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Digitalisaation ja tietotyön lisääntymisen myötä etätyöskentely on yleistynyt Suomessa vii-
meisten vuosien aikana. Kasvu on ollut kuitenkin maltillista johtuen pääosin kulttuurisista 
tekijöistä ja työn organisoinnin kankeista käytännöistä. Maaliskuussa 2020 Covid-19 pan-
demian seurauksena etätyöhön jouduttiin kuitenkin siirtymään myös sellaisissa organisaa-
tioissa, joissa etätyömahdollisuutta ei aiemmin ollut lainkaan tai sitä oltu haluttu hyödyntää. 
Etätyö on tuonut moniin työyhteisöihin joustavampia työskentelytapoja ja työntekijöiden ar-
keen positiivisia muutoksia, mutta haasteiltakaan ei varmasti ole vältytty.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin kohdeyritykseen kvantitatiivisena tutkimuksena ja tarkoituksena 
oli selvittää, onko pakotettu etätyö vaikuttanut contact center -työntekijöiden työhyvinvoin-
tiin. Koronapandemian puhjettua yrityksen koko henkilöstö siirtyi etätyöskentelyyn. Etätyö 
ei ollut kyseisessä yrityksessä aiemmin lainkaan mahdollista, joten tilanne oli koko henki-
löstölle uusi.  
 
Opinnäytetyön keskeisimpiä käsitteitä ovat työhyvinvointi ja etätyö. Nämä käsitteet luovat 
työn teoriaperustan. Opinnäytetyö toteutettiin määrällisenä tutkimuksena sähköisen kysely-
lomakkeen muodossa maaliskuussa 2021. Kyselyyn vastasi 32 työntekijää. Opinnäytetyö 
toteutettiin aikavälillä lokakuu 2020 – huhtikuu 2021. 
 
Tutkimustuloksista selvisi etätyön sujuneen vastaajien odotuksia paremmin ja etätyön teon 
toivottiinkin olevan mahdollista myös poikkeusolojen päätyttyä. Etätyön seurauksena erityi-
sesti työssäjaksamisen ja työtyytyväisyyden koettiin parantuneen. Myös työrauhan lisään-
tyminen ja työtehokkuuden kasvaminen nousi tuloksissa esille. Suurimmaksi haasteeksi 
etätyössä koettiin asianmukaisen ja ergonomisen työpisteen puuttuminen, sekä työyhtei-
söllisyyden vähentyminen. Vaikka työyhteisöllisyys oli tulosten mukaan kärsinyt etätyöai-
kana, esimiesten koettiin olevan edelleen helposti tavoitettavissa ja heidän antaman pa-
lautteen olleen riittävää. Avun saaminen koettiin myös helpoksi.  
 
Tuloksista huomattiin etätöillä olleen positiivinen vaikutus työhyvinvointiin, eikä suuria kuor-
mitustekijöitä noussut esiin. Näiden tulosten varjolla kohdeyritys pystyy miettimään ratkai-
suja etätyömahdollisuuden säilyttämiseen myös poikkeusolojen jälkeen.  
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1 Johdanto 

Työhyvinvointi koostuu useasta eri tekijästä ja sen haasteet liittyvät työelämässä tapahtuviin 

jatkuviin muutoksiin. Työhyvinvoinnin perustana on turvallinen ja terveellinen työympäristö, 

jossa johtaminen on hyvin toteutettu ja työn organisointi järjestetty asianmukaisesti. Työhyvin-

vointiin vaikuttavat myös työntekijöiden riittävä osaaminen työn tekoon ja työn kokeminen pal-

kitsevana ja mielekkäänä. Työhyvinvoinnin ylläpitäminen ja kehittäminen on sekä työntekijöi-

den, esimiesten että koko työyhteisön vastuulla. Hyvinvoinnin parantamiseen ei useinkaan 

löydy pikaratkaisuja, vaan kehitystyö on pitkäjänteistä ja tuottaa tulosta pitkällä tähtäimellä. 

Työhyvinvointia pystytään edistämään, tai pahimmassa tapauksessa vähentämään jokapäi-

väisillä päätöksillä. Työhyvinvointia kehittävä toiminta voi liittyä esimerkiksi henkilöstöön, fyy-

siseen työympäristöön, työyhteisöön, työmenetelmiin tai johtamiseen. (Työterveyslaitos 2009, 

18–19.) 

 

Suomessa on säädetty työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, jonka tarkoitus on turvata työnteki-

jöiden työkykyä ja ennalta ehkäistä työtapaturmia, ammattitauteja ja muita fyysisiä ja henkisiä 

terveyden haittoja. Lain mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan turvallisuutta ja ter-

veyttä koskevien toimenpiteiden olevan kunnossa organisaation kaikkien osien toiminnassa. 

Työnantajan on otettava huomioon työympäristön ja -olosuhteiden lisäksi työntekijän henkilö-

kohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. Lakia sovelletaan työsopimuksen puitteissa tehtyyn 

työhön ja julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa tehtävään työhön. Lakia sovelletaan myös 

sopimuksen mukaan kotona tai muualla työntekijän valitsemassa paikassa tehtävään työhön. 

 

Etätyöstä alettiin puhumaan 1970-luvulla öljykriisin seurauksena, jolloin bensan myyntiä ja 

päivittäistä liikennöintiä pyrittiin rajoittamaan. 1980-luvulla ennustettiin informaatioyhteiskun-

nan olevan tulevaisuutta ja tietokoneiden lisäävän mahdollisuuksia työn tekemiseen muualla 

kuin fyysisellä työpaikalla. Laajemmin etätyöstä alettiin keskustella 1990-luvun alkupuolella 

tietokoneiden ja internetyhteyksien kehittyessä. Sähköposti alkoi yleistymään ja tiedonsiirto 

nopeutumaan. Ensimmäisenä etätyöstä ajateltiin olevan hyötyä asiantuntijoille suurissa kau-

pungeissa. Kun heidän fyysinen läsnäolonsa ei olisi välttämätöntä, heidän arvokasta työai-

kaansa säästyisi työmatkojen jäädessä pois päivittäisistä rutiineista. (Melin 24.4.2020.)  

 

Etätyön tullessa mahdolliseksi vuosikymmeniä sitten, ajateltiin sen lähinnä tuovan helpotusta 

työmatkoihin ja ajankäyttöön. Etätyön konsepti ja katsontakanta on kuitenkin muuttunut ajan 

saatossa. Nykyään ajatellaan työn systemaattisen organisoinnin olevan ensisijainen tavoite 

etätyön mahdollistamisessa.  Etätyötä voidaan tarkastella esimerkiksi organisaatioiden 
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toiminnan kautta, aluepoliittisena välineenä ja kestävän kehityksen kautta. Etätyötä ei pitäisi-

kään enää ajatella kotona työskentelynä ja liikkumisen välttelynä, vaan työskentelytapana, 

jolla muotoillaan aikaa ja paikkaa inhimillisiin ja organisatorisiin tarpeisiin. (Pekkola 2002, 26–

27.) 

 

Etätyöhalukkuutta tuntuu löytyvän nykypäivänä paljonkin. Vähäinen toteutunut etätyö on kui-

tenkin syinä muun muassa työ- ja johtamiskulttuurin hidas muuttuminen. Etätyöllä ei aiemmin 

myöskään ollut selkeää asemaa ja ehtoja. Tähän saatiin muutos, kun etätyön puitesopimus 

solmittiin Euroopassa vuonna 2002 ja se astui voimaan Suomessa vuonna 2005. Euroopan 

työmarkkinajärjestöjen puitesopimuksessa on määritelty, että "etätyö on tapa organisoida 

ja/tai suorittaa työtä työsopimuksen perusteella työsuhteessa käyttäen tietotekniikkaa tavalla, 

jossa työ, jota voitaisiin tehdä myös työnantajan tiloissa, tehdään säännöllisesti noiden tilojen 

ulkopuolella." (Akava.) 

 

Suomen työlainsäädäntöön ei ole erikseen säädetty etätyötä koskevaa lakia, vaan etätyönte-

koon sovelletaan kaikkea työlainsäädäntöä. Etätyötä tehtäessä on oleellista sopia työpaikan 

yhteisistä käytännöistä ja säännöistä, jotka sujuvoittavat arjen työntekoa ja ehkäisevät mah-

dollisten epäselvyyksien ja ristiriitojen syntymistä. Etätyön tekeminen voi olla moninaista, osa 

pystyy tekemään kaikki työtehtävänsä etänä ja osa työntekijöistä joutuu suorittamaan osan 

töistään fyysisellä työpaikalla. Säännöistä olisikin hyvä sopia kirjallisesti kaikkien etätyötä 

edes osittain tekevien kanssa. Yleensä sovittuja asioita ovat milloin etätyön tekoon on mah-

dollisuus, päivittäinen työaika, tulosten seuranta, sairauspoissaolot, tietoturvaseikat ja toi-

minta häiriötilanteissa. (Työsuojelu 2020.) 

 

Suomessa Työministeriön työolobarometreissa on mitattu etätyötä vuodesta 1994 alkaen. 

Etätyötä teki tuolloin noin 8,5 % palkansaajista. Ennen vuosituhannen vaihdetta etätyö oli 

pääsääntöisesti satunnaista ja lyhytaikaista. Vuonna 2013 tehdyn kyselyn mukaan pelkäs-

tään kotona työskenteli ainoastaan noin 1 prosentti palkansaajista (Sutela & Lehto 2014, 

152). Etätyöntekijät olivat lähinnä ylempiä toimihenkilöitä ja miespuolisia. Vuonna 2018 etä-

työtä teki 28 % palkansaajista. Melinin (24.4.2020) mukaan kasvu ei kuitenkaan johdu pelkäs-

tään ennalta sovitun etätyön lisääntymisestä, vaan töiden tuomisesta kotiin varsinaisen työ-

päivän jälkeen. Osa palkansaajien töistä vaatii fyysistä läsnäoloa työpaikalla, kuten sairaa-

loissa, kaupoissa ja tehtailla. Tällaisilla aloilla etätyönmahdollisuudet ovat hyvin rajalliset. 

Työtehtävissä, joissa etätyömahdollisuus olisi mahdollista järjestää, on kuitenkin havaittu es-

teinä kulttuurisia tekijöitä, työn organisoinnin käytänteitä ja työmarkkinoiden sopimuskäytän-

nöt.  
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1.1 Opinnäytetyön tausta ja tavoitteet 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää, onko Covid-19 pandemian luoma pakotettu etätyö 

vaikuttanut työhyvinvointiin yritys X:n contact center -työntekijöiden keskuudessa. Kohdeyri-

tyksessä ei aiemmin ollut mahdollisuutta etätyöskentelyyn, joten maaliskuussa 2020 alkanut 

etätyöskentely oli uusi tilanne kaikille työntekijöille. Etätyö on yleistynyt viimeisen parinkym-

menen vuoden aikana ja edeltävän vuoden aikana tullut osaksi entistä useamman työntekijän 

arkea.  

 

Päädyin tekemään kvantitatiivisen kyselytutkimuksen kohdeyrityksen contact center -työnteki-

jöille, jotta saisin tutkimukseen mahdollisimman laajan näkemyksen etätyön vaikutuksista. 

Lähteinä olen käyttänyt kirjallisuutta, artikkeleita ja tieteellisiä tutkimuksia koskien työhyvin-

vointia ja etätyötä. Teoriaosuus rakentuu tutkimusongelmien ympärille ja laadittu kysely pe-

rustuu teoriaan.  

 

Aihe on erittäin ajankohtainen ja koskettaa tuhansia suomalaisia puhjenneen pandemian 

myötä. Monet yritykset ovat joutuneet etsimään uusia tapoja työskentelyyn, ja kriisin myötä 

etätyö on varmastikin tullut jäädäkseen. Kilpailu osaavasta työvoimasta kasvaa tulevaisuu-

dessa entisestään, ja etätyön mahdollisuus voi olla omiaan parantamaan työnantajamieliku-

vaa ja lisäämään työantajan tarjoamien työtehtävien houkuttelevuutta.  

 

1.2 Tutkimusongelmat 

Opinnäytetyössä pyritään selvittämään, onko korona-ajan pakotettu etätyö vaikuttanut koh-

deyrityksen työntekijöiden työhyvinvointiin. Pääkysymystä tukevia alakysymyksiä ovat, onko 

etätyöllä ollut vaikutusta työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sekä onko etätyö vai-

kuttanut työyhteisöllisyyden tunteeseen. 

 

Tutkimus rajataan vain kohdeyrityksen contact center -työntekijöihin, jotta saadaan syvällinen 

käsitys kyseisen osaston mielipiteistä liittyen pakotettuun etätyöhön. Saatujen tulosten poh-

jalta kohdeyritys pystyy pohtimaan etätyömahdollisuuden säilyttämistä myös poikkeusolojen 

päätyttyä.  
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2 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointi ei ole konkreettinen asia, joten sille ei ole yksioikoista määritelmää. Työhyvin-

vointia voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta ja liittää siihen useita eri tekijöitä. Hyvä 

terveys voidaan mieltää yhdeksi työhyvinvoinnin peruskiveksi. Työhyvinvointi on kuitenkin 

paljon muutakin kuin työntekijän fyysinen kunto tai jaksaminen työelämässä. Työhyvinvointi 

koostuu työstä ja sen mielekkyydestä, terveydestä, turvallisuudesta ja hyvinvoinnista. Työnte-

kijöiden ammattitaito, työyhteisön ilmapiiri sekä motivoiva johtoporras lisäävät työhyvinvointia. 

Yhden määritelmän mukaan työhyvinvoinnin voidaankin kuvata tarkoittavan turvallista, ter-

veellistä ja tuottavaa työtä, jota ammattitaitoiset työntekijät tekevät hyvin johdetussa organi-

saatiossa. Työntekijät ja työyhteisö kokevat työnsä mielekkäänä ja palkitsevana, sekä työn 

tukevan yleistä elämänhallintaa. (Työterveyslaitos 2009, 18–19.) 

 

Otala ja Ahonen (2003, 28–29) toteavat työhyvinvoinnin kokemisen olevan yksilöllistä ja sii-

hen vaikuttavat yksilön henkilökohtaisen tunteen ja vireystilan lisäksi työyhteisön sisäinen hy-

vinvointi. Työhyvinvoinnin kokemisen eroihin vaikuttaa työntekijän oma persoonallisuus. Se 

missä toinen yksilö arvostaa työssään vapautta ja vastuuta, toiselle työhyvinvointiin vaikut-

tava suuri tekijä voi olla työn turvallisuus. Ihminen on kokonaisuus, joka muodostuu mielen, 

tunteiden ja fyysisen kehon yhdistelmästä. Kaikkien näiden osien tulee voida hyvin, jotta työ-

hyvinvointi olisi parhaalla mahdollisella tasolla. Nykyään työ on ihmisille yhä suurempi osa 

normaalia elämää, joten olisikin tärkeää käsitellä ihmistä kokonaisuutena puhuttaessa työhy-

vinvoinnista. 

 

Työhyvinvoinnin perustana on, että työntekijä kokee työnsä merkitykselliseksi. Koko työyhtei-

söä sitouttaa yrityksen strategiatyö, joka tuo merkityksen arkipäivän työnteolle. Strategia an-

taa tarkoituksen jokaiselle työtehtävälle ja -päivälle. Hyvään johtamiseen kuuluu, että jokai-

nen työntekijä tuntee oman roolinsa yrityksen strategian toteutumisessa. Omalla panoksel-

laan työntekijä toteuttaa yrityksen strategiaa ja näin ollen saa merkityksellisyyden tunteen te-

kemälleen päivittäiselle työlle. (Kehusmaa 2011, 225.) 

 

2.1 Työkyky 

Työkyky on työhyvinvoinnin lähtökohta ja peruspilari. Työkyvyssä on kysymys yksilön voima-

varojen ja työn vaatimusten välisestä tasapainosta. Voimavarat koostuvat terveydestä ja toi-

mintakyvystä, omasta osaamisesta, arvoista ja asenteista. Työn vaatimukset liittyvät työym-

päristöön, työyhteisöön, työn sisältöön, työn organisointiin ja johtamiseen. Työkykyä voidaan 

ajatella eri kerroksia sisältävänä rakennelmana, jonka pohjana on terveys sekä fyysinen, 
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psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Muutokset rakennelman pohjassa vaikuttavat suo-

raan yksilön työkykyyn. (Ilmarinen 2006, 76.) 

 

Kuva 1 kuvaa työkykyä ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Ilmarinen (2006,79) kertoo alimpana 

kerroksena ja pohjakivenä toimivan fyysisen ja psyykkisen terveyden. Toisena kerroksena 

ajatellaan olevan työntekijän ammatilliset taidot ja tiedot, jotka vaativat päivittämistä uusien 

työvaatimusten ja osaamisalueiden ilmetessä. Elinikäinen oppiminen on entistä tärkeämpi 

edellytys työkyvyn ylläpitämiseksi. Osaamisen voidaan ajatella myös sisältävän oman työn 

kehittämisen ja työyhteisössä toimimisen. 

 

Kolmas kerros kuvaa yksilön asennetta omaa työtä kohtaan. Mikäli työ on omien arvojen mu-

kaista ja motivaatio työn tekoa kohtaan on kunnossa, työ koetaan mielekkäänä ja sopivan 

haastavana. Tällöin työkyky on vahvempi ja esimerkiksi työyhteisöstä syrjäytymisen ja ennen-

aikaisen eläköitymisen riski pienenee. Kerros on altis erityyppisille vaikutteille, sillä työn li-

säksi arvoihin ja asenteisiin vaikuttaa yksilön työn ulkopuolinen elämä. Myös yhteiskunnassa 

tapahtuvat muutokset heijastuvat kyseiseen arvokerrokseen, tästä esimerkkinä viime vuosina 

toteutettu eläkeuudistus. (Ilmarinen 2006, 79–80.) 

 

Kuvan neljännessä kerroksessa kuvataan työtä ja siihen liittyviä osatekijöitä. Työkerros ku-

vastaa työpaikkaa konkreettisesti ja on moniulotteinen ja mittava kokonaisuus. Työn vaati-

mukset ja organisointi sekä yhteisön toimivuus vaikuttavat suuresti työkykyyn. Kerroksen kes-

keisin osa on johtaminen ja esimiestyöskentely, sillä näillä on vastuu koko kerroksen toimi-

vuudesta ja sen kehittämisestä. Tämä on työkykyrakennelman suurin kerros, joka ikään kuin 

painaa alempana olevia tasoja. Nykypäivänä työ voi muuttua nopeallakin tahdilla. Mikäli työn-

tekijä ei pysy muutosten tahdissa tai työ muuttuu muutoin liian raskaaksi, neljäs kerros aset-

taa suuret paineet alemmille tasoille ja seuraukset voivat huonontaa työkykyä. (Ilmarinen 

2006, 80.) 
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Työkykyä edistävät myös työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio. Työterveyshuolto pystyy 

omalta osaltaan huolehtimaan ja tarkkailemaan henkilöstön työkykyä. Työsuojeluorganisaatio 

ehkäisee ja torjuu työn aiheuttamia riskejä työkyvylle. Työn ja vapaa-ajan tasapaino vaikutta-

vat työkykyyn. Perhe, ystävät ja harrastukset vaikuttavat suuresti yksilön yleiseen hyvinvoin-

tiin, joka heijastuu fyysiseen ja henkiseen työkykyyn. Yhteiskunta puolestaan luo rakenteet, 

palvelut ja pelisäännöt, joiden perusteella yrityksiä ja henkilöstön työkykyä voidaan tukea. 

Työkyvystä ovat siis vastuussa yksilö itse, työorganisaatio sekä yhteiskunta. (Ilmarinen 2006, 

81.) 
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Kuva 1. Työkyky ja siihen vaikuttavat tekijät (Mukaillen Ilmarinen 2006, 80) 
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Suomalaisissa tutkimuksissa työkykyä on mitattu työkykyindeksillä sekä yksittäisten henkilöi-

den työkuntoa selvittävillä kysymyksillä. Työterveyslaitos on kehittänyt työkykyindeksin laa-

jassa seurantatutkimuksessaan, joka kohdentui erityyppisillä ammattialoilla työskenteleviin 

ikääntyviin kuntatyöntekijöihin. Työkykyindeksi muodostetaan laskemalla yhteen seitsemästä 

eri osa-alueesta saaduista pistearvoista. Osa-alueet koskevat muun muassa työkykyä työn 

vaatimusten kannalta, nykyistä työkykyä verrattuna elinaikaiseen parhaimpaan työkykyyn, 

sairauksien arvioitua haittaa työssä ja psyykkisiä voimavaroja. Työntekijän arvio omaan työ-

kykyyn liittyen pohjautuu työssä suoriutumisen kokemuksiin ja sisäistettyihin normeihin. Huo-

noksi koettu työkyky voi perustua huonontuneeseen terveydentilaan, työn raskauteen, moti-

vaation tai osaamisen puutteeseen, työyhteisön tai -organisoinnin ongelmiin tai henkilökohtai-

sen elämän vaikeuksiin. (Aromaa & Koskinen 2010, 33; 51.) 

 

2.2 Työhyvinvoinnin portaat 

Työn ollessa monelle yhä tärkeämpi osa elämää, harvemmin enää erotellaan selkeästi työ- ja 

arkiminää. Työ on monille myös yksi tärkeimmistä elämän hyvinvointitekijöistä. Ihmistä pitäisi 

ajatella kokonaisuutena, jossa yhdistyvät fyysinen ja psyykkinen puoli, jotka vaikuttavat sekä 

yksityiselämään että työhyvinvointiin. Mikäli yksityiselämän puolella koetaan ongelmia, vaikut-

taa se helposti myös työn teon laatuun ja aiheuttaa sairauspoissaoloja. Samoin esimerkiksi 

työpaikalla koettu stressi seuraa usein vapaa-ajalle. (Otala & Ahonen 2005, 21.) 

 

Kuvassa 2 on kuvattu yksilön työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Tämä työhyvinvoinnin por-

taikko on alun perin juonnettu Maslowin tarvehierarkiasta, joka alkaa ihmisen fysiologisista, 

pakollisista tarpeista päättyen yksilön kokonaisvaltaiseen henkiseen hyvinvointiin. Maslowin 

teoria lähtee oletuksesta, jossa alempi tarve täytyy olla tarpeeksi tyydyttynyt, jotta seuraavaa 

tasoa voi lähteä kehittämään. Työhyvinvoinnin portaat -mallilla voidaan tutkia ja kehittää työn-

tekijän kokonaisvaltaista ja kestävää hyvinvointia. Kun yksilö voi kaikille portailla hyvin niin 

työyhteisössä kuin ylipäätään elämässä, ovat vaikutukset työorganisaatioon myönteisiä. 

(Rauramo 2009, 2.) 
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Rauramon laatiman porrasmallin avulla voidaan peilata ihmisen perustarpeita ja hyvinvointia 

suhteessa työhön. Maslowin tarvehierarkian lisäksi Rauramo on hyödyntänyt olemassa olevia 

työkyky- ja työhyvinvointimalleja laatiessaan portaikon sisältöä. Työhyvinvoinnin porrasmal-

lissa vastuu jaetaan työorganisaatiolle ja työntekijälle itselleen. Mallia on tarkoitus hyödyntää 

suunnitelmallisessa ja pitkäjännitteisessä kehitystyötoiminnassa (Rauramo 2008, 34.) 

 

Rauramo (2009, 3) kuvaa portaikon pohjana on yksilön fyysinen terveys ja jaksaminen 

työssä. Tähän luetaan psykofysiologiset perustarpeet, joka työntekijän näkökulmasta tarkoit-

taa fyysistä kuntoa ja terveyttä, sekä terveellisiä elämäntapoja. Työntekemisen kannalta kes-

keisiä asioita ovat työn fyysinen kuormittavuus, työpaikkaruokailun järjestäminen ja työter-

veyshuolto. Työn kuormittavuuden olisi tärkeää olla sopivaa, liian vähäinen tai liiallinen kuor-

mitus on työntekijälle haitallista. Kokonaiskuormittavuuteen vaikuttaa myös vapaa-ajalla ko-

ettu kuormitus ja olisikin tärkeä näiden olevan sopivassa tasapainossa.  

 

Toinen taso kattaa työtekijän turvallisuuden tunteen. Tähän lukeutuu sekä henkinen, että fyy-

sinen turvallisuus työpaikalla. Työpuitteet täytyy olla kunnossa, sekä työilmapiirin olevan siinä 

määrin turvallinen, että työntekijä uskaltaa olla oma itsensä ja ilmaista oman mielipiteensä il-

man syrjimisen pelkoa. Yksi työturvallisuuteen liittyvä olennainen asia on työn jatkuvuuden 

pelkääminen. Uhka työsuhteen päättymisestä on vaikuttavana tekijänä niin fyysiseen kuin 

OSAAMINEN

oman työn  ja osaamisen jatkuva 
kehittäminen

ARVOSTUS

oman ammattitaidon ja työpanoksen 
arvostaminen

YHTEISÖLLISYYS

yhteisöllisyys työpaikalla, työtoverit

TURVALLISUUS

henkinen ja fyysinen turvallisuus työpaikalla, 
turvallisuudentunne työn jatkumisesta

TERVEYS

fyysinen kunto, terveys, jaksaminen

Kuva 2. Työhyvinvoinnin portaat (mukaillen Otala & Ahonen 2003, 29) 
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psyykkiseenkin hyvinvointiin. Psykologista turvattomuuden tunnetta voivat luoda myös suuret 

globaalit muutokset, kuten teknologian kehittyminen ja tekoälyn lisääntymisen vaikutus 

omaan työhön. Työorganisaatiossa työsuojelutoiminnalla voidaan vaikuttaa työympäristöön ja 

fyysisiin työoloihin. (Otala & Ahonen 2003, 29; Työterveyslaitos 2020, 34.) 

 

Portaikon puolivälissä käsitellään yhteisöllisyyden tunnetta. Ihminen tarvitsee yhteenkuulu-

vuuden tunnetta, ja työorganisaatiossa tätä voidaan edistää hyvällä ja tasapuolisella johtami-

sella, yhteenkuuluvalla työyhteisöllä ja sen verkostoitumismahdollisuuksilla. Miellyttävä työil-

mapiiri lisää viihtyvyyttä ja jaksamista työelämässä. Toimintatavat, säännöt ja vaikutusmah-

dollisuudet vaikuttavat työilmapiiriin. Työpaikalla esiintyvät ristiriidat olisi syytä ratkoa mahdol-

lisimman nopeasti, jotta ne eivät jää pilaamaan työyhteisön välejä. Työntekijäpuolelta yhtei-

söllisyyden luominen vaatii joustamishalukkuutta, kehitysmyönteisyyttä ja erilaisuuden hyväk-

symistä. (Rauramo 2009, 3; Rauramo 2008, 124.) 

 

Ihminen haluaa tuntea itsensä arvostetuksi työelämässä. Portaikon neljäs porras kuvaa oman 

työn arvostuksen tärkeyttä. Maslowin hierarkiassa arvostuksen tarve jaetaan alempaan, toisin 

sanoen sosiaaliseen arvostukseen, johon lukeutuu kanssaihmisiltä saatu arvostus, kuten sta-

tus, kunnia, maine ja kunnioitus. Ylempään arvostukseen käsitetään itsearvostus, jota ei me-

netä yhtä helposti kuin muilta saatua arvostusta. Tähän luetaan muun muassa kompetenssi, 

omat saavutukset ja vapaus. Työtekijän oma arvostus itseään kohtaan vaikuttaa myös kolle-

goilta saatuun arvostukseen. Työyhteisössä saatu arvostus ansaitaan käytännössä työosaa-

misella ja oman työn hallinnalla. Työorganisaation puolelta arvostuksen lisäämiseen auttavat 

työnantajan tekemät kehityskeskustelut, annettu palaute työn teosta, palkitseminen ja oman 

työn merkitys organisaation tulokseen liittyen. Työntekijän puolelta tämä vaatii aktiivista ha-

lukkuutta osallistumiseen työn tavoitteissa pysymiseen ja toiminnan kehittämiseen. (Rauramo 

2009, 3; Rauramo 2008, 143.) 

 

Omassa työssä kehittyminen on portaikon ylimmässä päässä. Lähtökohtaisesti ihminen saa 

tyydytystä ja mielihyvää omien rajojen ylittämisestä uusien asioiden oppimisen ja omaksumi-

sen kautta. Itsensä kehittämisen tarve kuitenkin vaihtelee suuresti, osa voi kokea osaavansa 

jo kaiken tarvittavan, eikä sisäistä tarvetta kehittämiselle ilmene. Toisille taas työssään jat-

kuva kehittyminen on elinehto ja suurin motivaattori työssä jaksamiselle. Mielekäs työ, va-

paus ja luovuus toteuttaa itseään, sekä oman osaamisen hallinta ja kehittäminen ovat omiaan 

lisäämään omassa työssä kehittymistä. Osaaminen kehittäminen on sekä yksilön, työyhteisön 

kuin myös koko yhteiskunnan kilpailukyvyn peruspilari. Ylimmän portaan toteutumista voi-

daan varmistaa esimerkiksi kehityskeskusteluilla, osaamisprofiilien laadinnalla, itsenäisellä 
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opiskelulla, koulutuksiin ja seminaareihin osallistumalla, mentoroinnilla ja moniosaamisen ke-

hittämisellä. (Työturvallisuuskeskus 2009, 17; Rauramo 2008, 160.) 

 

2.3 Johtaminen ja työhyvinvointi 

Seeck (2008, 18–19) määrittelee johtamisen toiminnaksi ja teoiksi, joilla yksilöiden fyysisiä 

voimavaroja ja työnpanoksia voidaan hankkia, kohdentaa ja hyödyntää tehokkaasti, jotta jokin 

tietty tavoite saavutetaan. Hän kuvaa johtamisen pyrkimyksenä olevan saada erilaiset ja eri 

asemissa toimivat ihmiset työskentelemään yhteistyössä niin, että työorganisaation yhteisiksi 

asetetut tavoitteet tulevat saavutetuiksi. Organisaatiolla puolestaan tarkoitetaan tarkoituksen-

hakuista sosiaalista yksikköä, jonka olemassaolo vaatii kahden ehdon täyttymistä. Jollakin 

täytyy olla syy organisaation muodostamiselle, jolloin asetettuihin tavoitteisiin päästään pa-

remmin. Toisekseen organisaatio vaatii yksilöitä, joilla on halu toimia kyseisessä yhteisössä. 

 

Rauramon (2008, 145–148) mukaan työorganisaation hyvinvoinnin edistäminen kuuluu jokai-

selle työyhteisön jäsenelle, mutta viime kädessä siitä vastaa ylin johtoporras. Työyksikköta-

solla hyvinvoinnin tärkein vaikuttaja on kuitenkin lähiesimies, jonka vaikutus työtyytyväisyy-

teen ja -hyvinvointiin on merkittävä. Organisaation johdolla on vastuu huolehtia esimiesten 

pätevyyden ja ammattiosaamisen lisäksi heiltä löytyvän myös riittävästi johtamis- ja ihmissuh-

detaitoja. Työhyvinvoinnissa kaikki vaikuttaa kaikkeen ja kehittämismahdollisuuksien löytämi-

nen voi olla haastavaa. Tämän vuoksi esimieskin tarvitsee tukea kehittyäkseen ja tässä hy-

vinvoiva työyhteisö voi olla suureksi avuksi. Esimiehet, jotka ovat kiinnostuneita henkilöstön 

hyvinvoinnista sekä työyhteisön toiminnan ja oman esimiestyöskentelyn kehittämisestä, ovat 

usein onnistuneet työhyvinvoinnin johtamisessa. 

 

Yksi merkittävä osa johtamista ja työnantajatoimintaa on lainsäädännön asettamien vaati-

musten täyttäminen. Työnantajaa velvoittavat useat eri lakisäännökset, näistä merkittävim-

pinä työturvallisuuslaki, työterveyshuoltolaki, työsopimuslaki ja työaikalaki. Laissa määrätyt 

perusasiat tulee olla kunnossa jokaisessa työorganisaatiossa, mutta työntekijän hyvinvoinnin 

kannalta hyvä työpaikka ylittää laissa määritellyt velvoitteet. Työelämän kansainvälistyessä ja 

epätyypillisten työsuhteiden lisääntyessä tarvitaan myös laaja-alaisempaa perehtymistä vallit-

seviin ja sovellettaviin lakipykäliin ja erilaisten kulttuurien kohtaamiseen ja johtamiseen, jotta 

mahdollisilta ongelmilta vältytään ja toiminta työorganisaatiossa on yhdenmukaista ja tasa-

arvoista. (Rauramo 2008,19.)  

 

Hyvällä johtamisella on suora yhteys työhyvinvointiin. Liian ankara, kontrolloiva tai piittaama-

ton johtaminen on omiaan tuhoamaan hyvän työilmapiirin ja vaikuttaa näin työssä koettuun 
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pahoinvointiin. Tasavertaisella, kuuntelevalla ja kannustavalla johtamisotteella saadaan posi-

tiivisia vaikutuksia työhyvinvointiin. Hyvän johtajan rooliin pitäisi kuulua myös tavoitteiden sel-

keää määrittelyä, tiedottamista, hyvän yhteishengen luontia, tukena toimimista, koulutusta ja 

asiantuntevuutta. Nämä ominaisuudet ovat omiaan lisäämään työyhteisön hyvinvointia. Työ-

hyvinvoinnin onnistuneille kehittämistavoille yhteistä on johtajuuden suuri rooli. (Juuti 2006, 

77–83.) 

 

Vaikka johtajuuden ja esimiehen käyttäytymisen on pitkään tiedetty olevan yhteydessä työn-

tekijöiden työhyvinvointiin, on näiden yhtäaikaista tutkimusta alettu kunnolla tekemään vasta 

tämän vuosituhannen puolella. Johtamisen tutkinta on perinteisesti mielletty hallinto- ja ta-

loustieteisiin, työhyvinvoinnin tutkimukset ovat sen sijaan keskittyneet psykologian ja terveys-

tieteen puolelle. Tähänastisten tutkimustulosten mukaan esimiestyöskentelyllä on vaikutusta 

työntekijöiden hyvinvointiin, terveyteen ja työhön sitoutumiseen. Tutkimukset ovat kuitenkin 

suurilta osin olleet poikkileikkaustutkimuksia, minkä vuoksi syy-seuraussuhteita ei ole voitu 

juurikaan tehdä. Ei voida siis sanoa, auttaako tietynlainen esimiestyöskentely työhyvinvointia 

vai vaikuttaako työntekijöiden käytös ja hyvinvointi siihen, kuinka esimiehet heitä kohtelevat ja 

johtavat. Merkittävimpänä yhteytenä on pidetty työympäristöä ja työoloja, joihin esimiehet 

pystyvät vaikuttamaan ja jotka puolestaan edistävät työhyvinvointia. (Perko & Kinnunen 2013, 

1–2.)  

 

Kaisa Perko ja Ulla Kinnunen Tampereen Yliopistosta osallistuivat vuosina 2011–2013 kol-

men maan (Suomi, Ruotsi ja Saksa) yhteistyönä toteutettuun Palkitseva ja kestävää hyvin-

vointia edistävä johtajuus -tutkimushankkeeseen. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää minkä-

lainen esimiestyö edistää työntekijöiden työhyvinvointia ja psykologista terveyttä. Tutkimus 

toteutettiin seurantatutkimuksena kyselyjen avulla samoille kuntasektorin työntekijöille ja hei-

dän lähiesimiehilleen kahden vuoden aikana. Jotta yhteyksistä saatiin mahdollisimman moni-

puolinen kuva, tutkimuksessa tarkasteltiin eri johtamistyylejä ja hyvinvoinnin ulottuvuuksia. 

 

Tutkimuksessa ilmeni lähijohtajuuden yhteyden työhyvinvointiin olevan varsin monimutkainen 

ilmiö. Työntekijöiden pahoinvointia, kuten uupumusta, stressiä ja työstä irrottautumisen vai-

keutta selittivät aiempi vähäinen oikeudenmukainen johtaminen tai loukkaava johtajakäyttäy-

tyminen. Työhyvinvointia, kuten koettua työn imua ja ammatillista pystyvyysuskoa puolestaan 

lisäsivät parhaiten joko transformationaalinen tai työhyvinvointia edistävä johtajuus. Transfor-

mationaalisessa johtajuudessa esimies toimii positiivisena roolimallina, kyseenalaistaa tuttuja 

oletuksia ja rohkaisee uusiin ongelmanratkaisutapoihin sekä huomioi työntekijöiden yksilölli-

set kehitystarpeet. Johtajuustyylien tilastollinen vertailu selvensi transformationaalisten 
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piirteiden voivan edistävän työhyvinvointia, mutta niiden puute ei ole yhtä haitallista kuin oi-

keudenmukaisuuden puute. Nämäkin tutkimustulokset vahvistavat oikeudenmukaisuuden 

olevan välttämätön tekijä työhyvinvoinnin saralla. (Perko & Kinnunen 2013, 69–70.)  

 

Tutkimustulokset paljastivat myös työhyvinvointia edistävän johtajuuden lisäävän työntekijän 

oman roolin selkeyttä, joka puolestaan korreloi positiivisesti työn imuun. Saadut tulokset vah-

vistavat ajatusta siitä, että esimiestyön avulla voidaan vähentää stressiä, joka koituu epäsel-

vyydestä liittyen omaan vastuualueeseen ja omaan työpanokseen kohdistuviin odotuksiin. 

Selkeät tavoitteet auttavat työntekijöitä kohdistamaan energiansa ja tehokkuutensa tarkoituk-

senmukaisiin asioihin ja näin myös työmotivaatio todennäköisesti kasvaa. (Perko & Kinnunen 

2013, 60.)  

 

2.4 Työn imu 

Työn imusta puhuttaessa tarkoitetaan positiivista uppoutumista työhön, omistautumista, yl-

peyttä ja hyvää motivaatiotilaa. Työ koetaan mielekkäänä, sillä koetaan olevan merkitystä ja 

siitä nautitaan. Työn imuun liitetään kolme tekijää, joista tarmokkuus on kokemusta omasta 

positiivisesta jaksamisesta, halusta panostaa omiin työtehtäviin sekä sinnikkyydestä ja pon-

nistelusta vaikeinakin hetkinä. Omistautuminen puolestaan merkitsee innokkuutta, inspiroitu-

neisuutta, ylpeyttä omasta työstään sekä työn haasteellisuuden tuomaa onnistumista. Kolmas 

ulottuvuus on uppoutuminen, jonka mukanaan tuoma keskittyminen ja paneutuminen tuottaa 

työntekijälle nautintoa. Uppoutumisen myötä työhön käytetty aika kuluu huomaamatta ja teh-

tävistä voi olla vaikeakin irrottautua. (Työterveyslaitos.) 

 

Työn imua voidaan kokea kaikilla toimialoilla ja erilaisissa työtehtävissä. Työn imulla on sel-

keä yhteys työhyvinvointiin ja työkykyyn. Kun työyhteisön organisointi, vuorovaikutus ja työ-

tehtävien järjestely on hoidettu mallikkaasti, auttavat nämä asiat työntekijöitä tavoitteiden saa-

vuttamisessa ja työn vaatimusten täyttämisessä. Tämän seurauksena työn imu kasvaa, työn-

tekijä on motivoituneempi ja työnantajalle arvokkaampi. Työmotivaatiota lisääviä tekijöitä ovat 

muun muassa työntekijän omat vaikutusmahdollisuudet, itsenäisyys, uuden oppiminen ja 

työnantajan antama luottamus. Työn imulla ei tarkoiteta hetkellistä olotilaa, joka aiheutuisi yh-

destä tietystä tilanteesta, asiasta, tapahtumasta, yksilöstä tai käytösmallista. Työn imu mielle-

tään melko pysyväksi ja kokonaisvaltaiseksi positiiviseksi työtilaksi. (Työturvallisuuskeskus 

2018.) 
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Työn imulla on useita positiivia vaikutuksia niin yksilön kuin organisaationkin kannalta. Työn 

imun seurauksena työntekijät haluavat jatkaa työuriaan kauemmin. Vahva työn imu vaikuttaa 

positiivisesti myös työntekijöiden tuntemuksiin uudistuksia kohdattaessa. Mikäli työn imua ei 

tunneta, eteen tulevat muutokset työarjessa voidaan kokea huomattavana rasituksena ja 

stressitekijänä. Mitä vahvempana työntekijä kokee työn imun, sitä helpommin hän hakee tar-

vittuja voimavaroja käyttöönsä esimerkiksi lisäkoulutuksen tai muun tuen muodossa. Lisäksi 

työn imulla on vaikutusta voimavarojen käyttöön työssä suoriutumiseksi parhaalla mahdolli-

sella tavalla, ja tätä kautta se vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen ja -uskollisuuteen. 

(Hakanen & Perhoniemi 2008, 39–41; Salanova, Agut & Peirò 2005, 1224) 

 

Työn imua ajatellaan työhön positiivisesti vaikuttavien tekijöiden kautta. Mikäli työntekijä ko-

kee tarmokkuuden, omistautuneisuuden tai uppoutumisen puutetta työssään, ei tämä välttä-

mättä tarkoita, että työntekijä olisi uupunut työssään. Työuupumus ja työn imu ovat kääntei-

sesti yhteydessä toisiinsa, mutta silti kaksi eri asiaa. Vahva työn imu ei myöskään tarkoita 

työholismia. Työhönsä riippuvuuden kehittänyt henkilö työskentelee pakkomielteisesti, mutta 

työnteon kohtuuttomat motiivit ovat usein itseasetettuja johtuen esimerkiksi riittämättömyyden 

tunteesta. Työn imua kokeva työntekijä saattaa myös työskennellä pitkiä päiviä ja tehdä 

enemmän kuin tarvitsisi, mutta hän saa siitä onnistumisen tunnetta ja lisäarvoa elämäänsä. 

(Hakanen 2011, 106–113; Schaufeli, Salanova, González-Roma & Bakker 2002, 83–84.) 

 

Työn imua arvioidaan UWES-mittarilla (Utrecht Work Engagement Scale), jonka ovat kehittä-

neet hollantilaiset Wilmar Schaufel ja Arnold Bakker Utrechtin yliopistossa. Wilmar Schaufel, 

Arnold Bakker ja Marissa Salanova toteuttivat vuonna 2006 valmistuneen tutkimuksen liittyen 

työn imuun. Tutkimukseen vastasi noin 14 500 eri ikäistä työntekijää eri ammattiryhmistä 

kymmenestä eri maasta. Tutkimustuloksista kävi ilmi työn imun vaikuttavan työssä jaksami-

seen, työn imu selkeästi korreloi negatiivisesti työuupumuksen kanssa. Siinä missä työuupu-

muksesta kärsivät vastaajat kertoivat olevansa kyynisiä ja uupuneita, työhönsä tyytyväiset sa-

noivat olevansa tarmokkaita ja omistautuneita työlleen. Tutkimuksessa ei havaittu suurta eroa 

sukupuolten välillä. Sen sijaan työn imun todettiin kasvavan jonkin verran iän myötä. Ammat-

tiryhmien välisiä eroja sen sijaan oli havaittavissa. Eniten työn imusta nauttivia vastaajia löytyi 

johtajista, opettajista ja poliiseista. Toimistotyöntekijöiden ja hoitoalalla työskentelevien jou-

kossa työn imusta ei ollut yhtä vahvaa kokemusta. (Schaufeli, Bakker & Salanova 2006.) 

 

Työn imua tutkitaan nykyään paljon, sillä huono työn imu vaikuttaa suoraan työhyvinvointiin ja 

työtehokkuuteen. Knight, Patterson ja Dawson (2016) tekivät tilastollisen meta-analyysin, jo-

hon he ottivat mukaan 20 tehtyä tutkimusta. Kyseisissä tutkimuksissa tarkasteltiin, kuinka 
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tehokkaasti työimua rakentavat toimenpiteet vaikuttavat. Meta-analyysissaan he havaitsivat 

neljä toimenpidettä, joilla työn imua saadaan edistettyä tehokkaasti. Henkilökohtaisten voima-

varojen lisäämisen toimenpiteet keskittyivät työn joustavuuteen, itse koettuun tehokkuuteen ja 

positiivisuuteen. Korkeat henkilökohtaiset voimavarat omaavilla työntekijöillä on paremmat 

valmiudet suoriutua työn haasteista. Työnkuvaan vaikuttavat onnistuneet toimenpiteet liittyi-

vät palautteen antoon, itsenäisyyteen ja työntekijöiden saamaan sosiaaliseen tukeen. Johta-

juuden kouluttamisella saatiin lisättyä esimiesten tietoisuutta ja kehitettyä johtamistaitoja. Ter-

veyteen liittyvillä toimenpiteillä onnistuttiin lieventämään stressin tuntemusta. 

 

2.5 Edistämisen hyödyt 

Kun työhyvinvoinnista pidetään huolta, henkilöstö on motivoitunutta, sitoutunutta ja tehok-

kaampaa. Henkilöstöstään huolta pitävä työnantaja antaa itsestään positiivisen työnantajaku-

van, joka on tärkeä tekijä yrityksen tulevaisuuden kannalta. Uutta työpaikkaa valittaessa työn 

mielekkyys ja hyvä työilmapiiri koetaan tärkeinä. Kun työhyvinvointi on yrityksessä kohdal-

laan, on sillä positiivinen vaikutus osaavan työvoiman löytymiseen ja korkeatasoisten palvelu-

jen tuottamiseen. Yrityksen kustannuksia kohottavat muun muassa sairauspoissaolot, ennen-

aikainen eläköityminen sekä rekrytointi- ja perehdyttämiskustannukset. Kaikkiin näihin yritys 

pystyy vaikuttamaan pitämällä huolta henkilöstöstään ja kehittämällä oman työyhteisönsä hy-

vinvointia. (Työturvallisuuskeskus 2012, 38.) 

 

Hyvä ja turvallinen työympäristö ja työhyvinvointi vaikuttavat suoraan yrityksen tulokseen. Hy-

vin suunnitellut ja pitkäjänteisesti toteutetut investoinnit työhyvinvoinnin parantamiseen mak-

savat itsensä usein takaisin moninkertaisesti. Työhyvinvoinnin taloudellisista tuloksista osa on 

nähtävissä välittömästi, osa puolestaan vasta pidemmän ajan kuluttua. Kuvassa 3 on kuvattu 

työhyvinvoinnin edistämisen vaikutuksia. Kun työhyvinvointiin on panostettu, työntekijä on 

motivoituneempi ja sitoutuneempi, jolloin työtehokkuus ja yksilötuottavuus nousevat. Työhy-

vinvoinnin parantaminen mahdollistaa myös organisaation toimintatapojen ja -prosessien ke-

hittymisen, jonka myötä tuottavuutta saadaan nostettua. (Otala & Ahonen, 72–73.) 
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Kuva 3. Työhyvinvoinnin talousvaikutukset (Mukaillen Otala & Ahonen, 73) 

 

Otala ja Ahonen (2005, 50–52) toteavat työhyvinvoinnin välittöminä talousvaikutuksina sai-

rauspoissaolojen vähenevän, joka näkyy suoraan yrityksen tuloksessa. Sairauspoissaoloja 

vähentämällä yritys pystyy lisäämään tuottavan työn määrää. Näiden poissaolojen vähentä-

minen täytyy kuitenkin tehdä terveyttä ja hyvinvointia edistävien toimenpiteiden tuloksena. 

Otala ja Ahonen kuitenkin muistuttavat, että mikäli työntekijöiden poissaoloja pyritään vähen-

tämään kontrollia lisäämällä tai rahallisia kannustimia käyttämällä, riskinä ovat terveyshaitat 

pidemmällä aikavälillä. Tällöin ongelmat esimerkiksi stressin ja uupumuksen muodossa näky-

vät myöhemmin ja työvoiman elinikäinen tuottavuus heikkenee. Batt ja Moynihan (2001) pää-

tyivät tutkimuksessaan samaan lopputulokseen. Kun työhyvinvointiin panostetaan, sairaus-

poissaolot vähenevät ja myös työntekijöiden vaihtuvuus pienenee.  

 

Kun työhyvinvointia pyritään parantamaan, näkyvät vaikutukset luonnollisesti myös pidem-

mällä aikavälillä. Näinä välillisinä talousvaikutuksina saadaan työn tuottavuuden ja laadun pa-

rantuminen. Otala ja Ahonen (2005, 72) kertovat hyvinvoivassa työyhteisössä innovatiivisuu-

den olevan läsnä, kun työntekijät eivät pelkää kyseenalaistaa tuttuja työmenetelmiä. Työn 

laadulla on puolestaan vaikutusta asiakaskokemukseen. Tämä näkyy myös Hur, Moon ja 

Jungin (2015) tutkimustuloksissa, joissa huomattiin työntekijän työtyytyväisyyden vaikuttavan 

positiivisesti asiakaskohtaamisiin ja asiakkaiden tyytyväisyyteen. Myös näihin tutkimustulok-

siin perustuen on suositeltavaa, että työnantaja panostaa työntekijöiden työhyvinvointiin ja -

tyytyväisyyteen, sillä näillä on positiivinen vaikutus asiakaskohtaamisten laatuun. 

Työnantaja, joka haluaa kehittää työyhteisönsä hyvinvointia ja tekee konkreettisia toimenpi-

teitä sitä edistääkseen, antaa positiivisen kuvan itsestään. Hyvämaineinen työorganisaatio 
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pystyy houkuttelemaan sopivaa ja lojaalia työvoimaa, josta on tietyillä toimialoilla pulaa. Kun 

kilpailu osaavista työntekijöistä on kovaa, ainoastaan hyvä palkkaus ei auta oikeiden tekijöi-

den löytämiseen. Nykypäivänä työpaikalta halutaan paljon muutakin, esimerkiksi joustavat 

työajat, työsuhde-edut ja itsenäisyys voivat ajaa korkean palkan ohi. Kun nykyisten työtekijöi-

den hyvinvointiin panostetaan, henkilöstön vaihtuvuus vähenee, joka näkyy rekrytointi- ja pe-

rehdytyskulujen alenemisena. (Kauhanen 2010, 69.) 

 
 

Työhyvinvointi on yhteydessä myös yhteiskunnallisiin tuloksiin. Kun ihmisten työkyky säilyy, 

he eivät jää niin helposti työttömiksi tai varhaiseläkkeelle. Suomessa isot ikäluokat alkavat lä-

henemään eläkeikää ja kansallisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi olisikin tärkeää ylläpitää 

ikääntyvien työntekijöiden työkykyä. Työelämää täytyisi kehittää suuntaan, jossa työntekijät 

viihtyvät, kykenevät ja haluavat olla osallisina mahdollisimman pitkään. Kun Suomessa on 

mahdollista jäädä varhennetulle tai osa-aikaeläkkeelle, pitäisi työssäolosta tehdä houkuttele-

vampaa kuin eläköitymisestä. Tässä kohtaa työtehtäviä pitäisi muokata ja kehittää, jotta voi-

daan ottaa huomioon ikääntyneiden alentunut työkyky. (Otala & Ahonen 2005, 40–43.) 
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3 Etätyö 

Euroopan työmarkkinajärjestöjen puitesopimuksessa on määritelty etätyön olevan tapa orga-

nisoida ja suorittaa työtä tietotekniikkaa hyödyntäen jossakin muualla kuin työantajan tar-

joamissa tiloissa. Useimmiten etätyötä tehdään kotoa käsin, mutta myös asiakkaan luona, 

työkohteissa tai matkoilla suoritettu työ luetaan etätyöksi. Etätyö on siis paikasta riippuma-

tonta ja voi olla kestoltaan ja säännöllisyydeltään vaihtelevaa. Kaikelle tällä yhteinen piirre on 

tieto- ja viestintäteknologian käyttäminen työn teossa ja se mielletään niin sanotuksi tieto-

työksi. Tähän viittaa myös englanninkielinen termi telework. (Akava; Työsuojelu 2020.) 

 
Teknologian innovatiivinen kehittyminen on mahdollistanut etätyön lisääntymisen viimeisten 

vuosien aikana. Olemme vuosikymmenten saatossa tottuneet ajatukseen toimistossa paikan 

päällä tapahtuvasta työskentelystä, muusta ei ole tiedetty. Nykypäivänä varttuvat nuoret tus-

kin tulevat kokemaan samanlaista painostusta toimistotyöhön omalla työurallaan tulevaisuu-

dessa. Heidän sukupolvensa on syntynyt teknologian keskelle ja tottunut käyttämään tietoko-

neohjelmia ja mobiilisovelluksia nuoresta pitäen. (Fried & Heinemeier Hansson 2014, 21–22.) 

 

Muutos vie aina aikaa ja etätyön omaksuminen onkin ollut suhteellisen hidasta. Bergumin 

(2007, 16) mukaan tämä on selitettävissä esimerkiksi inhimillisillä ja sosiaalisilla syillä, ihmi-

sellä on perustarve sosiaaliseen kanssakäymiseen ja kasvokkain tapahtuvaan kommunikoin-

tiin kollegoiden, esimiesten ja asiakkaiden kanssa. Myös työnantajan luottamuspula ja kont-

rolloinnintarve työntekijöitä kohtaan ovat olleet esteenä etätyön laajempaan yleistymiseen. 

Thulinin ja Vilhelmsonin (2016, 91–92) tutkimuksen mukaan työtehojen ja -tuntien seuraami-

nen, sekä muunkaltainen työntekijöiden arviointi on helpottunut kehittyneiden ohjelmistojen ja 

järjestelmien kautta. Täten työnantajat pystyvät paremmin seuraamaan työntekijöiden etä-

työskentelyä, ja luottamus etätyöskentelyn sujuvuuteen ja tehokkuuteen on kasvanut.  

 

Etätyö nähdään yritysten keinona modernisoida ja uudelleen järjestää työn organisointia, ja 

näiden seurauksena lisätä työn tehokkuutta ja kilpailukykyä. Työ suoritetaan siellä, missä se 

on työantajan, työntekijän ja suoritettavan työn näkökulmasta tehokkainta ja järkevintä. Hei-

nonen ja Saarimaa (2009, 18–20) toteavat konkreettisena etätyön esteenä olevan työtehtä-

vät, joiden tekeminen vaatii työntekijöiden läsnäoloa. Näitä töitä on paljon esimerkiksi teolli-

suudessa ja palvelusektorilla, kuten tehtaissa, sairaaloissa ja kaupoissa. Kyseiset alat vaati-

vat tietyn henkilöstömäärän fyysistä läsnäoloa päivittäin.  
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3.1 Etätyön mahdollisuudet 

Etätyö mahdollistaa siirtymisen samanaikaisesta työskentelystä eriaikaiseen yhteistyöhön. 

Sen lisäksi, ettei työntekijöiden tarvitse olla fyysisesti samassa paikassa ja tehdä töitä yh-

dessä, he voivat myös työskennellä itselleen parhaiten sopivina ajankohtina. Kun työ ei ole 

sidottu normaaliin yhdeksästä viiteen -rytmiin, työntekijä pystyy itse sovittamaan työaikansa 

omaan elämäänsä sopivimmaksi ja näin lisätä yleistä hyvinvointiaan. Tietenkään kaikkiin työ-

yhteisöihin täysin vapaat työajat eivät sovi, mutta vahvasti etätyöskentelyn ympärille rakenne-

tuissa organisaatioissa tarvetta tarkoille työajoille ei välttämättä ole. (Fried & Heinemeier 

Hansson 2014, 23.) 

 

Työmatkaliikenne muodostaa noin neljänneksen kaikista matkoista. Lisäksi työmatkat ovat 

vuosien saatossa pidentyneet kaupunkikeskittymien ja seutukuntien laajetessa, sekä työ-

markkinoiden eriytyessä. Etätyö mahdollistaa työmatkakulkemisen jättämisen kokonaan pois 

tai ainakin sen vähentämisen. Etätyö antaa mahdollisuuden myös ajoittaa työmatka ruuhka-

huippujen ulkopuolelle, mikäli kotona työskentely on osapäiväistä. Etätyöllä on mahdollista 

vähentää kaupungistumisen tuomia ongelmia liittyen liikenneruuhkiin ja liikenteen ympäristö-

kuormituksiin. Perinteisesti asiantuntijatehtävät ovat keskittyneet isoihin kaupunkeihin, mutta 

etätyöt mahdollistavat työntekijän asuinpaikan valinnan huomattavasti laajemmalta alueelta. 

Tämä vaikuttaa työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin merkittävästi, kun työ ei välttä-

mättä vaadi enää muuttoa suurkaupunkiin. (Helminen 2018.) 

 

Työmatkojen vähentyminen on yksi tärkeimmistä syistä etätyöhön siirtymiseen. Ympäristön 

suojelun lisäksi työntekijä voi säästää jopa tunteja vuorokaudesta, kun hän voi tehdä työnsä 

kotoa käsin. Tämä on omiaan lisäämään työntekijän yleistä hyvinvointia, kun hänellä on 

enemmän vapaa-aikaa käytössään. Tutkimusten mukaan pitkät työmatkat voivat lisäksi lisätä 

liikalihavuutta, unettomuutta, stressiä, niska- ja selkäkipuja sekä yksinäisyyden tunnetta. 

(Levy 2016.) 

 

Maruyaman ja Tietzen tekemän vuonna 2012 valmistuneen tutkimuksen tavoitteena oli selvit-

tää etätyöntekijöiden asenteita 12 kuukautta kestävän etätyöjakson alussa ja lopussa. Tutki-

muksessa havaittiin etätyöntekijöiden vähätelleen etätyön positiivisia vaikutuksia etukäteen ja 

ajatelleen negatiivisten kokemusten olevan hyötyjä suuremmat. Tutkimuksessa vertailtiin vas-

tauksia kolmen eri sosiaalidemografisen tekijän kautta; sukupuoli, mahdollisten huollettavien 

lasten määrä ja työtyyppi. Tutkimukseen vastanneista noin 80 prosenttia kertoi hyötyneensä 

etätyön tuomasta vapaudesta työskentelypaikan valinnan suhteen, työskentelytehokkuuden 
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lisääntyneen, työmatkan tuoman stressin jääneen pois ja hyötyneensä etätyön mukanaan 

tuomasta joustavuudesta. Etenkin naispuoliset vastaajat kertoivat etätyön helpottaneen myös 

kotitöiden tekoa ja lasten hoitoa. Myynti- ja markkinointialalla olevat kokivat etätyön vaikutta-

neen negatiivisesti omaan urakehitykseen ja näkyvyyteen. Ennen etätyön aloittamista vastaa-

jien suurin huolenaihe oli ammatillisen ja muun sosiaalisen kanssakäymisen vähentyminen. 

Etätyöjakson jälkeen kuitenkin vain 24 prosenttia kertoi ammatillisen kanssakäymisen kärsi-

neen ja 33 prosenttia sosiaalisten suhteiden vähenneen. (Maruyama & Tietze 2012, 452–

458.) 

 

Etätyö lisää työn tekemisen autonomiaa ja itsemääräämisoikeutta työoloihin. Työntekijä pys-

tyy itse päättämään, tekeekö työtä kotoaan, kesämökiltä tai yhteiskäytössä olevissa tiloissa. 

Etätyössä turhat häiriötekijät ja katkokset vähentyvät, joita saattaa esiintyä varsinkin suurissa 

avokonttoreissa. Usein keskittymistä ja työrauhaa vaativat työtehtävät on saatettu suorittaa 

varsinaisen työajan päätyttyä tyhjässä toimistossa tai kotona. Etätyön on todettu myös vähen-

tävän työn tuomaa yleistä kuormitusta ja stressiä. (Melin 24.4.2020.) 

 

Etätyöllä arvioidaan yleisesti ottaen olevan positiivinen vaikutus työtehokkuuteen. Kun työnte-

kijä saa tehdä työtään joustavasti kotoa käsin ilman työpaikalla tapahtuvia keskeytyksiä ja 

muita häiriötekijöitä, työn teon arvioidaan olevan tehokkaampaa. Okubo, Inoue ja Sekijima 

(2020) tutkivat työtehokkuutta japanilaisten etätyöntekijöiden keskuudessa keväällä 2020 ko-

rona -tilanteen puhjettua ja etätyön lisääntyessä radikaalisti. Tutkimustuloksista kävi ilmi, että 

etätyön juuri aloittaneiden keskuudessa työtehokkuus kärsi noin 20 prosenttia. Sen sijaan 

etätyötä jo aiemmin tehneet olivat tottuneet etätyömalliin ja oppineet kokemuksen kautta pitä-

mään työtehokkuuttaan yllä. Muutokset työoloissa, kuten joustavammat työajat sekä työ- ja 

vapaa-ajan parempi tasapaino vaikuttivat nostavasti työmotivaatioon ja sitä kautta myös te-

hokkuuteen. Mikäli työntekijä tunsi kärsineensä koronan tuomista muutoksista ja rajoituksista 

henkisesti, havaittiin tämän heikentävän työn teon tehokkuutta.  

 

Työnantajan näkökulmasta katsottuna etätyön hyötyihin lukeutuu työhyvinvoinnin ja -viihty-

vyyden parantumisen lisäksi esimerkiksi toimiston vuokra- ja muiden oheiskulujen vähentymi-

nen. Mikäli etätyötä tehdään huomattavissa määrin, vähentää se toimitilojen tarvetta. Omista 

työhuoneista tai -pisteistä voidaan tietyillä työpaikoilla luopua jopa kokonaan, joka alentaa 

työtilakustannuksia. (Helle 2004, 22–23.)  

 

Etätyö alkaa lisääntymään ja koronatilanteen tuoman pakon edessä etätöihin siirtyneistä 

työntekijöistä osa on varmastikin kyseiseen työmuotoon tykästynyt. Etätyön mahdollisuus 
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lisää työn vetovoimaa uusia työntekijöitä palkatessa. Etätyömahdollisuus myös vähentää 

poissaoloja ja työntekijöiden vaihtuvuutta. Nämä tekijät vaikuttavat suoraan työn tuottavuu-

teen ja työnantajan kustannuksiin. Mikäli etätyö ei ole oletusarvoinen tai yleinen työskentely-

tapa, työnantaja voi hyödyntää etätyöskentelymahdollisuutta työntekijöiden palkitsemiseen ja 

suorituskulttuurin lisäämiseen. (Helle 2004, 24.) 

 

Bianchi, Da Silva, Ferreira ja Pereira (2021) totesivat etätyön omaksumista selvittäneessä tut-

kimuksessaan etätyöllä olevan enemmän positiivisia kuin negatiivisia vaikutuksia. Teknologia 

mahdollistaa työn tekemisen joustavasti ajasta ja paikasta riippumatta. Työntekijä voi täten 

tehdä etätyötä itselleen sopivimmasta paikasta, ja yhteensovittaa työskentelyn ja henkilökoh-

taisen elämänsä paremmin. Tällä todettiin olevan positiivinen yhteys työtyytyväisyyteen.  

 
3.2 Etätyön ongelmakohdat 

Maruyamain & Tietzen (2012, 450–451) tutkimuksesta selvisi myös, että etätyön vaikutus työ-

uran ja työntekijän ammatilliseen kehitykseen vaatii esimiesten ja työorganisaation tukea. 

Jotta etätyö saadaan laitettua käytäntöön ja sitä pystytään ylläpitämään, henkilöstöhallinnolta 

ja esimiehiltä vaaditaan uusia innovatiivisia ratkaisuja sekä järjestelmien ja rakenteiden kehit-

tämistä. Myös pehmeämmät arvot kuten joustavat työajat ja yhteisöllisyys vaativat huomiota, 

jotta etätyössä viihdytään.  

 

Joustava työaika ja itsenäinen työskentely hämärtävät työ- ja vapaa-ajan rajaa. Kun työ on 

kotona läsnä, voi se tuoda vapauden tunteen lisäksi myös stressiä. Etätyöntekijä organisoi 

työn usein itse ja tämä vaatii järjestelmällisyyttä ja päättäväisyyttä. Monilla työntekijöillä tehdyt 

työtunnit saattavat huomaamatta kasvaa, mikäli oma organisointikyky ei riitä työtehtävien sys-

temaattiseen järjestelyyn ja suunnitelmassa pysymiseen. Etätyöstä voi myös aiheutua jatku-

van henkisen valmiustilan muodostuminen työn tekoa kohtaan. Osa työntekijöistä saattaa ko-

kea myös lisääntynyttä panostusta työntekoon, jolla pystyisi kompensoimaan omaa näkyvyyt-

tään työyhteisössä ja todistamaan esimiehelle todella tekevänsä töitä kotoa käsin. (Helle 

2004, 20–21.) 

 

Mikäli samaan kotitalouteen kuuluu muita perheenjäseniä, vaatii etätyöskentely sopeutumista 

myös heiltä. Perhesuhteet saattavat kiristyä, mikäli kotona työskentelevän osapuolen olete-

taan esimerkiksi tekevän enemmän kotitöitä tai hoitavan lapset työn teon lomassa. Mikäli etä-

työ lisää työtunteja ja lisää stressin tunnetta, on tämä omiaan myös vahingoittamaan kotita-

louden hyvinvointia. Myös kotitalouden yleiset kulut kasvavat, kun kotona vietetään enemmän 

aikaa. Koteja ei myöskään ole luotu työtekoon, harvalta löytyy erillistä työhuonetta tai yhtä 
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ergonomisia työvälineitä mitä työnantaja pystyy tarjoamaan työpaikalla. Vaikka etätyöpäivän 

aikana kotona olevat lapset tai keskeneräiset kotityöt saattavat aiheuttaa keskeytyksiä työpäi-

vään, etätyöpäivän aikaisia häiriötekijöitä on kuitenkin helpompi hallita kuin toimistolla ol-

lessa. (Fried & Hansson 2014, 45.) 

 

Useimmille työntekijöille on tärkeä tuntea kuuluvansa tiettyyn työyhteisöön ja -tiimiin. Kun 

omia kollegoita, esimiehiä tai asiakkaita ei etätyötä tehdessä näe päivittäin, moni voi kokea 

eristäytyneisyyttä ja yhteen kuulumattomuutta. Yhteisiä lounas- ja kahvitaukoja on vaikea kor-

vata teknologian kautta tapahtuvalla viestinnällä. Tämä voi olla yksi siihen, että osa työnteki-

jöistä saattaa vierastaa etätyötä ja nimenomaan haluaa tehdä työnsä toimistolla. Työorgani-

saation hajautuessa teknologiapainotteinen vuorovaikutus nousee suureen rooliin yhteisön 

yhteenkuuluvuuden kannalta. Etätyötä tekevät käyttävät yhteydenpitoon sähköpostia, pika-

viestimiä, chatteja sekä puhelin- ja videoneuvotteluja, ja tätä kautta luovat kuvaa omasta tii-

mistään. (Sivunen 2009; Melin 24.4.2020.) 

 

Työnantajan näkökulmasta etätyö tuo haasteita työn johtamiseen. Etätyötä voidaan tehdä 

joustavasti ja hajautetusti, jonka myötä tarve tehokkaalle tiedonkululle kasvaa. Laajaa yhteis-

työtä vaativien projektien edistäminen ja monimutkaisten ongelmien jäsentely olisi usein no-

peampaa ja helpompaa kasvokkain tapahtuvissa palavereissa kuin viestintäteknologiaa käyt-

täen. Perinteisen johtajuuskäsityksen mukaan johtamisen ydin on kontrolloinnissa ja ohjaami-

sessa. Toimistolla työskenneltäessä esimies pystyy seuraamaan työntekijän paikallaoloa ja 

tehtyjen työtuntien määrää. Ajan ja paikan seuraamisen jäädessä etätyössä pois, tilalle on 

tullut tietojärjestelmien kautta tapahtuvaa kontrollointia työn tuloksista. Tämä voi toisinaan 

luoda ylimääräistä muodollisuutta ja paineita työntekijän suuntaan työn tehokkuudesta. (Tuo-

minen, Ropponen & Kandolin 2016, 82–83.) 

 
3.3 Etätyön muodot  

Virallista jaottelua etätyön muodoille ei ole, vaan etätyö on joustavasti määrittyvä tapa tehdä 

työtä. Etätyön muotoja ja käytänteitä on monia. Etätyön tekemisen määrittää lähinnä käytän-

nön asiat, työnantajan ja työntekijän tarpeet, sekä käytettävissä olevat tekniset työvälineet. 

Kuitenkin etätyö sisältää käytännössä kolme elementtiä liittyen joustoon työn teon fyysisestä 

paikasta sekä ajallisesta suorittamisesta, ja käytettävät tekniset työvälineet, joita hyödyntäen 

työ suoritetaan. On myös muistettava, ettei etätyöksi lueta normaalin työpäivän päätteeksi 

työpaikalta kotiin tuotuja ylitöitä. (Heinonen & Saarimaa 2009, 10.)  
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Hyrkkänen ja Vartiainen (2005, 23–24) toteavat e-työn tarkoittavan yleisesti ottaen sähköisten 

viestintä- ja yhteistyövälineiden avulla tehtävää työtä. Kenties tunnetuin e-työn muoto on ko-

toa käsin tehtävä etätyö, jossa työntekijä työskentelee vähintään yhden päivän viikossa mat-

kustamatta työnantajan tarjoamiin tiloihin ja käyttää sähköisiä viestintäkanavia pitääkseen yh-

teyttä esimiehiin ja kollegoihin. Hyrkkänen ja Vartiainen mainitsevat toisena e-työn muotona 

mobiilityön, jossa ihminen liikkuu fyysisesti paikasta toiseen ja työskentelee joko matkalla, 

määränpäässä tai molemmissa käyttäen hyväksi tieto- ja viestintäteknologiaa. 

 

Helle (2004, 50) toteaa usein ajateltavan etätyön olevan kokoaikaisesti kotoa käsin tehtävää 

työtä. Etätyöntekoon on kuitenkin paljon muitakin ratkaisuja, joista jokainen työyhteisö voi va-

lita omiin tarpeisiinsa soveltuvan version ja tarvittaessa sitä muokata. Työtä voidaan tehdä 

kotoa tai muualta työntekijän valitsemasta paikasta, kuten kesämökiltä käsin. Työtehtävät voi-

daan suorittaa etänä joko kokonaan tai tehdä osa työtehtävistä fyysiseltä toimistolta käsin. 

Teknologian kehittyessä myös etätyöhön vaadittavat ohjelmat ja laitteet kehittyvät jatkuvasti, 

joten etätyönkin mahdollisuudet ja muodot muuttavat muotoaan. 

 

Helle (2004, 50) määrittelee etätyömuotoja lähinnä työnteon paikkaan perustuen. Vaikka etä-

työtä tehdäänkin useimmiten kotoa käsin, nykypäivänä on tarjolla myös yhteiskäytössä olevia 

etätyökeskuksia. Nämä voivat sijaita yleisissä tiloissa kuten kirjastoissa tai kauppakeskuk-

sissa. Helle mainitsee myös jaetut toimistotilat, joissa työskentelee työntekijöitä eri työnanta-

jien palveluksista. Kaikilla ei myöskään ole kotona tarvittavia tiloja työskentelyyn tai työrauha 

on puutteellinen. Etätyökeskuksista saa usein myös yhteisöllisyyden tunnetta, varsinkin jos 

etätyöskentely on lähestulkoon aina kokoaikaista.  

 

On myös mahdollista, että työnantajalla ei ole fyysisiä toimitiloja lainkaan. Tällöin yritys toimii 

täysin tietoverkossa, eikä fyysisen toimiston vuokraamisen ole nähty tarvetta. Tämän kaltaiset 

yritykset ovat kuitenkin harvassa, yleensä yrityksessä halutaan tai tarvitaan aina jonkin verran 

henkilökohtaista vuorovaikutusta. Pienet start up -yritykset ovat yleistyneet viime vuosina ja 

kenties osa näistä pystyy hyödyntämään täysin virtuaalista työyhteisöä. (Helle 2004, 50–51.) 

 

Etätyön kenties laajin ja häilyvin muoto on työmatkoilla tehtävä etätyö, jota voidaan ajatella 

monipaikkaisena työnä. Kyseessä on yleensä käytännön tilanteista johtuva työntekotapa, 

eikä niinkään etätyön muoto. Ympäri maailman käytössä olevien tietoliikenneyhteyksien 

vuoksi työntekijä pystyy esimerkiksi yritysasiakastapaamisiin matkustaessaan työskentele-

mään koko ajan samalla. Varjopuolena tässä lienee, että työntekijän saatetaan olettaa olevan 

koko ajan tavoitettavissa. (Helle 2004, 53.) 
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Helle (2004, 99) muistuttaa etätyömahdollisuuden koskevat yleensä koko henkilöstöä, mutta 

jokaisen työntekijän kohdalla olisi syytä käydä läpi etätyötä koskevat ohjeet ja normit. Aloite 

etätyöstä voi tulla kumman osapuolen toimesta tahansa tai se voi olla ajansaatossa käytän-

nön tarpeisiin perustuva tarve. Aina ei kuitenkaan ole kyse vapaaehtoisuudesta. Keväällä 

2020 Korona -tilanteen puhjetessa, etätyö otettiin käyttöön kaikille mahdollisilla toimialoilla 

alakouluja myöten. Tämä poikkeuksellinen aika ja tilanne näytti meille, kuinka etätyö mukau-

tuu moneksi ja kuinka monella eri alalla sitä voikaan hyödyntää. 

 

3.4 Itsensä johtaminen 

Itsensä johtaminen on käännetty englanninkielisestä käsitteestä self-management, jota Manz 

(1986) laajensi self-leadership käsitteeksi. Manzin (1986, 590) mukaan self-leadership käsit-

teeseen sisältyy henkilön käyttäytymisen lisäksi laajempi ulottuvuus oman itsensä ohjaami-

sesta kohti tavoiteltua päämäärää. Neck ja Houghton (2006, 271–272) ovat myöhemmin 

määritelleet itsensä johtamisen olevan prosessi, jossa ihminen pyrkii tietoisesti kontrolloi-

maan ja ohjaamaan sekä omaa käyttäytymistään, että myös ajatteluaan päästäkseen kohti 

motivoitunutta ja itseohjautuvaa suorittamista. Itsensä johtaminen koostuu sekä toiminnalli-

sista, että kognitiivisista strategioista, joilla yksilö pystyy edesauttamaan omaa tehokkuuttaan 

ja motivaatiotaan. Toiminnallisiin strategioihin kuuluvat esimerkiksi henkilökohtaisten tavoittei-

den asettaminen, itsensä palkitseminen, sekä omien tapojen havainnoiminen ja tiedostami-

nen. Kognitiiviset strategiat pitävät sisällään omien ajatusmallien tunnistamisen ja ohjaami-

sen. Epäoleelliset ja negatiiviset ajatukset ja oletukset tulisi pyrkiä korvaamaan kehittävillä ja 

positiivisemmilla ideoilla. Itsensä johtaminen on siis jatkuvaa ja tietoista itsensä arviointia ja 

kehittämistä.  

 

Nämä Neckin ja Houghtonin (2006, 271) mainitsemat toiminnalliset ja kognitiiviset strategiat 

jaetaan eteenpäin kolmeen kategoriaan käsittäen käyttäytymiseen liittyvät strategiat, luonnol-

lisen palkitsemisen strategiat ja kehittävien ajattelumallien strategiat. Käyttäytymiseen liittyvät 

strategiat korostavat yksilön itsetietoisuutta ja itsensä ohjausta varsinkin pakollisia ja epämiel-

lyttäviä tehtäviä suoritettaessa. Strategiaan sisältyy muun muassa itsensä tarkkailua, omien 

tavoitteiden asettamista ja palkitsemista. Itsensä tarkkailulla ja omien tapojensa tunnistami-

sella on suuri merkitys varsinkin tehottomista ja tuottamattomista tavoista irti pääsemiseksi. 

Selkeiden ja tarpeeksi korkeiden tavoitteiden asettamisella yksilö puolestaan usein pääsee 

huomattavasti tehokkaampiin suorituksiin ja parempiin tuloksiin. 

 

Luonnollisen palkitsemisen strategioilla pyritään saamaan työn palkitsevuus itse työn teosta, 

ei pelkästään sen valmistumisesta. Luonnollisen palkitsemisen strategiaa voidaan edesauttaa 
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joko luomalla tai liittämällä miellyttävämpiä ominaisuuksia työtehtävälle, tai vaihtoehtoisesti 

viemällä huomio pois työn epämiellyttävimmistä puolista sen palkitseviin osiin. Näiden strate-

gioiden tavoitteena on lisätä yksilön kokemaa tunnetta omista taidoistaan, pätevyydestään ja 

päätäntävallastaan. Näitä tunnetiloja vahvistamalla työn teosta saatu palkitsevuuden tunne 

kasvaa ja työtehtävissä onnistuminen paranee. Kehittävien ajatusmallien strategioilla puoles-

taan pyritään helpottamaan kehittävien ja tavanomaisten ajatusmallien muodostamista, jotka 

vaikuttavat positiivisesti työn suorittamiseen. Näihin strategioihin kuuluvat toimimattomien us-

komusten ja odotusten tiedostaminen ja hylkääminen, mielikuvien muodostaminen ja myön-

teinen sisäinen puhe.  Positiivissävyisellä itsepuheella ja mielikuvaharjoittelulla pyritään käy-

mään suoritus läpi ennen sen varsinaista tekoa ja näin parantamaan lopputulosta. (Neck & 

Houghton 2006, 272.) 

 

Etätyöstä puhuttaessa itsensä johtaminen on työn muovaamista itselle sopivaan muotoon. 

Työntekijä sovittaa työtehtävät ja fyysisen ympäristön itselleen toimiviksi. Etätyöntekijä työs-

kentelee itsenäisesti ja luo itse työpäivän tavoitteensa. Itsensä johtamisen perustana onkin 

päivittäisten tavoitteiden asettaminen, sekä niiden seuranta ja arviointi. Työntekijän olisi hyvä 

suunnitella etätyöpäiviään, jotta hän kokee aikaansaamisen tunteen ja pystyy hallitsemaan 

työpäivän kestoa, kuormittavuutta ja erottamaan työ- ja vapaa-ajan. Vaikka etätyöskentely 

onkin hyvin itsenäistä, esimies ja kollegat on syytä pitää mukana työn edistymisessä ja myös 

jakaa onnistumiset ja eteen tulevat haasteet heidän kanssaan. (Tuominen, Ropponen & Kan-

dolin 2016, 90.) 

 

Vilkmanin (2016, 51) mukaan etätyöntekijälle itsensä johtamisen taidot ovat tärkeitä. Osa joh-

tamiseen liittyvistä vastuista siirtyy työntekijälle itselleen, kuten työskentelytapojen suunnit-

telu, työtehtävien edistymisen seuranta ja tavoitteiden saavuttaminen. Itsenäisyys lisääntyy ja 

useimmissa työorganisaatioissa työntekijällä on mahdollisuus myös lisätä omia vastuitaan. 

Vilkman toteaa työn itsenäisyyden lisäävän usein työmotivaatiota ja hyvinvointia, mutta tässä-

kin on yksilöllisiä eroja. Useimmiten erot itsenäiseen työskentelyyn löytyvät työntekijän osaa-

misesta ja kokemuksesta, sekä aiemmista tottumuksista. Työntekijän vastuulla onkin pyytää 

tarvittaessa apua ja tukea etätyön tuomaan liikaan itsenäisyyteen ja sen luomiin haasteisiin.  

 

Vaikka organisaation esimies antaakin tarkat työskentelyohjeet, työntekijä johtaa viime kä-

dessä itse itseään ja tekee päätökset työtehtävien tekemisestä. Työskentelytavat ja -järjestyk-

set ovat työntekijän omassa harkintavallassa. Työntekijä luo usein itselleen tavoitteita, joilla 

hän voi päästää itsensä helpolla tai tähdätä huippusuorituksiin. Nämä tavoitteet voivat poiketa 

johtoportaan asettamista, eikä esimies ole näiden toteutumista koko ajan vahtimassa. 
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Esimiehet eivät myöskään pääse työntekijöidensä pään sisään. Omilla ajatuksillamme oh-

jaamme omaa käyttäytymistä ja tätä myötä vaikutamme itseohjautuvuuteemme. Varsinkin 

etätyön monien vaikutusmahdollisuuksien vuoksi itsensä johtamisen taitoja on syytä työstää 

ja tiedostaa niiden mahdollisuudet. (Neck, Manz & Houghton 2019, 3.) 

 

Sydänmaanlakka (2017, 86–87) määrittää itsensä johtamisen osaamisen muodostuvan tie-

doista, taidoista, asenteista, kokemuksista ja kontakteista, ja nämä mahdollistavat hyvän lop-

putuleman kussakin tilanteessa. Tämä kokonaisvaltainen osaaminen näkyy konkreettisessa 

työskentelyssä ja osaamisen siirtäminen käytäntöön onkin tärkeää, vaikkakin toisinaan voi 

tuntua vaikealta. Sydänmaanlakka toteaa itsensä johtamisen osaamisen olevan oppimispro-

sessin tulos. Sitä on kehitettävä tietoisesti ja osattava myös poisoppia vanhoista tavoista, 

jotka ohjaavat käyttäytymistämme ja johtavat kenties vähemmän hyviin lopputuloksiin.  
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4 Tutkimuksen suunnittelu ja toteuttaminen 

Tutkimus toteutettiin sähköpostikyselynä kohdeyrityksen työntekijöille maaliskuun 2021 

alussa. Empiirinen osuus toteutettiin kvantitatiivisena, eli määrällisenä tutkimuksena. Kysely 

luotiin Webropol -työkalun avulla ja aineiston analysointiin käytettiin SPSS-ohjelmistoa.  

 
4.1 Kohdeyritys  

Tutkimus toteutettiin toimeksiantona yritys X:lle, joka tuottaa kotimaiselle pankille kaikki hei-

dän korttiliiketoimintaansa liittyvät palvelut lähtien contact center -asiakaspalvelusta käsittäen 

myös back office- ja kehitystyötoiminnan. Organisaation Suomen toimipisteeseen kuuluu kai-

ken kaikkiaan noin 140 henkilöä. Tutkimus toteutettiin asiakaspalvelun puolella työskentele-

ville contact center -työntekijöille, joita oli tutkimuksen toteutushetkellä 78 henkeä. 

 

Tutkimus toteutettiin koronapandemian aikana, jonka johdosta Suomessa elettiin poikkeusai-

koja. Poikkeusolojen myötä kohdeyritys joutui nopeasti siirtymään normaalista toimistolla teh-

tävästä työstä etätyöhön. Tutkimuksen toteutusajankohdalla etätyötä oli takana lähes 12 kuu-

kautta. Ennen pandemian alkua etätyömahdollisuutta ei ollut lainkaan. 

 

4.2 Tutkimusmenetelmä ja toteutus 

Tutkimusmenetelmänä voidaan käyttää joko kvalitatiivista tai kvantitatiivista menetelmää. 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus soveltuu käytettäväksi, kun pyritään ymmärtämään koh-

teen ominaisuuksia, laatua ja merkityksiä kokonaisvaltaisesti. Kvantitatiivinen eli määrällinen 

tutkimus puolestaan perustuu kohteen kuvaamiseen ja tulkintaan tilastojen ja numeroiden 

avulla. Vaikka kvantitatiivisen tutkimuksen sanotaan käsittelevän numeroita ja kvalitatiivisen 

merkityksiä, ei näitä menetelmiä kannata ajatella toistensa vastakohtina. Usein näitä tutki-

musmenetelmiä käytetäänkin rinnakkain, jolloin tuloksia voidaan esimerkiksi laajentaa koske-

maan koko aineistojoukkoa, johon muutoin olisi vaikea päästä käsiksi. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2007, 133.) 

 

Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa pyrkimyksenä on tutkimuskohteen ymmärtä-

minen ja tutkimuksessa halutaan vastauksia kysymyksiin miksi, miten tai millainen.  Laadulli-

seen tutkimukseen käytetään suppeaa ja tarkoituksenmukaisesti koottua näytettä. Aineisto 

kerätään esimerkiksi henkilökohtaisella tai ryhmähaastattelulla, havainnoinnilla, hyödyntä-

mällä valmista aineistomateriaalia tai käyttämällä avointa kyselylomaketta. Kvalitatiivista tutki-

musmenetelmää käytetään, kun kyseessä on vähän tutkittu tai kompleksinen ilmiö, ja se sopii 
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esimerkiksi sosiaalisten ongelmien tutkimiseen, toiminnan kehittämiseen ja erilaisten vaihto-

ehtojen etsimiseen. (Heikkilä 2014, 8.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus puolestaan kuvaa yleisesti muuttujien välisiä suhteita ja eroja. Tutki-

muksessa etsitään vastauksia kysymyksiin kuinka moni, kuinka paljon, missä määrin ja miten 

usein. Määrällisessä tutkimuksessa tutkittavia asioita ja niiden ominaisuuksia käsitellään ku-

vaillen numeroiden kautta. Tutkimustieto saadaan suoraan numereenisena tai laadullisena 

saatu aineisto muunnetaan numereeniseen muotoon. Saadut tulokset tulkitaan ja selitetään 

sanallisesti, sekä kuvaillaan kuinka asiat kytkeytyvät toisiinsa tai eroavat toistensa suhteen. 

Määrällisen tutkimuksen piirteitä ovat tiedon mittaaminen, tulosten esittäminen numeroin, tut-

kimuksen objektiivisuus ja vastaajien suuri lukumäärä. Kvantitatiivinen tutkimus voidaan to-

teuttaa esimerkiksi lomake- tai internetkyselynä, strukturoituna haastatteluna, puhelinhaastat-

teluna, systemaattisella havainnoinnilla tai kokeellisella tutkimuksella. (Vilkka 2007, 13–14.)  

 

Tutkimusta suunniteltaessa on hyvä pohtia, mikä on tutkimuksen tarkoitus ja mikä menetelmä 

antaa parhaimman selvyyden käsiteltäviin ongelmiin. Näitä pohdittaessa on hyvä tutustua jo 

tehtyihin tutkimuksiin, analysoida niitä kriittisesti ja perehtyä metodikirjallisuuteen. Tutkimuk-

sen tarkoitusta kuvaillaan yleensä neljän piirteen kautta. Tutkimus voi olla kartoittava, selit-

tävä, kuvaileva tai ennustettava. Tutkimukseen voi kuitenkin sisältyä useampi tarkoitus ja on 

myös mahdollista, että tarkoitus muuttuu tutkimuksen edetessä. (Hirsjärvi, Remes & Saja-

vaara 2007, 133–135.) 

 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi päädyttiin valitsemaan kvantitatiivinen eli määrällinen 

tutkimus, koska tutkittava ilmiö oli mitattavissa ja kohdejoukko oli tarpeeksi suuri ja helposti 

tavoitettavissa. Kvantitatiivisella tutkimuksella päästiin objektiivisesti, eli puolueettomasti tutki-

maan kohdejoukon kokemuksia ja tekemään numeerisia mittauksia vakioituja kysymyksiä 

käyttämällä. Strukturoitu kyselytutkimus toteutettiin koko contact center -tiimille, pois lukien 

esimiehet ja opinnäytetyön tekijä itse. Tutkimus tehtiin kokonaistutkimuksena, eli kaikki perus-

joukon havaintoyksiköt otettiin tutkimukseen mukaan. Kokonaistutkimukseen päädyttiin, sillä 

perusjoukko ei ollut erityisen suuri ja kaikkien vastaajien kokemukset ja tarpeet haluttiin huo-

mioida tutkimustuloksissa. Tutkimuksesta päädyttiin tekemään kuvaileva, sillä tutkimustulok-

sista haluttiin esittää keskeisiä ja kiinnostavia piirteitä, sekä selvittää esiin tulevia ilmiöitä ja 

tuntemuksia. 

 

Määrällisessä tutkimuksessa tutkittava asia operationalisoidaan ja strukturoidaan. Operatio-

nalisoinnilla teoreettiset ja käsitteelliset asiat muutetaan sellaiseen muotoon, että 
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tutkimukseen osallistuja ymmärtää asian. Strukturoinnilla tarkoitetaan tutkittavan asian ja sen 

ominaisuuksien suunnittelua ja vakiointia. Tällä varmistetaan se, että kysymykset kysytään 

kaikilta vastaajilta samalla tavoin ja vastaajat ymmärtävät kysymykset samalla tavoin. Jokai-

selle tutkittavalle muuttujalle eli asialle annetaan arvo, joka ilmaistaan kirjaimina tai nume-

roina. Tutkimuksen mitta-asteikolla ryhmitellään, järjestetään tai luokitellaan tutkittavat muut-

tujat, kuten henkilöä koskeva asiat, toiminnat tai ominaisuudet. Tutkimuksessa muuttujat 

määritellään mitta-asteikolle, tätä kutsutaan mittaamiseksi. Määrällisessä tutkimuksessa mit-

taamista on kaikki se, missä tehdään eroja havaintoyksiköiden välille ja määritellään erot 

symboleilla. (Vilkka 2007, 14.) 

 

4.3 Tutkimusprosessi 

Kyselylomaketutkimuksessa vastaaja lukee itse kysymyksen ja vastaa siihen kirjallisesti. Ky-

sely on standardisoitu, eli vakioitu, jolloin kaikilta vastaajilta kysytään samat kysymykset täy-

sin samalla tavalla. Määrällisellä tutkimuksella pystytään keräämään aineistoa suurelta ja ha-

jallaan olevalta joukolta. Kyselylomaketta käytettäessä vastaaja jää anonyymiksi, jolloin on 

mahdollista esittää myös arkaluontoisia kysymyksiä. Määrällisen tutkimuksen haittapuolena 

on vastausprosentin mahdollinen alhaisuus. (Vilkka 2015, 94.)  

 

Mittaamisen tarkoituksena on havaita eroja havaintoyksiköiden välillä. Erot löydetään käyttä-

mällä mittaustasoja sekä asenne- ja mitta-asteikkoja. Asenneasteikolla voidaan mitata henki-

lön kokemuksiin perustuvaa mielipidettä tai asennetta. Mielipideväittämissä luultavasti eniten 

käytetty on Likertin järjestysasteikko, jonka perusidea on, että asteikon keskikohdasta lähtien 

toiseen suuntaan samanmielisyys kasvaa ja toiseen samanmielisyys vähenee. Likertin as-

teikko voi olla esimerkiksi 4-, 5-, 7- tai 9-portainen. Tutkimuksessa päädyttiin käyttämään 5-

portaista asteikkoa. (Vilkka 2007, 45–46.)  

 

Opinnäytetyössä pyrittiin selvittämään, onko korona-ajan pakotettu etätyö vaikuttanut koh-

deyrityksen työntekijöiden työhyvinvointiin. Pääkysymystä tukevia alakysymyksiä olivat, onko 

etätyöllä ollut vaikutusta työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sekä onko etätyö vai-

kuttanut työyhteisöllisyyden tunteeseen. Kyselyn toteutusajankohdassa etätyötä oli takana 

lähes 12 kuukautta, joten kokemusta uudesta työskentelymuodosta oli jo ehtinyt kertymään.  

 

Kyseisiin tutkimuskysymyksiin päädyttiin, koska tutkimuksella haluttiin ottaa selvää, kuinka 

etätyö on koettu contact center -työntekijöiden keskuudessa. Koska ennen pandemian alkua 

etätyön tekeminen ei ollut lainkaan mahdollista, tutkimuksella pyrittiin tuottamaan 
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informaatiota kohdeyritykselle, olisiko etätyömahdollisuuden säilyttäminen edes jossain mää-

rin toivottu vaihtoehto työntekijöiden keskuudessa ja mitä hyötyjä tästä mahdollisesti olisi yri-

tyksen kannalta.  

 

Kyselyn alussa kysyttiin kuusi kysymystä liittyen vastaajan taustatietoihin, kuten ikään, nor-

maalin työmatkan ajalliseen kestoon ja työsuhteen kestoon liittyen. Kaikkiin kysymyksiin an-

nettiin valmiit vastausvaihtoehdot. Strukturoidut kysymykset ryhmiteltiin kokonaisuuksiin otsi-

koilla etätyöskentely, yhteisöllisyys ja työhyvinvointi. Jokaisessa kokonaisuudessa oli seitse-

män kysymystä. Mittarina käytettiin Likertin 5 -portaista asteikkoa. Kokonaisuuksien sisältä-

mät kysymykset pyrittiin esittämään loogisessa järjestyksessä edeten yleiseltä tasolta yksi-

tyiskohtaisempiin kysymyksiin. Jokaiseen kysymykseen oli vastattava, jotta kyselylomak-

keella pääsi etenemään. 

 

Kyselyn lopussa oli kaksi avointa kysymystä. Ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin selvit-

tää etätyön hyviä puolia, toisessa puolestaan kysyttiin etätyön tuomia haasteita. Avoimiin ky-

symyksiin vastaaminen ei ollut pakollista kyselyn lähettämiseksi. 

 

Kysely toteutettiin sähköpostitse toimitettuna strukturoituna kyselynä maaliskuun ensimmäi-

sellä viikolla. Vastausaikaa oli viikko. Kysely lähetettiin sähköpostitse 78 contact center -työn-

tekijälle ja kyselyyn vastasi 32 henkilöä, joten vastausprosentiksi saatiin 41. Tutkimustulokset 

esitetään prosenttiosuuksina, koska mielestäni ne tuovat jakaumat paremmin esille. Tulokset 

havainnollistetaan kuvioin.  

 

4.4 Vastaajien taustatiedot 

Kyselylomakkeen taustatiedoissa kartoitettiin vastaajien sukupuoli, ikä, kuinka paljon etätyötä 

vastaaja tekee tällä hetkellä, kuinka kauan vastaaja on työskennellyt työnantajan palveluk-

sessa, normaalin työmatkan kestoa ajallisesti ja kotitalouden kokoa. Vastaajien sukupuolija-

kauman näkyy kuviossa 1. Vastaajista lähes kolme neljäsosaa oli naisia, miesten osuus oli 28 

%.  
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Kuvio 1. Vastaajien sukupuoli (n=32) 

 

Kuviossa kaksi näkyy vastaajien ikäjakauma. Contact center -työntekijöiden keski-ikä on 

yleensä suhteellisen matala, mikä näkyy myös tämän tutkimuksen vastaajien ikäjakaumassa. 

Yli 56 -vuotiaita vastaajia ei ollut lainkaan ja 46–55-vuotiaitakin vain kuusi prosenttia. Lähes 

puolet vastaajista olivat ikäluokaltaan 26–36-vuotiaita, 36–45-vuotiaita oli 22 % ja alle 25-vuo-

tiaita 28 % vastaajista. 

 

 

Kuvio 2. Vastaajien ikä vuosissa (n=32) 

 

Kohdeyritys on aloittanut toimintansa Suomessa syksyllä 2017, joten pisimpään yrityksessä 

työskennelleet ovat voineet olla yrityksen palveluksessa kyselyn toteuttamishetkellä noin 3,5 

vuotta. Kuviosta kolme havaitaan, että lähes puolet vastaajista on työskennellyt yrityksessä 

1–2 vuotta. Yli kaksi vuotta yrityksessä työskennelleitä oli 31 %. Korona-aikana aloittaneita, 

eli alle puoli vuotta työskennelleitä vastaajia oli 9 % ja 6 kuukaudesta vuoteen toimineita 13 

%. 

28%

72%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Mies

Nainen

Sukupuoli

28%

44%

22%

6%

0%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Alle 25

26-35

36-45

46-55

Yli 56

Ikä



 

 
31 

 

 

Kuvio 3. Työssäoloaika yrityksessä (n=32) 

 

Kuviossa neljä esitetään, kuinka pitkä vastaajan normaali työmatka toimistolle on ajallisesti. 

Yrityksen toimistotilat sijaitsevat Länsi-Helsingissä. 62 % vastaajista kertoi normaaliin työmat-

kaan menevän 30–60 minuuttia. Alle puolen tunnin työmatkan omaavia vastaajia oli 22 % ja 

16 % kertoi työmatkan kestävän yli tunnin. 

 

 

Kuvio 4. Työmatkan kesto ajallisesti (n=32) 
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Taustakysymyksissä kysyttiin myös kotitalouden kokoa. Kuviosta viisi ilmenee 56 % vastaa-

jista asuvan yksin. Kahden hengen taloudessa asuvia oli 22 % vastaajista. Kolmen hengen 

tai suuremmassa taloudessa eläviä vastaajia oli myös 22 %. 

 

 

Kuvio 5. Kotitalouden koko (n=32) 
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5 Tutkimustulokset 

Kesällä 2020 koronatilanteen rauhoittuessa yrityksessä tuli suositukseksi tehdä tietyt työvuo-

rot toimistolla, jotta häiriötilanteiden sattuessa toimistolla olisi aina contact center -työnteki-

jöitä varmistamassa palvelujen toimivuuden. Kesästä alkaen työntekijät ovat saaneet halutes-

saan tehdä myös muita työvuoroja toimistolla, mikäli esimerkiksi työrauha tai -välineet eivät 

kotona ovat olleet parhaita mahdollisia. Kuviosta kuusi selviää, että yli puolet vastaajista ker-

toi työskentelevänsä vastaushetkellä edelleen kokoaikaisesti etänä. Säännöllisesti joka viikko 

etätöitä kertoi tehneensä 22 % vastaajista ja säännöllisesti joka kuukausi 9 %. Silloin tällöin 

etätöitä kertoi tehneensä 13 %. 

 

 

Kuvio 6. Kuinka paljon vastaaja tekee etätyötä vastaushetkellä (n=32) 

 

5.1 Etätyöskentely 

Ensimmäiset seitsemän mielipidettä mittaavaa kysymystä koskivat etätyötä yleisellä tasolla 

(taulukko 1). Etätyön on koettu sujuneen omia odotuksia paremmin. 87,5 prosenttia oli jok-

seenkin tai täysin samaa mieltä väittämän kanssa ja 12,5 prosenttia ei osannut ottaa kantaa 

aiheeseen.  

 

Suurin osa vastaajista on myös kokenut etätyöaikana olleensa tehokkaampi. Hieman reilu 60 

prosenttia vastaajista kertoi työskentelevänsä tehokkaammin etänä kuin toimistolla. 12,5 pro-

senttia ei osannut ottaa kantaa työtehokkuuden laatuun. Neljännes vastaajista koki olevansa 

toimistolla tehokkaampi. Tekniset työvälineet ja järjestelmät ovat tuottaneet enemmän haas-

teita etänä ollessa 43,8 prosentille vastaajista. 15,6 prosenttia ei ottanut asiaan kantaa ja hie-

man reilu 40 prosenttia ei kokenut teknisten haasteiden lisääntyneen etätyöskentelyn yhtey-

dessä.  
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Etävuorovaikutuskanavien, kuten Teamsin ja sähköpostien käyttö oli kaikilla vastaajilla hyvin 

hallussa. Työmatkustamisen koki itselleen jokseenkin tai vahvasti merkittävänä tekijänä 75 

prosenttia vastaajista. Noin 15 prosenttia ei kokenut normaalien työmatkojen pois jääntiä it-

selleen merkittävänä tekijänä.  

 

Kaikki vastaajat olivat jokseenkin tai vahvasti samaa mieltä siitä, että etätyöskentelymahdolli-

suus olisi hyvä säilyttää tulevaisuudessakin. Etätyön koettiin olevan tärkeä osa työelämän 

laatua, 75 prosenttia kertoi olevansa jokseenkin tai vahvasti samaa mieltä väittämän kanssa. 

15,6 prosenttia ei kokenut etätyön olevan erityisen tärkeää työelämän laadun kannalta ja 9,4 

prosenttia ei osannut ottaa asiaan kantaa. 

 

Taulukko 1. Etätyöskentely 

  Jokseenkin tai 
vahvasti eri 

mieltä 
En osaa sanoa 

Jokseenkin tai 
vahvasti sa-
maa mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

  

Etätyöskentely on sujunut omia 
odotuksiani paremmin 

0 4 28 32 4,38 

0 % 12,5 % 87,5 % 100 %   

Koen työskenteleväni tehok-
kaammin etänä kuin toimistolla 

8 4 20 32 3,63 

25,0 % 12,5 % 62,5 % 100 %   

Tekniset työvälineet ja järjestel-
mät ovat tuottaneet enemmän 
haasteita etänä ollessa 

13 5 14 32 3,03 

40,6 % 15,6 % 43,8 % 100 %   

Käytän etätyöskentelyä tukevia 
etävuorovaikutuskanavia 
(Teams, sähköpostit) sujuvasti 

0 0 32 32 4,81 

0 % 0 % 100,0 % 100 %   

Koen työmatkustamisen pois-
jäännin merkittävänä tekijänä it-
selleni 

5 3 24 32 4,06 

15,6 % 9,4 % 75,0 % 100 %   

Toivoisin etätyömahdollisuuden 
säilyvän tulevaisuudessakin 

0 0 32 32 4,72 

0 % 0 % 100,0 % 100 %   

Koen etätyömahdollisuuden 
olevan tärkeä osa työelämän 
laatua 

5 3 24 32 4,16 

15,6 % 9,4 % 75,0 % 100 %   

 

Kun katsotaan yllä mainittuihin kysymyksiin saatujen vastausten keskiarvoja asteikolla yh-

destä viiteen (1=vahvasti eri mieltä, 5=vahvasti samaa mieltä), korkeimman keskiarvon 4,81 

sai vuorovaikutuskanavien sujuva käyttäminen. Teamsia ja sähköposteja käytetään päivittäi-

seen kommunikointiin hyvin sujuvasti. Keskiarvoon 4,72 ylsivät vastaukset liittyen etätyömah-

dollisuuden säilymiseen myös poikkeusolojen jälkeen, etätyötä tehtäisi mielellään tulevaisuu-

dessakin. Etätyöskentelyn on koettu sujuneen selkeästi omia odotuksia paremmin, suurem-

milta ongelmilta ja haasteilta on siis vältytty. Kun etätyötä oli kyselyn toteutusvaiheessa 
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takana jo lähes vuoden verran, etätyöskentely nähtiin jo tärkeänä osana työelämän laatua. 

Tämän kysymyksen keskiarvoksi muodostui 4,16.  

 

Työmatkustamisen poisjääminen koettiin jokseenkin merkittävänä tekijänä, keskiarvoksi saa-

tiin 4,06. Kysymys liittyen työtehokkuuteen paljasti keskimäärin vastaajien kokevan olevan 

jonkin verran tehokkaampia etänä kuin toimistolla työskennellessä. Tekniset työvälineet ja jär-

jestelmät ovat tuottaneet ainoastaan hieman lisähaasteita etänä ollessa, vastausten keskiar-

voksi saatiin 3,03. 

 

5.2 Yhteisöllisyys 

Taulukosta 2 näkyy, että etätyöskentelyn koettiin vähentäneen yhteisöllisyyden tunnetta. 65,6 

prosenttia vastaajista oli vahvasti tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. 6,3 prosent-

tia ei ottanut aiheeseen kantaa, kun taas 28,1 prosenttia ei kokenut yhteisöllisyyden kärsi-

neen etätyöskentelystä. 59,4 prosenttia ei tuntenut tuen tarpeen työtehtävien tekemiseen etä-

työskentelyn aikana lisääntyneen. 12,5 prosenttia ei osannut ottaa kysymykseen kantaa ja 

vain 28,1 prosenttia koki tarvitsevansa enemmän apua etätyöaikana kuin toimistolle työsken-

nellessä. 

 

65,6 prosenttia vastaajista kertoi työrauhan olevan parempi etätöissä kuin toimistolla, 21,9 

prosenttia vastaajista ei osannut kertoa kantaansa. 12,5 prosenttia katsoi työrauhan olevan 

parempi toimistolla kuin etänä työskennellessä. Avun saaminen etätyöskentelyaikana koettiin 

olevan helppoa. Vain 12,6 prosenttia vastasi olevansa eri mieltä avun saamisen helppouteen 

liittyen. 

 

Neljännes vastaajista ei osannut ottaa kantaan kysymykseen, onko etätyöskentely vähentä-

nyt kommunikointia kollegoiden kanssa. 43,8 prosenttia kertoi kommunikoinnin vähentyneen, 

kun taas 31,3 prosenttia ei kokenut yhteydenpidon työtovereihin kärsineen etätyön seurauk-

sena. Myös esimiesten koettiin olleen helposti tavoitettavissa etätöiden aikana, kolme nel-

jäsosaa vastaajista koki yhteydenpidon olleen vaivatonta omiin esimiehiin. Vain vajaa 10 pro-

senttia kertoi olevansa jokseenkin tai vahvasti eri mieltä esimiesten tavoitettavuuden helppou-

desta. Esimiesten suunnalta saatu palaute etätyö aikana koettiin myös riittävänä, 84,4 pro-

senttia vastasi palautteen saamisen olleen hyvällä tasolla. 9,4 prosenttia oli jokseenkin tai 

täysin eri mieltä palautteen saannin riittävyydestä.  
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Taulukko 2. Yhteisöllisyys etätyöskentelyaikana 

  Jokseenkin tai 
vahvasti eri 

mieltä 
En osaa sanoa 

Jokseenkin tai 
vahvasti sa-
maa mieltä 

Yhteensä Keskiarvo 

  

Etätyöskentely on vähentänyt yh-
teisöllisyyden tunnetta 

9 2 21 32 3,53 

28,1 % 6,3 % 65,6 % 100 %   

Koen tarvitsevani enemmän tu-
kea työtehtävieni suorittamiseen 
etätyötä tehdessä 

19 4 9 32 2,47 

59,4 % 12,5 % 28,1 % 100 %   

Työrauhani on parempi etänä 
työskennellessä kuin toimistolla 

4 7 21 32 3,97 

12,5 % 21,9 % 65,6 % 100 %   

Avun saaminen työtehtävien suo-
rittamiseen etätyössä on ollut 
helppoa 

4 1 27 32 3,97 

12,5 % 3,1 % 84,4 % 100 %   

Etätyö on vähentänyt kommuni-
kointia kollegoiden kanssa 

10 8 14 32 3,34 

31,2 % 25,0 % 43,8 % 100 %   

Esimiehet ovat olleet helposti ta-
voitettavissa etätyötä tehdessä 

3 5 24 32 4,13 

9,4 % 15,6 % 75,0 % 100 %   

Olen saanut tarpeeksi palautetta 
esimiehiltä etätyöaikana  

3 2 27 32 4,06 

9,4 % 6,3 % 84,4 % 100 %   

 

Katsottaessa yhteisöllisyyden ympärille rakennettujen kysymysten keskiarvoja, korkeimmat 

keskiarvot löytyvät esimiehiä koskevista kysymyksistä. Vastaajat ovat olleet vahvasti samaa 

mieltä siitä, että esimiehet ovat olleet helposti tavoitettavissa etätyöaikana (keskiarvona 4,13), 

sekä esimiehiltä saadun palautteen olleen riittävää (keskiarvo 4,06). Myös avun saaminen 

työtehtävien suorittamiseen on koettu olevan helppoa, keskiarvoksi tähän kysymykseen saa-

tiin 3,97. Saman keskiarvon tuotti kysymys työrauhaan liittyen, työrauhan koettiin olevan pa-

rempi etänä työskennellessä kuin toimistolla. Etätyöskentelyn on koettu vähentäneen jonkin 

verran yhteisöllisyyden tunnetta, sekä kommunikointia työkavereiden kesken. Kysymykseen 

”koen tarvitsevani enemmän tukea etätöitä tehdessä” vastausten keskiarvoksi saatiin 2,47, 

joten tuen tarve ei ole juurikaan lisääntynyt etätöihin siirryttäessä.  

 

5.3 Työhyvinvointi 

Työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä oli myös seitsemän kappaletta ja näiden tulokset ovat 

nähtävissä taulukossa kolme. Ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin selvittää, onko vastaa-

jien työssä jaksaminen parantunut etätyön vaikutuksesta. Yli puolet vastaajista kertoi ole-

vansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä työssä jaksamisen parantumiseen etätyön seurauk-

sena. 18,8 prosenttia ei osannut ottaa kantaa kysymykseen. 25 prosenttia kertoi, ettei etätyö-

aika ole lisännyt työssä jaksamista, vaan päinvastoin.  

 



 

 
37 

 

Toinen kysymys oli ”Etätyö on vähentänyt työssä kokemaani stressiä”. Vastaukset jakaantui-

vat hyvin tasaisesti. Hieman yli 30 prosenttia ei osannut vastata kysymykseen, 37,5 prosent-

tia koki, ettei etätyö ole vähentänyt stressiä ja 31,2 prosenttia kertoi etätyön laskeneen stres-

sin tuntua.  

 

Etätyöllä koettiin olevan positiivinen vaikutus työ- ja vapaa-ajan yhdistämiseen. 81,2 prosent-

tia vastaajista kertoi olevansa jokseenkin tai vahvasti samaa mieltä siitä, että etätyö on autta-

nut työn ja vapaa-ajan yhteen sovittamista. 12,5 prosenttia oli jokseenkin tai vahvasti eri 

mieltä aiheesta, 6,3 prosenttia ei osannut ottaa kantaa aiheeseen. 

 

Kysymys etätyön vaikutuksesta vastaajien kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin jakoi mielipiteitä. 

Tasan puolet vastaajista kertoi olevansa vahvasti tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että etä-

työllä on ollut positiivinen vaikutus yleiseen hyvinvointiin. 18,8 prosenttia ei ottanut kysymyk-

seen kantaa ja reilu 30 prosenttia kertoi olevansa jokseenkin tai vahvasti eri mieltä väittämän 

kanssa.  

 

Etätyö vaikuttaa lisänneen työtyytyväisyyttä. Hieman yli 65 prosenttia vastaajista kertoi ole-

vansa jokseenkin tai täysin samaa mieltä siitä, että etätyö on lisännyt työtyytyväisyyttä. 21,9 

prosenttia ei osannut vastata kysymykseen. 12,5 prosenttia oli vahvasti tai jokseenkin eri 

mieltä väittämän kanssa.  

 

Täysin tai jokseenkin samaa mieltä oli 53,1 prosenttia vastaajista kysymyksessä, minulla on 

asianmukainen työpiste etätyötä tehdessä. 40,6 prosentilla ergonomista työskentelypistettä ei 

ollut, ja 6,3 prosenttia ei osannut kertoa vastausta. Neljännes vastaajista ei osannut kantaa 

viimeiseen kysymykseen, jossa haluttiin selvittää, onko työympäristöllä positiivisempi vaikutus 

työnteon mielekkyyteen etänä kuin toimistolla.12,5 prosenttia kertoi kokevansa, ettei etä-

työympäristöllä ole positiivista vaikutusta työnteon mielekkyyteen. 62,5 prosenttia vastaajista 

koki kuitenkin etätyöympäristön vaikuttavan positiivisesti työskentelyn mielekkyyteen.  
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Taulukko 3. Työhyvinvointi etätyöskentelyaikana 

  
Jokseenkin 
tai vahvasti 
eri mieltä 

En osaa sa-
noa 

Jokseenkin 
tai vahvasti 

samaa mieltä 
Yhteensä Keskiarvo 

  

Työssä jaksamiseni on parantunut 
etätyön vaikutuksesta 

8 6 18 32 3,59 

25,0 % 18,8 % 56,2 % 100 %   

Etätyö on vähentänyt työssä koke-
maani stressiä 

12 10 10 32 3,03 

37,5 % 31,3 % 31,2 % 100 %   

Koen etätyön edesauttaneen työn ja 
vapaa-ajan yhdistämistä 

4 2 26 32 4,06 

12,5 % 6,3 % 81,2 % 100 %   

Kokonaisvaltainen hyvinvointini on 
lisääntynyt etätyön vaikutuksesta 

10 6 16 32 3,34 

31,2 % 18,8 % 50,0 % 100 %   

Etätyö on lisännyt työtyytyväisyyt-
täni 

4 7 21 32 3,84 

12,5 % 21,9 % 65,6 % 100 %   

Minulla on asianmukainen työpiste 
etätyötä tehdessä 

13 2 17 32 3,22 

40,6 % 6,3 % 53,1 % 100 %   

Työympäristö vaikuttaa työnteon 
mielekkyyteen positiivisemmin 
etänä kuin toimistolla  

4 8 20 32 3,75 

12,5 % 25,0 % 62,5 % 100 %   

 

Korkeimman keskiarvon 4,06 sai kysymys, jossa selvitettiin, onko etätyö auttanut työ- ja va-

paa-ajan yhdistämistä. Keskimäärin vastaajat siis kokivat olevan jokseenkin samaa mieltä 

etätyön edesauttaneen työn ja vapaa-ajan yhdistämistä. Etätyö vaikuttaa keskimääräisesti li-

sänneen työtyytyväisyyttä, vastausten keskiarvoksi saatiin 3,84. Myös työympäristön etänä 

työskennellessä on koettu vaikuttavan työskentelyn mielekkyyteen enemmän kuin toimistolla. 

Kotitoimistolla tunnutaan keskimääräisesti siis viihtyvän melko hyvin, vastausten keskiarvona 

3,75.  

 

Työssä jaksamisen parantuminen etätyön vaikutuksesta sai keskiarvokseen 3,59 ja kokonais-

valtaisen hyvinvoinnin lisääntyminen etätyöaikana 3,34. Etätyöllä on siis ollut molempiin jok-

seenkin positiivinen vaikutus. Jonkin verran haasteita vaikuttaa olevan asianmukaisessa työ-

pisteessä, vastausten keskiarvona 3,22. Viimeisen kysymyksen keskiarvo oli hyvin lähellä lu-

kemaa kolme, joten etätyöllä ei ole koettu olevan suurta vaikutusta työssä koettuun stressiin. 

 

5.4 Etätyöskentelyn positiiviset puolet 

Kyselyn kaksi viimeistä kysymystä olivat avoimia, eikä niihin ollut pakko vastata lähettääk-

seen kyselyn. Avoimilla kysymyksillä haluttiin etsiä vastaajien mielestä olennaisia asioita liit-

tyen etätyöskentelyn positiivisiin puoliin, sekä ilmaantuneisiin haasteisiin. Ensimmäisellä 
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avoimella kysymyksellä kartoitettiin etätyöstä löytyneitä hyviä puolia. 29 henkilöä antoi vas-

tauksen tähän kysymykseen ja kolme vastaajaa jätti vastauskentän tyhjäksi. 

 

Selkeästi eniten mainintoja etätyön positiivisiin vaikutuksiin liittyen sai työmatkojen poisjäänti 

ja sen tuoma ajallinen säästö, 22 vastaajaa mainitsi asian. Vapaa-ajan ja muun elämän yh-

distämisen mainitsi vastauksissaan yhdeksän vastaajaa. Monet vastaajat mainitsivat vapaa-

ajan vieton parantuneen ja lisääntyneen, kun normaaleihin työmatkoihin kulutettu aika on jää-

nyt pois. Vastauksissa toistuivat myös lemmikit ja niiden hyvinvointi.  

 
Parantuneen työrauhan mainitsi seitsemän vastaajaa. Useissa vastauksissa mainittiin keskit-

tymiskyvyn parantuneen, kun avokonttorin hälinä on jäänyt pois, eivätkä kollegoiden satun-

naiset keskeytykset ole rikkoneet työhön keskittymistä. Etätyön tuoma yleinen mukavuus 

nousi esille seitsemässä vastauksessa. Vastauksissa mainittiin muun muassa vapaa työasu, 

stressin vähentyminen etätyön vaikutuksesta, paremmat ruokailutottumukset ja etätyön 

tuoma helppous, kun työmatkustus on jäänyt arjesta pois. Kolme vastaajaa mainitsi yöunien 

parantuneen ja lisääntyneen etätyöhön siirtymisen jälkeen. 

 

Alla muutama lainaus saaduista vastauksista. 

 
”Poistaa työmatkat päivästä, josta saa enemmän vapaa-aikaa muuhun, joka on suurin 
plussa. 
 
Työ- ja vapaa-ajan joustava suunnittelu ja yhdistäminen saumattomammin noin ylei-
sesti. 

 
Etätyössä on oma rauha ja pystyy paljon paremmin keskittymään, kun avokonttorissa 
hälinässä.” 

 

5.5 Etätyön haasteet 

Toisessa avoimessa kysymyksessä haluttiin kartoittaa, mitkä ovat olleet vastaajille etätyön 

suurimmat haasteet. Kysymykseen saatiin vastaus 28 vastaajalta, neljä vastaajaa jätti kysy-

myksen väliin. 

 

Eniten mainintoja tuli sosiaalisten kontaktien vähentymisestä, tämän aspektin mainitsi 12 vas-

taajaa. Ohessa kaksi lainausta vastauksista. 

 

”Kun on vasta aloittanut, kaikki oppiminen on tapahtunut etänä. Ei ole sinällään ollut on-

gelma, mutta jokseenkin kuitenkin haasteellista päästä työhön ja työyhteisöön mukaan. 
 
Työn tekeminen tuntuu myös välillä aika yksinäiseltä puurtamiselta, kun ei ole kollegoja 
ympärillä.” 
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Huonon työergonomian mainitsi kahdeksan vastaajaa. Tekniset ongelmat koettiin myös etä-

työskentelyn haasteena. Kuusi vastaaja nosti tämän ongelman esille. Neljä vastaajaa kertoi 

työtehokkuuden ja keskittymisen kärsineen etätyöskentelyaikana. Avun saamisen vaikeus ja 

liikkumattomuus keräsi myös muutamia vastauksia.  

 

”Asianmukainen työpiste ja muut välineet ovat kotona vaillinaiset. 

 

Työkoneitten toimivuus ja sujuvuus, erittäin haasteellista ja turhauttavaa pyrkiä suoritta-
maan töitä asetettujen tavoitteisiin, jos työkalut ovat hitaita tai muita vastaavanlaisia tek-
nisiä ongelmia ilmestyy joka päivä.” 
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6 Loppupäätelmät 

Opinnäytetyön tutkimusongelmana oli selvittää, onko korona-ajan pakotettu etätyö vaikuttanut 

kohdeyrityksen työntekijöiden työhyvinvointiin. Pääongelmaa tukevia alakysymyksiä olivat, 

onko etätyöllä ollut vaikutusta työntekijän kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, sekä onko etätyö 

vaikuttanut työyhteisöllisyyden tunteeseen. Tutkimuksen tuloksia tarkastellaan tutkimuskysy-

mysten kautta ja heijastetaan tietoperustaan. Saatujen tulosten pohjalta tehdään päätelmiä ja 

johtopäätöksiä, joita kohdeyritys voi hyödyntää tulevaisuudessa etätyötä kehittäessä. Lisäksi 

arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta ja tarkastellaan opinnäytetyöprosessia.  

 
6.1 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tekohetkellä etätyöskentelyä oli takana lähes 12 kuukautta. Tuloksista selvisi yk-

simielisesti etätyön sujuneen omia etukäteisoletuksia paremmin. Nykyajan työorganisaatio 

elää jatkuvassa muutos- ja kehitystilanteessa. Rauramon (2013, 3–5) mukaan organisaation 

ja oman työn muutokset koetaan kuormitusta aiheuttaviksi, etenkin jos niihin ei itse pääse vai-

kuttamaan. Etätyöhön siirtyminen oli maaliskuussa 2020 pakkotoimenpide, johon työnteki-

jöillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa. Muutostilanne on aina loikka tuntemattomaan ja usein 

ihminen suhtautuu uuteen tilanteeseen varauksella. Muutos voi kuitenkin olla mahdollisuus 

kehittää nykytilannetta parempaan suuntaan. 

 

Tuloksista selvisi etätyöskentelyn vähentäneen yhteisöllisyyden tunnetta. Tämä näkyi varsin-

kin alle vuoden työsuhteessa olleiden, eli poikkeusaikana työskentelyn aloittaneiden vastaa-

jien keskuudessa. Avoimessa kysymyksessä liittyen etätyön tuomiin haasteisiin selkeästi eni-

ten mainintoja keräsi sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden puute, kuten kollegoiden näkemisen 

vähyys, vertaistuen puuttuminen ja tunne yksin puurtamisesta. Vaikka vuorovaikutuskanavia, 

kuten Teamsia ja sähköpostia kerrottiin käytettävän hyvin sujuvasti, vastauksista ilmeni, että 

kommunikointi työtovereiden kanssa on vähentynyt. Vaikka työyhteisöllä on vapaampaan 

keskusteluun tarkoitettuja Teams -kanavia, eivät nämä kuitenkaan korvaa fyysistä kanssa-

käymistä ja tutustumista työtovereihin. Näin ollen varsinkin korona-aikaan aloittaneet työnteki-

jät voivat luonnollisesti tuntea itsensä ulkopuolisiksi työyhteisöstä, kun kasvokkain tapahtu-

neita kahvihuone – ja lounashetkiä ei ole päässyt jakamaan kollegoiden tai esimiesten 

kanssa.  

 

Opinnäytetyön kuvassa 1 kuvataan Ilmarisen (2006, 80) näkemys ihmisen työkyvystä. Ilmari-

nen näkee aiheen ikään kuin kerrostalona, jonka jo toisena kerroksena hän mainitsee työnte-

kijän ammatilliset taidot ja tiedot. Tähän kerrokseen Ilmarinen ajattelee sisältyvän myös 
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työyhteisössä toimimisen. Myös työhyvinvoinnin portaita käsittelevässä kuvassa 2 Otala ja 

Ahonen (2003, 29) mainitsevat yhteisöllisyyden kolmannella portaalla. Yhteisöllisyyden koke-

misella on suuri vaikutus työntekijän työhyvinvointiin ja työkykyyn.  Vaikka avun saaminen 

etätyöaikana koettiin lähtökohtaisesti helpoksi, alle vuoden työnantajan palveluksessa olleet 

kokivat tässä jonkin verran haasteita. Alle vuoden työskennelleet olivat käytännössä aloitta-

neet koronapandemian aikana ja suurilta osin 2–3 viikon perehdytysjakso oli pidetty täysin 

etänä.  

 

Vaikka tuloksista ilmeni kanssakäymisen vähentyneen kollegoiden kanssa, vastaajat olivat 

hyvin yksimielisiä siitä, että esimiehet ovat olleet helposti tavoitettavissa ja heiltä saatu pa-

laute on ollut riittävää etätyöaikana. Kuuntelevalla ja tiedottavalla esimiestyöllä onkin suora 

vaikutus työyhteisön hyvinvointiin. Tuloksista ilmeni myös, ettei etätyöaika ole juurikaan lisän-

nyt tuen tarvetta työtehtävien suorittamiseen. Silloin kun apua on kuitenkin tarvittu, on sitä tu-

losten perusteella ollut helposti saatavilla. Kun etätyöaikana työyhteisön sisäisestä viestin-

nästä on jäänyt henkilökohtainen kanssakäyminen lähes kokonaan pois, on tärkeää, että säh-

köinen ja kirjallinen viestintä on sujuvaa ja matalakynnyksistä. Tuomivaara, Ropponen ja 

Kandolin (2016, 82) toteavatkin etätyön tuoneen mukanaan suuren tarpeen viestintäteknolo-

gian tehokkaaseen käyttöön ja tämän hyödyntäminen tehokkaasti on yksi etäjohtamisen 

haasteista. Saatujen tulosten valossa kohdeyrityksen esimiehet ovat tässä onnistuneet. 

 

Tulokset kertoivat vastaajien kokevan työrauhan olevan parempi etänä työskennellessä kuin 

toimistolla. Kyseinen aihe toistui useita kertoja myös avoimen kysymyksen vastauksissa, 

joissa tiedusteltiin etätyön positiivisia puolia. Toimisto-oloissa kaikki työntekijät työskentelevät 

avokonttorissa. Toimiston hälinä, toimisto-olojen jäykkyys ja tarpeettomat keskeytykset kolle-

goiden toimesta ovat jääneet etätöissä pois. Samoilla seikoilla vaikutti olevan merkitystä 

myös työtehokkuuden kokemiseen. Tuloksista kävi ilmi, että työtehokkuuden koettiin olevan 

toimistotyöskentelyä parempi. Vastaajat, jotka kertoivat olevan jokseenkin tai vahvasti samaa 

mieltä siitä, että työtehokkuus on parempi etänä kuin toimistolla työskenneltäessä, mainitsivat 

avoimissa vastauksissa muun muassa paremman työrauhan, konttorin hälinän puuttumisen, 

keskittymisen olevan parempaa ja yleisen työmukavuuden. 

 

Kun työtehokkuutta tarkasteltiin suhteessa työsuhteen kestoon, isoja eroavaisuuksia oli ha-

vaittavissa. Alle vuoden työsuhteessa olleet, eli etätyöaikana aloittaneet kokivat oman työte-

honsa etätyöaikana selkeästi parempana kuin yli vuoden työsuhteessa olleet. Tämä voi selit-

tyä sillä, ettei pandemia-aikana aloittaneilla työntekijöillä juurikaan ollut kokemusta toimistolla 

työskentelystä. Sen sijaan ennen pakotetun etätyön alkua aloittaneet työntekijät olivat 
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tottuneet toimistolla työskentelyyn ja siellä tarjolla oleviin työvälineisiin, kuten sähköiseen työ-

pöytään, ergonomiseen työtuoliin ja useisiin näyttöpäätteisiin. Kun etätyöhön siirtyminen oli 

pakollista, eikä sen kestosta ollut kenelläkään tietoa, harvalla työntekijällä oli yhtäläiset työvä-

lineet käytettävissä kotona kuin toimistolla, ja harva näitä on saman tien lähtenyt hankkimaan 

omakustanteisina. Kokeneempien työntekijöiden vastaukset työtehokkuuden laskemiseen 

etätyöaikana ovat mitä luultavimmin liittyneet etätyössä käytettäviin heikompiin tai vaillinai-

sempiin työvälineisiin.  

 

Tekniset työvälineet ja järjestelmät ovat tuottaneet ainoastaan hiukan enemmän haasteita 

etänä työskennellessä verrattuna toimistolla tapahtuneeseen työntekoon. Avoimessa kysy-

myksessä, jossa kartoitettiin etätyön haasteita, ilmeni vastauksia, joissa kerrottiin teknisten 

haasteiden turhauttavan ja vaikuttavan työn teon mielekkyyteen ja tehokkuuden tuntuun. Tek-

nisillä haasteilla ja etätyöskentelyssä koetulla työtehokkuudella vaikutti olevan yhteys. Tekni-

set haasteet vaikuttivat kuitenkin olevan yleisempiä alle vuoden työskennelleiden joukossa, 

kuin pidempään työskennelleillä. Yli vuoden työskennelleiden keskuudessa tekniset haasteet 

eivät nousseet suureksi ongelmaksi. Tämä on varmastikin seurausta työvuosien tuomasta ko-

kemuksesta, järjestelmien tuomia haasteita on luultavasti esiintynyt toimistolla työskennelles-

säkin. 

 

Saatujen tulosten perusteella etätyön on koettu vahvasti edesauttaneen työn ja vapaa-ajan 

yhdistämistä, sekä hieman vähentäneen työssä koettua stressiä. Samoihin tuloksiin päätyivät 

Thulin ja Vilhelmson (2016, 92), etätyön koettiin helpottavan työ- ja vapaa-ajan yhdistämistä 

varsinkin lapsiperheissä. Työtyytyväisyys on myös selkeästi parantunut etätyön vaikutuk-

sesta. Sekä työssäjaksamisen, että kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin koettiin myöskin lisäänty-

neen jonkin verran etätyön vaikutuksesta. Näitä tukevia avoimia vastauksia olivat pidentyneet 

yöunet, lisääntynyt vapaa-ajan määrä, sekä stressittömämpi työympäristö. Otala ja Ahonen 

(2005, 21) toteavat yksityiselämän vaikuttavan työn tekoon ja päinvastoin. Työ koetaan myös 

yhdeksi merkittävimmistä elämän hyvinvointitekijöistä. Etätyöskentelyn on todettu helpottavan 

työntekijän vapaa- ja työajan organisointia ja järjestelyä, joka puolestaan voi vaikuttaa työmo-

tivaation ja tehokkuuden lisääntymiseen (Bianchi, Da Silva, Ferreira, Pereira 2021).  

 

Tuloksista on havaittavissa pakotetun etätyön positiivisten vaikutusten olevan koettuja hait-

toja suuremmat. Vaikka yhteisöllisyyden koetaan jonkin verran kärsineen ja satunnaisten tek-

nisten haasteiden tuottavan pään vaivaa, vastaajat yhtä mielisesti toivovat etätyömahdollisuu-

den säilyvän myös poikkeusajan päätyttyä. Vastaajat kokevat etätyömahdollisuuden olevan 

tärkeä osa työelämän laatua. Kun pakotettua etätyötä on tässä kohtaa takana jo vuoden 
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verran ja sen on koettu sujuneen hyvin, voi monille työntekijöille etätyön olevan olennainen ja 

toivottu mahdollisuus myös tulevaisuudessa.  

 

6.2 Jatkotutkimusaiheet 

Poikkeusolojen luoma pakotettu etätyötilanne on ollut arkipäivää monissa yrityksissä ympäri 

maailmaa vuoden 2020 ja 2021 aikana. Tilanteen mukanaan tuomista vaikutuksista ei ole 

vielä hyvin paljon tutkimuksia ehditty tekemään. Etätyö on kuitenkin lisääntynyt viimeisen 

vuosikymmenen aikana ja viimeistään kuluneen vuoden aikana on havahduttu etätyön olevan 

mahdollista useimmissa työpaikoissa, joissa tietotyötä tehdään.  

 

Kohdeyrityksessä olisi hyvä toteuttaa vastaavanlainen kyselytutkimus poikkeusolojen päätyt-

tyä ja toimistotyöskentelyn tullessa jälleen säännölliseksi osaksi arkea. Mikäli etätyömahdolli-

suus kohdeyrityksessä päättyy Suomen tilanteen palatessa takaisin normaaliin, olisi mielen-

kiintoista selvittää, onko työntekijöiden työhyvinvointiin tullut muutosta etätöiden päätyttyä ja 

minkälaisia asenteita normaali toimistotyöskentely saa osakseen pitkän etätyövaiheen jäl-

keen. 

 

Uskon etätyön vaikutusten työhyvinvointiin olevan mielenkiintoinen ja nouseva tutkimusaihe 

tulevaisuudessa. Kun lisätutkimuksia tulevaisuudessa tehdään, niistä saatujen mahdollisten 

postitiivisten tulosten perusteella etätyötä kohtaan olleita vanhakantaisia asenteita saadaan 

kenties muutettua. Kun etätyön kokemuksista saadaan lisää tietoa, etätyökäytänteitä pysty-

tään kehittämään oikeaan suuntaan ja tunnistamaan myös riskitekijät. Joustavasta työnteosta 

kuitenkin hyötyvät niin työtekijä, työnantaja kuin yhteiskuntakin. 

 

6.3 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Tutkimuksen validiteetilla, eli pätevyydellä tarkoitetaan tutkimuksen mittaavan sitä, mitä oli 

tarkoitus ja antavan keskimääräisesti oikeita tuloksia. Tutkimus ei myöskään saa sisältää sys-

temaattisia virheitä. Tutkimuksen validius voidaan varmistaa muun muassa kyselyn yksiselit-

teisillä ja yhtä asiaa mittaavilla kysymyksillä. Tutkimuksen reliabiliteetti, eli luotettavuus puo-

lestaan tarkoittaa tutkimuksen antavan tarkkoja tuloksia ja tutkimuksen olevan toistettavissa. 

Luotettavien tulosten saamiseksi on myös varmistettava otoksen olevan tarpeeksi suuri ja 

edustava, sekä lisäksi tiedonkeruu ja tulosten käsittely on tehtävä mahdollisimman virheettö-

mästi. (Heikkilä 2014,11–12). 
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Kyselylomakkeesta laadittiin luonnosversio, joka käytiin toimeksiantajan kanssa läpi, jotta tut-

kimuksesta saataisi mahdollisimman validi ja se mittaisi juuri haluttuja asioita. Kyselylomak-

keeseen tehtiin muutamia muutoksia, jotta tuloksista saataisi kaivattuja vastauksia. Kyselylo-

make testattiin kahden ulkopuolisen henkilön toimesta ja kysymyksiä muokattiin edellisiä sel-

keämpään muotoon. Tällä haluttiin varmistaa kysymysten selkeys ja välttää väärinymmärrys-

ten mahdollisuus. 

 

Tutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena, jolloin perusjoukosta ei otettu erillistä otosta ja 

tällöin otosvirheen mahdollisuutta ei käytännössä ole. Vakioidussa kyselytutkimuksesta saa-

dut tulosten tarkkuudet ovat suuntaa antavia ennalta annettujen vastausvaihtoehtojen takia.  

Kyselyn kohderyhmänä oli yritys X:n contact center 78 työntekijää. Kyselyyn vastasi 32 henki-

löä, jolloin vastausprosentiksi saatiin 41 prosenttia. Luotettavuuden kannalta vastaajamäärä 

oli saanut olla suurempi. Kun vastaajajoukko oli pieni, saaduissa keskiarvoissa korostui yksit-

täisten vastausten vaikutus. Vastausprosenttiin varmastikin vaikutti kohdeyrityksen erittäin 

suojattu internet -yhteys, joka tuotti Webropol -kyselylomakkeen avaamisongelmia. Vastaus-

aikaa oli myöskin vain yksi viikko.  

 
Määrällisen tutkimusaineiston keräämisen ja käsittelyn täytyy olla luottamuksellista ja huoleh-

tia yksityisyydensuojasta (Vilkka 2007, 99). Tutkimukseen vastaaminen toteutettiin anonyy-

misti ja tällä varmistettiin tutkimuksen luotettavuutta. Voidaan olettaa vastaajien antavan to-

tuudenmukaisia vastauksia, kun heitä ei voida jäljittää tai yhdistää annettuihin vastauksiin. 

Tutkimus on helposti toistettavissa samalle kohderyhmälle.  

 

6.4 Oman oppimisen arviointi 

Opinnäytetyön aihealueen valinta oli suhteellisen helppo. Koronapandemian myötä etätyö oli 

ajankohtainen aihe ja kosketti henkilökohtaisesti myös itseäni. Koin mielenkiintoisena tutkia, 

kuinka muut etätyötä tekevät henkilöt kokevat muuttuneet työkäytänteet, ja onko niillä ollut 

merkitystä työn ulkopuoliseen elämään ja hyvinvointiin. Ennen opinnäytetyön kirjoittamisen 

aloittamista tiedostin sen olevan aikaa vievä ja sitova prosessi. Ensimmäisen opinnäytetyöni 

tein noin 10 vuotta sitten ja kokemukset kyseisestä projektista olivat vielä muistissa, joten tie-

sin mitä oli odotettavissa.  

 

Opinnäytetyösuunnitelmani pyrin tekemään realistisesti. Tiesin käyväni kokoaikaisesti töissä 

samaan aikaan, joten tutkimuksen työstämiselle käytettävissä aika oli rajallinen ja pyrin huo-

mioimaan tämän aikataulua laatiessa. Toisaalta koko opinnäytetyöprosessini ajan Suomessa 

vallitsi poikkeusolot, joten sosiaalisten kanssakäymisten ja harrastusten rajoittaminen vapautti 
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vapaa-aikaani työni kirjoittamiseen. Tästä huolimatta opinnäytetyöni aikataulu ei aivan täysin 

pitänyt. Teoriapohjan etsiminen, tutkiminen ja työstäminen vaati huomattavasti oletettua 

enemmän aikaa. Koin kansainvälisiin tutkimusartikkeleihin perehtymisen olleen mielenkiin-

toista ja opettavaista, mutta aikaa vievää ja toisinaan jopa turhauttavaa. Omaan työhöni sopi-

vien relevanttien tutkimustulosten ja -artikkeleiden löytyminen oli työläämpää kuin osasin ku-

vitella. 

 

Koin haastavaksi aiheen rajaamisen ja tutkimuskysymysten asettelun. Aihe oli itseäni suuresti 

kiinnostava. Opinnäytetyötä suunnitellessa halusin saada selville, miten etätyö on vaikuttanut 

työssä viihtymiseen, mitä hyötyjä ja haasteita etätyö on tuonut tullessaan, sekä onko etätyöllä 

ollut vaikutusta työn ulkopuoliseen elämään. Tutkimuskysymykset vaihtuivat ja muokkaantui-

vat sitä mukaa, kun perehdyin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ja jo tehtyihin tutkimuksiin. 

Koen itse tutkimuskysymysten asettelun loppujen lopuksi onnistuneen ja saaneeni tutkimuk-

sesta irti tuloksia, joita kohdeyritys pystyy hyödyntämään tulevaisuudessa työn teon muotoja 

suunnitellessa. 

 

Opinnäytetyön kirjoittaminen vahvisti omaa osaamistani tiedonhakuun ja lähdekritiikkiin liit-

tyen, sekä opetti kansainvälisten artikkeleiden ja tutkimusten seulontaa ja tulkintaa. Koen op-

pineeni työhyvinvoinnista ja etätyöskentelystä kirjoittaessani tietoperustaa, ja näitä saatuja 

oppeja tulen varmasti hyödyntämään tulevaisuudessa omalla työurallani.  
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Liitteet 

Liite 1. Kyselyn saatekirje 

Hei!  
 
Opiskelen töiden ohessa Haaga-Heliassa liiketaloutta ja opintoni ovat opinnäytetyötä vaille 
valmiit. Opinnäytetyössäni tutkin, kuinka Covid-19 pandemian aiheuttama pakotettu etätyö on 
vaikuttanut työhyvinvointiin.   
 
EquensWorldlinellä ei ollut etätyömahdollisuutta ennen maaliskuuta 2020, joten etätyösken-
tely on ollut uusi tilanne kaikille yrityksen työntekijöille. Kyselyn tavoitteena on selvittää, onko 
etätyöllä ollut vaikutuksia työhyvinvointiin ja millaisia vaikutukset ovat olleet.    
 
Kyselyyn vastaaminen vie vain muutaman minuutin. Saadut vastaukset käsitellään anonyy-
misti ja luottamuksellisesti. Pääset vastaamaan kyselyyn alla olevasta linkistä. Vastausaikaa 
on 7.3.2021 saakka. Mikäli linkki ei avaudu etäyhteyden vuoksi, voit kopioida linkin Internet 
Exploreriin. 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/0AF1ECF4B37DFDEE 

 

 
 
Kiitos etukäteen vastauksestasi!  
 
Ystävällisin terveisin,  
Kaisu Korhonen  
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Liite 2. Kyselylomake 

Pakotetun etätyön vaikutus työhyvinvointiin 

Pakolliset kentät on merkitty (*) ja ne pitää täyttää lomakkeen päättämiseksi. 

 
 

Taustatiedot 
 
1. Sukupuoli * 

Mies 

Nainen 
 

2. Ikä * 

Alle 25 

26–35 

36–45 

46–55 

Yli 56 
 

3. Kuinka paljon teet etätyötä tällä hetkellä? * 

Kokoaikaisesti 

Säännöllisesti joka viikko (muutamia päiviä) 

Säännöllisesti joka kuukausi (muutamia päiviä) 

Silloin tällöin 
 

4. Kuinka kauan olet toiminut nykyisessä tehtävässäsi? * 

Alle 6 kuukautta 

6 kuukautta - 1 vuosi 

1–2 vuotta 

Yli 2 vuotta 
 

5. Kuinka pitkä työmatkasi toimistolle on ajallisesti? * 

0–30 minuuttia 

30–60 minuuttia 

Yli 60 minuuttia 
 

6. Kuinka monta jäsentä kuuluu kotitalouteesi? * 

1 

2 

3 tai yli 
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Etätyöskentely 

1=vahvasti eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=vah-
vasti samaa mieltä 

 

7. Etätyöskentely on sujunut omia odotuksiani paremmin * 

   1 2 3 4 5 
  
  
        

 

8. Koen työskenteleväni tehokkaammin etänä kuin toimistolla * 
   1 2 3 4 5 

 
 

   
 

9. Tekniset työvälineet ja järjestelmät ovat tuottaneet enemmän haasteita etänä ollessa * 

   1 2 3 4 5 
 

    

 

 
10. Käytän etätyöskentelyä tukevia etävuorovaikutuskanavia (Teams, sähköpostit) sujuvasti * 

   1 2 3 4 5 

 
 

   
 

11. Koen työmatkustamisen poisjäännin merkittävänä tekijänä itselleni * 

1 2 3 4 5 
  

 

 

12. Toivoisin etätyömahdollisuuden säilyvän tulevaisuudessakin * 

1 2 3 4 5 
  

 

 

13. Koen etätyömahdollisuuden olevan tärkeä osa työelämän laatua * 

1 2 3 4 5 
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Yhteisöllisyys 

1=vahvasti eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=vah-
vasti samaa mieltä 

 

 
14. Etätyöskentely on vähentänyt yhteisöllisyyden tunnetta * 
 

1 2 3 4 5 
  

 

 
15. Koen tarvitsevani enemmän tukea työtehtävieni suorittamiseen etätyötä tehdessä * 

 
1 2 3 4 5 

  

 
 

16. Työrauhani on parempi etänä työskennellessä kuin toimistolla * 
 

1 2 3 4 5 
  

 

 
17. Avun saaminen työtehtävien suorittamiseen etätyössä on ollut helppoa * 

 
1 2 3 4 5 

  

 
 

18. Etätyö on vähentänyt kommunikointia kollegoiden kanssa * 
 

1 2 3 4 5 
  

 

 
19. Esimiehet ovat olleet helposti tavoitettavissa etätyötä tehdessä * 

 
1 2 3 4 5 

  

 
 

20. Olen saanut tarpeeksi palautetta esimiehiltä etätyöaikana * 
 

1 2 3 4 5 
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Työhyvinvointi 

1=vahvasti eri mieltä, 2=jokseenkin eri mieltä, 3=en osaa sanoa, 4=jokseenkin samaa mieltä, 5=vah-
vasti samaa mieltä 

 
21. Työssä jaksamiseni on parantunut etätyön vaikutuksesta * 

 

1 2 3 4 5 
  

 
 
 

22. Etätyö on vähentänyt työssä kokemaani stressiä * 
 

1 2 3 4 5 
  

 
 
 

23. Koen etätyön edesauttaneen työn ja vapaa-ajan yhdistämistä * 
 

1 2 3 4 5 
  

 
 
 

24. Kokonaisvaltainen hyvinvointini on lisääntynyt etätyön vaikutuksesta * 
 

1 2 3 4 5 
  

 

 
25. Etätyö on lisännyt työtyytyväisyyttäni * 
 

1 2 3 4 5 
  

 

 
26. Minulla on asianmukainen työpiste etätyötä tehdessä * 
 

1 2 3 4 5 
  

 
 
 

27. Työympäristö vaikuttaa työnteon mielekkyyteen positiivisemmin etänä kuin toimistolla * 
 

1 2 3 4 5 
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Avoimet kysymykset 
 

 

28. Mitä positiivista koet etätyöskentelyssä olevan? 

 

 

29. Mitkä ovat olleet itsellesi etätyön suurimmat haasteet? 
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