sellaisen työpaikan asettamisesta etusijalle, jossa on mahdolli-

suus etätyöhön ja työaikajoustoihin. Mankan ja Mankan (2016, 13-14) mukaan erityisesti 

nuorille ikäpolville on tärkeää työn ja muun elämän tasapaino. Tämän tutkimuksen vas-

tauksissa kuitenkin joustavien työntekotapojen merkitys korostui alle 36-vuotiaita enem-

män tätä vanhemmissa ikäryhmissä. Heinonen ja Saarimaa (2009, 40) nostivatkin esiin, 

että esimerkiksi etätyö toimii parhaimmillaan työelämän puskurina, jonka myötä työntekijät 

työskentelevät pidempään ja pysyvät työkykyisinä. Puttonen ym. (2016, 25) ja Sarkkinen 

(2016) korostivat myös työaikajoustoista seuraavaa työkyvyn ylläpitoa ja työelämässä py-

symistä. 

 

Lämsä ja Hautala (2005, 32-33) korostivat joustavuuden merkitystä organisaatioille eten-

kin työvoiman saannin ollessa vaikeaa. Tällöin työnantajien on huomioitava työntekijöiden 

toiveet, odotukset ja vaatimukset, joihin kuuluu myös työaikaan ja työn tekemisen paik-

kaan vaikuttamisen mahdollisuus. Joustavilla työntekotavoilla voidaankin katsoa olevan 

vaikutusta työpaikan valintaan kyselyyn vastanneiden keskuudessa. Vastaajat toivoivat 

etenkin etätyön osalta saavansa mahdollisuuden tehdä etätyötä enemmän, kuin paljonko 

todellisuudessa tekivät. Myös ne työntekijät, joilla ei ollut mahdollisuutta etätyöhön tai työ-

aikajoustoihin, halusivat melko yksimielisesti mahdollisuuden näihin joustaviin työnteon 

tapoihin. Kuten Roine ja Anttila (2016, 20) totesivat, niin vaikka vain ja ainoastaan pelkäs-

tään joustavampien työntekomahdollisuuksien takia työpaikan vaihtaminen on harvinaista, 

niiden mahdollisuus voi toimia kuitenkin merkittävänä vaikuttimena. Erityisesti asiantuntija-

työssä ja tietotyössä joustavat työnteon tavat ovat jopa itsestäänselvyys nykypäivänä. 
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1.1.2020 voimaan astuva uusi työaikalaki (872/2019) ottaa huomioon työnteon ja työelä-

män muutokset sekä monipuolistuneet työskentelytavat. Uusi työaikalaki huomioi muun 

muassa etätyön osana työaikaa sekä luo helpotuksia ja uusia mahdollisuuksia esimerkiksi 

joustotyöaikamallin, työaikapankin ja liukuvan työajan mahdollistamiseen. Työaikalaki tuo 

helpotuksia niin työntekijä- kuin asiantuntijatasonkin työtä tekevien joustavien työntekota-

pojen mahdollistamiseen. (Virri 2019.) Organisaatioiden on siis tämän myötä entistä hel-

pompaa tarjota työntekijöilleen joustavia työnteon mahdollisuuksia. 

 

Adamsin oikeudenmukaisuusteorian mukaan ihminen vertaa omaa työpanos-palkkio-suh-

dettaan muiden ihmisten vastaaviin suhteisiin oikeudenmukaisuutta odottaen ja mikäli 

epäoikeudenmukaisuuden tunne on riittävän suuri, se vaikuttaa työpanokseen ja voi joh-

taa jopa työpaikan vaihtoon (Lämsä & Hautala 2005, 87-88). Myös Vroomin odotusarvo-

teoria korostaa ihmisen käyttäytymistä ja valintojen tekemistä sen pohjalta, missä vaihto-

ehdossa on yksilön kannalta myönteisimmät seuraukset, kuten jonkin hyödyn saaminen 

(Juuti 2006, 49). Näitä voi soveltaa myös joustavien työntekotapojen mahdollisuuteen. Mi-

käli nykyisessä työssä ei ole mahdollisuutta joustoihin ja vastaavassa työssä olisi, voi tällä 

olla vaikutuksia niin työpanokseen kuin työpaikan vaihtohalukkuuteenkin ja puolestaan 

kahden työpaikan välillä valintaa tehdessä, työltä toivotuilla ja odotetuilla ominaisuuksilla 

ja hyödyillä voi olla merkittävä vaikutus valintaan. 

 

Manka ja Manka (2016, 13-14) totesivat, että työelämä ja työnteon tavat ja edellytykset 

muuttuvat, organisaatioiden tulee miettiä toimintatapojaan uudelleen ja joustavuus on yksi 

tärkeistä työelämän odotuksista. Fried ja Hansson (2014, 11) korostivat, että etätyö ei ole 

vielä ollut läheskään niin tavanomaista kuin olisi mahdollista. Myös Kauhanen (2009, 54) 

totesi, että etätyön yleistymiseen olisi runsaasti mahdollisuuksia useammissakin työtehtä-

vissä ja toimialoilla. Kuten tutkimuksen avoimissa kommenteissa muutamat vastaajat tote-

sivat ja myös Salmenperä (2007, 4) toi esiin, niin vaikka etätyö ja työaikajoustot eivät olisi 

täysin mahdollisia kaikissa työtehtävissä ja toimialoilla, niin niitä voisi kuitenkin mahdollis-

taa edes pienissä määrin. Vaikka työssä vaadittaisiin fyysisesti paikalla oloa ja työskente-

lyä tiettynä ajankohtana, edes pieniä osia työstä voisi järjestää mahdollisuuksien mukaan 

etätyönä tehtäväksi ja työn tekemisen ajankohtaan voisi soveltaa edes satunnaisia työai-

kajoustoja. Tämä tuo moniulotteisia hyötyjä niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Kyselyn 

tulosten perusteella organisaatioiden kannattaa siis kiinnittää huomiota joustavien työn-

teon tapojen mahdollistamiseen, koska tällä on vastaajien keskuudessa vaikutusta työpai-

kan valintaan. Joustavien työntekotapojen mahdollistamisen myötä organisaatiot voivat 

saavuttaa hyötyjä rekrytoinnissa, sitouttamisessa sekä henkilöstön tyytyväisyydessä. 
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6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin kä-

sitteillä. Validiteetilla tarkoitetaan pätevyyttä eli sitä, että tutkimus mittaa asioita, joita on 

tarkoitus selvittää. Tutkimus ei saa siis tutkia vääriä asioita, siinä ei saa olla virheitä ja tu-

losten tulee olla oikeita. Validiteetin takaamiseksi vaaditaan huolellista suunnittelua etukä-

teen, täsmällisiä tavoitteita ja tarkkaan harkittua tiedonkeruuta. Kysymysten tulee olla sel-

keitä, niiden tulee mitata oikeita asioita ja kattaa koko tutkimusongelma. Myös edustava 

otos ja vastausten määrä edesauttavat validiteetin täyttymistä. (Heikkilä 2010, 29-30.) 

 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tulosten tarkkuutta ja pysyvyyttä. Tulokset eivät saa olla sattu-

manvaraisia, vaan tutkimus tulee olla toistettavissa samankaltaisin tuloksin. Tulosten tulee 

olla tarkkoja ja kriittisiä eikä tietojen käsittelyssä saa olla ilmennyt virheitä esimerkiksi tie-

don keräämisessä, syöttämisessä, käsittelyssä tai tulosten tulkinnassa. Reliabiliteetin ta-

kaamiseksi tulee käyttää sellaisia analysointimenetelmiä, jotka tutkija hallitsee. On myös 

tärkeää huomioida, että tutkimus ei anna tietoa koko perusjoukosta, mikäli on tutkittu vain 

yksittäisiä perusjoukon ryhmiä. (Heikkilä 2010, 30-31.) 

 

Tutkimuksen luotettavuuteen kiinnitettiin huomiota monella tapaa. Kyselylomakkeen (liite 

3) kysymykset ja vastausvaihtoehdot muotoiltiin mahdollisimman selkeiksi ja yksinkertai-

siksi. Myös siihen kiinnitettiin huomiota, että kysymysten ja vastausvaihtoehtojen myötä 

saadaan vastaus tutkimuskysymykseen ja kaikkiin alaongelmiin. Jokainen kysymys suun-

nattiin liittymään tutkimuskysymykseen tai johonkin alaongelmaan. Jotta vastaajat vastasi-

vat varmasti haluttuihin asioihin ilman väärinymmärryksiä, kyselyn käsitteet kuten etätyö ja 

työaikajoustot selitettiin kyselylomakkeella vastaajille ennen kyseiseen käsitteeseen liitty-

viä kysymyksiä. Kyselyä myös testattiin neljällä testivastaajalla ja heiltä pyydettiin kom-

mentteja esimerkiksi kysymysten ja vastausvaihtoehtojen muotoilusta sekä kyselyn etene-

misestä, jotta kysely olisi varmasti selkeä. Testivastaajien avulla myös varmistettiin, että 

he ymmärsivät kysymykset ja vastausvaihtoehdot samalla tavalla kuin oli tarkoitus. 

 

Koska kysely oli anonyymi eikä siinä kerätty esimerkiksi henkilötietoja tai muita sellaisia 

tietoja, joista yksittäisen vastaajan voisi tunnistaa, vastaajien voidaan olettaa vastanneen 

rehellisesti. Kysely myös toteutettiin kyselylomakkeella internetin kautta, jonka myötä esi-

merkiksi haastattelijan toiminnalla ei ole vaikutusta tuloksiin. Kyselyssä on myös kysytty 

vain sellaisia kysymyksiä, joihin vastaajalla pitäisi olla vastaus. Esimerkiksi hyppylinkkien 

avulla vastaajilta kysyttiin vain sellaisia kysymyksiä, joista heillä on kokemusta ja jotka 

ovat vastaajille konkreettisia. 
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Vastauksia saatiin melko paljon, 188 kappaletta, joka edesauttaa tutkimuksen luotetta-

vuutta. Tiettyjen taustatietoryhmien vastaajien määrä jäi kuitenkin melko vähäiseksi, joten 

ryhmiä yhdisteltiin analysointivaiheessa. Koska tutkittavia henkilöitä ei valittu erikseen esi-

merkiksi otantamenetelmien avulla, tutkimus oli näytteenomainen ja siinä muodostui va-

paaehtoisuuteen perustuva näyte, joten tuloksia ei voi siis yleistää mihinkään tiettyyn pe-

rusjoukkoon. Tämä on kuitenkin huomioitu tulosten ja johtopäätösten raportoinnissa, eikä 

tutkimuksella pyritäkään antamaan tietoa tietystä perusjoukosta, vaan sen sijaan tulokset 

antavat tietoa ilmiöstä yleisellä tasolla. 

 

Tutkimuksen vaiheet dokumentointiin tarkasti, joten näin ollen tutkimus on toistettavissa. 

Tiedon keräämiseen, syöttämiseen, käsittelyyn ja tulkintaan on myös kiinnitetty paljon 

huomiota. Tulokset on pyritty kuvaamaan tarkasti ja analysoimaan huolellisesti, ja analy-

soimisessa on käytetty sellaisia menetelmiä ja analysointiohjelmia, jotka tutkija tuntee hal-

litsevansa hyvin. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 

Jatkotutkimukseksi sopisi joustavien työntekotapojen vaikutusten tutkiminen tarkemmin 

esimerkiksi toimialoittain ja erityisesti sellaisilla toimialoilla, joilla joustavat työnteon tavat 

eivät ole vielä yleisiä tai joilla joustavien työnteon tapojen järjestäminen on haastavampaa. 

 

Aiheen tiimoilta voisi tutkia myös organisaatioiden kokemuksia joustavien työntekotapojen 

vaikutuksista työnantajakuvaan, rekrytointiin ja sitouttamiseen. Olisi mielenkiintoista myös 

vertailla sellaisten organisaatioiden eroavaisuuksia, jotka mahdollistavat joustavat työn-

teon tavat kattavasti ja jotka puolestaan eivät jostakin syystä mahdollista. 

 

Aihetta voisi tutkia myös esimerkiksi sellaisten työntekijöiden osalta, jotka ovat aikeissa 

vaihtaa tai ovat vaihtaneet työpaikkaa joustavien työntekotapojen vuoksi tai niin, että jous-

tavilla työntekotavoilla on ollut merkittävä vaikutus työpaikan valintaan. 

 

6.4 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Opinnäytetyöprosessi alkoi elokuussa 2019. Prosessin alkuvaiheet kestivät melko pitkään 

ennen varsinaista opinnäytetyöraportin kirjoittamisen aloittamista, mutta muun muassa 

alussa laadittu tutkimussuunnitelma, selkeästi pohdittu ja rajattu aihe tutkimusongelmi-

neen ja -kysymyksineen sekä useat opinnäytetyöseminaarit auttoivat huomattavasti onnis-

tumaan koko prosessissa. 
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Kvantitatiivisessa tutkimuksessa onnistunut kysely on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joten 

hahmottelin, hioin ja testasin tämän tutkimuksen kyselyä paljon, jotta kyselystä tuli var-

masti onnistunut. Aluksi kyselylomake oli merkittävästi laajempi ja siinä oli enemmän ky-

symyksiä koskien useampia asioita. Lopulta päädyin pitämään kyselyn hyvin yksinkertai-

sena ja selkeänä sekä aluksi suunniteltua lyhyempänä ja vain tiettyjä tärkeimpiä asioita 

mittaavana. Nyt näin jälkikäteen olenkin varsin tyytyväinen, että onnistuin karsimaan kyse-

lyä ja pitämään kyselyn rajattuna. 

 

Kyselyssä tuli tähdätä vähintään sataan vastaajaan, jotta voisin analysoida sitä tilastollisin 

menetelmin onnistuneesti ja tehdä tuloksista tilastollisesti päteviä johtopäätöksiä. Varau-

duin myös vastausten riittävän määrän saamiseen muun muassa selvittämällä mahdolli-

suuksia julkaista kysely jonkin organisaation kautta, mutta tälle ei ollut lopulta tarvetta. Ky-

selyyn vastasi lopulta 188 vastaajaa, joten onnistuin vastaajamäärätavoitteessa hyvin. Jäl-

keenpäin toisaalta huomasin kyselyn toisen viikon olleen osassa maata syyslomaviikko. 

Tähän olisin voinut kiinnittää jo aiemmin huomiota, sillä vastauksia olisi voinut saada vielä 

enemmän ajoittamalla kyselyn toisin. 

 

Olin myös hyvin iloinen siitä, kuinka hyvän ja innostuneen vastaanoton kysely sai. Kyselyn 

jakamisesta sosiaalisessa mediassa seurasi paljon positiivista ja mielenkiintoista kom-

mentointia ja keskustelua. Useissa saamissani kommenteissa sosiaalisessa mediassa 

sekä myös kyselylomakkeen avoimen kommentointimahdollisuuden vastauksissa kehut-

tiin aiheen tärkeyttä, ajankohtaisuutta ja mielenkiintoisuutta sekä lisäksi monet olivat kiin-

nostuneita tuloksista ja lopullisen opinnäytetyön lukemisesta. 

 

Vaikka tavoite kyselyn vastaajamäärästä toteutui hyvin, niin tiettyjen taustatietoryhmien 

vastaajamäärät jäivät harmillisen pieniksi. Esimerkiksi miespuolisia vastaajia, ei-työssä-

käyviä vastaajia, alle 25-vuotiaita ja yli 55-vuotiaita vastaajia oli verrattain vähän. Tähän 

liittyen olisikin pitänyt tarkkailla tuloksia jo vastausaikana ja miettiä, miten olisin saanut 

houkuteltua näitä vähäisempiäkin vastaajaryhmiä vastaamaan kyselyyn, jotta eri ryhmien 

vastausten välisten erojen vertailu olisi ollut mielekkäämpää. Vaihtoehtoisesti olisi voinut 

olla hyvä miettiä erilaisia ryhmittelyjä. Jälkikäteen mietittynä olisin voinut myös aikataulut-

taa koko opinnäytetyöprosessin pidemmälle ajanjaksolle, jotta minun ei olisi tarvinnut 

tehdä kompromisseja esimerkiksi tutkittavan perusjoukon ja otoksen suhteen. 

 

Tutkimus on onnistunut, mikäli sen avulla on saatu haluttuihin tutkimuskysymyksiin luotet-

tavia vastauksia. Tutkimus tulee toteuttaa puolueettomalla ja rehellisellä tavalla ja niin, 

että siitä ei aiheudu vastaajille haittaa. (Heikkilä 2010, 29.) Lisäksi onnistunut tutkimus on 

tehokas, taloudellinen ja avoin. Sillä saadaan aikaan tuloksia ja johtopäätöksiä, jotka ovat 
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hyödyllisiä, käyttökelpoisia, relevantteja ja uutta asiaa esiin tuovia. (Heikkilä 2010, 31-32.) 

Opinnäytetyön tutkimuksella saatiin vastaus tutkimuskysymykseen ja alaongelmiin. Tutki-

mus toteutettiin myös kaikin puolin tarkasti, tehokkaasti ja eettisesti. Tulokset esiteltiin tar-

kasti ja johtopäätöksissä tuotiin esille hyödyllisiä ja relevantteja asioita. Myös muun mu-

assa verrattain suuret avointen vastausten määrät kertovat siitä, että aihe merkitsee vas-

taajille paljon ja siihen liittyviä asioita halutaan jakaa. Tämä kertoo myös tutkimuksen ajan-

kohtaisuudesta ja tärkeydestä. 

 

Koko opinnäytetyöprosessi pysyi alusta loppuun saakka aikataulussa. Tässä korostui 

opinnäytetyöprosessin alussa tehty tarkka aikataulusuunnitelma, jossa oli kokonaisvaltai-

sesti huomioitu ennakkoon esimerkiksi mahdolliset riskit, jotka voivat vaikuttaa prosessin 

aikatauluun. 

 

6.5 Oma oppiminen ja ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyöprosessi oli kokonaisuudessaan hyvin opettavainen, jopa opettavaisempi 

kuin odotin. Arvelin toki tietäväni jo entuudestaan mitä opinnäytetyön tekeminen edellyt-

tää, mutta lopulta prosessi oli kuitenkin paljon moniulotteisempi. Erityisen yllättävää oli se, 

kuinka pienessä roolissa itse kirjoittaminen ja muu varsinainen näkyvä tekeminen oli ja 

kuinka paljon niin sanottua näkymätöntä työtä kuten suunnittelua, asioiden selvittelyä, 

pohtimista, viilausta, testailua ja erilaisiin järjestelmiin perehtymistä prosessi piti sisällään. 

Opinkin erityisesti suurten kokonaisuuksien hallintaa ja projektinhallintataitoja. 

 

Tärkeäksi opituksi taidoksi osoittautui erityisesti suunnittelu. Koen olleeni aiemmin melko 

operatiivinen tekijä enkä ole tottunut erityisen pitkäjänteiseen suunnitteluun. Opinnäytetyö-

prosessin suunnittelu ja tutkimussuunnitelman työstäminen olikin varsin opettavaista ja 

koen, että erityisesti hyvä suunnittelu auttoikin koko prosessin onnistumisessa. Onnistunut 

suunnittelu ja aikataulun laatiminen mahdollisti myös työn toteutumisen aikataulun mukai-

sesti. Tätä edesauttoi myös itselle aidosti mielenkiintoinen aihe, jonka myötä motivaatio 

säilyi alusta loppuun saakka. 

 

Mielenkiintoisen ja innostavan aiheen vuoksi rajaaminen ja priorisointi tuntui ajoittain vai-

kealta, kun kiinnostavia asioita oli paljon. Opinkin myös lähdekriittisyyttä ja kykyä analy-

soida ja hyödyntää erilaista tietoa. Prosessin aikana tuli luettua suuri määrä erilaisia kirjoja 

ja muita julkaisuja ja tämän myötä opittua paljon uutta, myös sellaista, joka ei tähän opin-

näytetyöhön saakka koskaan päätynyt. Opin paljon uutta ja vahvistin aiemmin opittua 
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ajankohtaisista ja työelämän kannalta merkityksellisistä teemoista, joista on varmasti hyö-

tyä HR-työssä ja toki missä tahansa muussakin työssä. Opitut asiat vahvistivat monellakin 

tapaa valmiuttani monenlaisia työtehtäviä kohtaan. 

 

Olen lähes koko opintojeni ajan työskennellyt kokoaikaisesti, joten itseni johtamisen ja 

ajanhallinnan taidot ovat jo entuudestaan hyvin tuttuja. Tämä opinnäytetyöprosessi kuiten-

kin vahvisti pitkäjänteisyyttäni, päämäärätietoisuuttani ja organisointitaitojani. Olennaista 

oli myös kyky priorisoida sekä sietää ajoittaista painetta ja kuormitusta. Kokonaisuudes-

saan olen tyytyväinen opinnäytetyöprosessiin ja omaan oppimiseeni sen aikana. Saavutin 

tavoitteet, jotka olin asettanut tälle opinnäytetyölle, omalle työskentelylleni ja aikataulul-

leni. Voin siis olla tyytyväinen ja ylpeä suorituksestani. 
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Kysymykset vastaajille, joilla on tämänhetkisessä työssään etätyömahdollisuus: 
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Kysymykset vastaajille, joilla ei ole tämänhetkisessä työssään etätyömahdollisuutta tai 

jotka eivät käy tällä hetkellä töissä: 
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Kysymykset vastaajille, joilla on tämänhetkisessä työssään mahdollisuus työaikajoustoi-

hin:  
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Kysymykset vastaajille, joilla ei ole tämänhetkisessä työssään mahdollisuutta työaikajous-

toihin tai jotka eivät käy tällä hetkellä töissä:  
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Kuvio 30. Ammattiryhmien erot etätyön koetussa tärkeydessä (n=129) 
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Kuvio 31. Sukupuolten erot etätyömahdollisuuden vaikutuksessa työnantajakuvaan ja työ-

paikan valintaan (n=188) 
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Kuvio 32. Ikäryhmien erot etätyömahdollisuuden vaikutuksessa työnantajakuvaan ja työ-

paikan valintaan (n=188) 

  



 

 

85 
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Kuvio 33. Ammattiryhmien erot etätyömahdollisuuden vaikutuksessa työnantajakuvaan ja 

työpaikan valintaan (n=188) 
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Kuvio 34. Tämänhetkisen etätyömahdollisuuden mukaiset erot etätyömahdollisuuden vai-

kutuksessa työnantajakuvaan ja työpaikan valintaan (n=188) 
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Liite 11. Sukupuolten erot työaikajoustojen koetussa tärkeydessä 

 

Kuvio 35. Sukupuolten erot työaikajoustojen koetussa tärkeydessä (n=152) 
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Liite 12. Ikäryhmien erot työaikajoustojen koetussa tärkeydessä 

 

Kuvio 36. Ikäryhmien erot työaikajoustojen koetussa tärkeydessä (n=152) 
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Liite 13. Ammattiryhmien erot työaikajoustojen koetussa tärkeydessä 

 

Kuvio 37. Ammattiryhmien erot työaikajoustojen koetussa tärkeydessä (n=146) 
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Kuvio 38. Sukupuolten erot työaikajoustomahdollisuuden vaikutuksessa työnantajakuvaan 

ja työpaikan valintaan (n=187) 
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Kuvio 39. Ikäryhmien erot työaikajoustomahdollisuuden vaikutuksessa työnantajakuvaan 

ja työpaikan valintaan (n=187) 
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Kuvio 40. Ammattiryhmien erot työaikajoustomahdollisuuden vaikutuksessa työnantajaku-

vaan ja työpaikan valintaan (n=187) 
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Kuvio 41. Tämänhetkisen työaikajoustomahdollisuuden mukaiset erot työaikajoustomah-
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