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1 Johdanto 

1.1 Työn taustaa 

Etätyöstä on puhuttu jo 1970-luvulta lähtien. Vuonna 2020 etätyö sai uudenlaiset mitta-

suhteet koronapandemian takia. Keväällä 2020 suuri osa työntekijöistä siirtyi etätöihin 

pandemiaan liittyvien rajoitusten ja suositusten seurauksena. Tämän opinnäytetyön kir-

joittamisen aikaan koronapandemia oli kestänyt jo yli vuoden ja monella etätyö jatkui 

yhä. Pandemian aikana etätyöstä on syntynyt erilaisia hybridimalleja. Hybridimallilla tar-

koitetaan tilannetta, jossa työskennellään osittain etänä ja osittain työpaikalla. Osa on 

saattanut olla täysipäiväisesti etätöissä pandemian alusta lähtien. Etätyö on lisääntynyt 

vuosi vuodelta, mutta koronapandemian seurauksena monet joutuivat etätöihin myös 

sellaisilla aloilla, jossa aiemmin etätyön ei olla koettu olevan mahdollista. (Työolobaro-

metri 2020.) 

Päivittäinen työnteko on muuttunut etätyön myötä. Keväällä 2020 yritykset joutuivat ke-

hittelemään nopealla aikataululla teknologisia ratkaisuja ja digitaalisia työvälineitä työn-

teon onnistumiseksi. Suomessa siirtyminen laajaan etätyöhön sujui hyvin Euroopan mui-

hin maihin verrattuna. Suomalaisilla on hyvät valmiudet etätyöhön, mutta etätyöskentely 

ei sovellu kaikille ja kaikki eivät pidä siitä. Etätyö vaikuttaa työmotivaatioon, yleiseen 

työssä jaksamiseen ja viihtymiseen. (Blomqvist & Henttonen & Olsson & Ropponen & 

Sivunen & Van Zoonen & Vartiainen 2020.) 

1.2 Työn aihe ja tavoitteet  

Tämän tutkimustyyppisen opinnäytetyön tutkimusongelma on etätyön vaikutus työmoti-

vaatioon. Työn tavoite on selvitys siitä, miten etätyö vaikuttaa työmotivaatioon. Tämä 

kysymys on samalla opinnäytetyön tutkimuskysymys. Tavoitteeseen pääsemiseksi tuli 

selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat motivaatioon, työmotivaatioon ja mikä yhteys näillä on 

etätyöskentelyyn.  

Vaikka etätyötä on tutkittu jo vuosia, koronapandemian aikainen etätyön laajuus on uutta 

sekä työnantajille että työntekijöille. Etätyötä on ehditty koronapandemian aikana tutkia 
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jonkin verran, mutta lisätutkimuksille ja selvityksille on vielä tarvetta. Tämän vuoksi sel-

vitys etätyön vaikutuksesta työmotivaatioon valikoitui myös tämän opinnäytetyön ai-

heeksi.  

Ei tiedetä, miten etätyö tulee jatkumaan koronapandemian jälkeen. Laajan etätyösken-

telyn seuraukset eivät ole vielä selvillä, sillä näin laaja-alaisesta ja pitkäkestoisesta etä-

työskentelystä ei ole vielä relevanttia tutkimustietoa. Aiemmat tutkimukset etätyöstä ovat 

pääsääntöisesti sellaisia, missä etätyö on ollut vapaaehtoista ja missä etätyöskentely 

sopii hyvin työnkuvaan. 

1.3 Viitekehys ja rakenne 

Opinnäytetyön viitekehyksenä on etätyö, motivaatio ja työmotivaatio. Etätyö tarkoittaa 

ansiotyötä, jota tehdään työpaikan ulkopuolella. Etätyöhön liitetään tietotekniikan ja säh-

köisten ratkaisujen käyttö. Etätyötä voi tehdä satunnaisesti, säännöllisesti tai jatkuvasti, 

kuten moni työntekijä on tehnyt koronapandemian aikana. Motivaatio on yksilöllinen ih-

mistä ohjaava toiminta, mikä koostuu motiiveista, eli asioista, jotka ylläpitävät käyttäyty-

misen suuntaa. (Vilkman 2016; Sinokki 2016, 61.) 

Motivaatiota käsitellään myös työmotivaation näkökulmasta. Työmotivaatio tarkoittaa yk-

silön työtoimintaa ohjaavaa kokonaistilaa (Sinokki 2016, 13). Motivaation käsittelyssä 

käytetään Maslowin tarvehierarkiaa ja työmotivaatiota käsitellään Frederick Herzbergin 

kaksifaktoriteorian avulla. Motivaation käsittelyyn valikoituivat nämä teoriat, sillä ne so-

pivat parhaiten tämän opinnäytetyön teorioiksi ja tutkimusongelman selvittämiseksi.  

Tässä opinnäytetyössä on yhdeksän lukua. Rakenne on klassisen rakenteen mukainen, 

jossa tutkimusasetelma tulee viitekehyksen jälkeen (kuvio 1). Työ alkaa johdannolla, 

jossa kerrotaan työn taustaa, tavoitteet, käytetty viitekehys ja rakenne sekä tutkimusme-

netelmät lyhyesti. Johdannossa käy ilmi myös opinnäytetyön tutkimusongelma ja tutki-

muskysymys. Näihin perehdytään tarkemmin vielä tutkimusasetelma luvussa. Työssä 

seuraava osio on viitekehys, johon sisältyy kolme lukua, motivaatio, motivaatioteoriat ja 

etätyö. Viides luku käsittelee työn tutkimusasetelmaa sekä tarkemmin menetelmiä, joita 

työssä on käytetty. Kuudennessa luvussa esitellään ja analysoidaan kyselyn tulokset. 

Seitsemäs luku on teemahaastatteluiden tulosten esittämistä ja analysointia. Työn lo-

pussa ovat johtopäätökset ja pohdinta omana lukunaan.  
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 Työn rakenne.  

Tässä opinnäytetyössä käytetyt käsitteet määritellään niiden käytön yhteydessä. Osa 

käsitteistä toistuu useasti. Käsitteet määritellään silloin, kun niitä käytetään ensimmäistä 

kertaa ja silloin, kun niihin liittyvää aihealuetta käsitellään perusteellisemmin. 

1.4 Tutkimusmenetelmät 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Pääpaino oli kvantitatiivisessa tutkimuksessa, mutta kvalitatiivista tutkimusta käytettiin 

kvantitatiivisen tutkimuksen tukena teemahaastatteluiden muodossa. Kvantitatiivisen 

menetelmän aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui Google Forms -kyselylomake. Kvan-

titatiivinen menetelmä valittiin sen vuoksi, koska kyselyllä saadaan laaja käsitys ai-

heesta. Kvalitatiivinen menetelmä valikoitui rinnalle, jotta aiheeseen saadaan syvyyttä ja 

laajempaa ymmärrystä.  

•Työn tausta ja tavoitteet

•Viitekehys ja rakenne

•Tutkimusmenetelmät

Johdanto

•Motivaatio ja työmotivaatio

•Motivaatioteoriat

•Etätyö

Viitekehys

•Tutkimusongelma ja tutkimuskysymys

•Tutkimusmenetelmät

•Analyysi- ja luotettavuusmenetelmät

Tutkimusasetelma

•Kyselyn tulokset ja analysointi

•Teemahaastatteluiden tulokset ja 
analysointi

Tulokset ja analysointi

•Johtopäätökset

•Pohdinta ja työn onnistuminen

•Reliabiliteetti ja validiteetti

Johtopäätökset ja 
pohdinta
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2 Motivaatio 

2.1 Määritelmä 

Motivaatiolle ei ole vain yhtä määritelmää. Se on yksilöllinen ilmiö, joka vaikuttaa yksilön 

toimintaan. Motivaatio koostuu motiiveista, jotka ohjaavat toimintaa. Motiivit ovat esimer-

kiksi tarpeita, haluja, palkkioita ja rangaistuksia, mitkä ylläpitävät käyttäytymisen suuntaa 

(Ruohotie 1998, teoksessa Sinokki 2016, 61). Motivaatiota voidaan kuvailla käyttäytymi-

sen energialähteenä, mikä vaikuttaa sitoutumiseen, tehtävien valintaan ja suorituksen 

laatuun. Motivaatio vaikuttaa esimerkiksi opiskeluun, kuntoiluun, elintapoihin ja työnte-

koon. (Sinokki 2016, 61.) 

Motivaatio on tärkeä tekijä monessa asiassa. Menestyvästä yrityksestä puhuttaessa 

henkilöstön työhyvinvointi nousee usein esille, sillä henkilöstö on yrityksen perusta. Mi-

käli työntekijät eivät voi hyvin eivätkä viihdy työssään, ei yritys voi menestyä. Työhyvin-

vointi ja sen merkitys ovat nousemassa koko ajan entistä tärkeämmäksi aiheeksi työelä-

mässä. Motivaatio on yksi tekijä työhyvinvoinnissa. Ihmiset etsivät luontaisesti kaikelle 

tekemiselleen merkityksiä ja selityksiä. Jos ihminen ei koe tekemistään mielekkääksi, 

hän ei myöskään pysty motivoitumaan tekemisestään. Ihminen viihtyy työssään, mikäli 

työ on tarpeeksi haastavaa, työstä saa palkkiota, työn tavoitteet ovat selkeät ja saavu-

tettavissa ja työympäristö on viihtyisä. Tällaisessa tilanteessa myös työmotivaatio on 

kohdallaan. Motivoitunut henkilöstö on kaikkien yritysten toive. (Viitala 2013, 8‒9.) 

Työmotivaatiolla ja työhyvinvoinnilla on vaikutusta yritysten taloudelliseen tulokseen. 

Hyvä työmotivaatio ja henkilöstön hyvinvointi vähentävät esimerkiksi sairauspoissaoloja, 

työtapaturmia ja työkyvyttömyyseläkekustannuksia. Sairauspoissaolot ja muut vastaavat 

tilanteet aiheuttavat välittömiä ja välillisiä kustannuksia. Sijaiset, ylimääräinen henkilöstö 

ja työterveyshuoltokustannukset tulevat yrityksille kalliiksi. Työpahoinvointi ja huono työ-

motivaatio aiheuttavat myös esimerkiksi tuottavuuden alenemista ja heikkoa laatua. (Si-

nokki 2016, 84‒85.)  

Motivoitunut ja hyvinvoiva henkilöstö vaikuttaa myös yrityksen imagoon. Yrityksen ima-

goon viitataan usein termillä ”työnantajamielikuva”. Työnantajamielikuva tarkoittaa sitä, 

millaisena työnantajana yritys nähdään nykyisten ja mahdollisten tulevien työntekijöiden 

silmin. Työnantajamielikuva voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen työnantajamielikuvaan. 
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Sisäisen työnantajamielikuvan tulee olla kunnossa, jotta ulkoisesta työnantajamieliku-

vasta tulee vahva. Yrityksen omien työntekijöiden tulee voida hyvin ja yrityksen sisäisten 

asioiden tulee olla kunnossa. Sana kiertää helposti ja nopeasti. Jos yrityksen työnanta-

jamielikuva on hyvä, mutta työntekijä jakaa ystävilleen ja verkostoilleen huonoja koke-

muksia työpaikastaan, ei uudet työnhakijat halua välttämättä hakea kyseiseen yritykseen 

töihin. (Recright.) 

2.2 Sisäinen ja ulkoinen motivaatio 

Motivaatio jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen motivaatioon. Sisäisellä motivaatiolla tarkoite-

taan sitä, kun jotain tehdään tekemisen vuoksi. Toiminnan motiiveina voivat silloin olla 

ilo, positiiviset ja myönteiset kokemukset, joita toiminta tai sosiaalinen kanssakäyminen 

tuo. Työnteossa sisäinen motivaatio näkyy tekemisen ilona ja työtehtävästä nauttimi-

sena. Sitoutuminen työhön ja työtehtävään on myös korkea, jos sisäinen motivaatio on 

kunnossa. (Liukkonen & Jaakkola & Suvanto 2002, 110‒115.) 

Ulkoisella motivaatiolla tarkoitetaan toimintaa, johon osallistutaan tai jota tehdään palk-

kioiden, pakotteiden tai rangaistusten pelon takia. Tekemistä kontrolloidaan ulkoapäin, 

jolloin toiminnassa on aina jossain määrin mukana ulkoinen tekijä. Ulkoisia motiiveja ovat 

esimerkiksi arvosanat, palkka ja muut palkkiot.  Ulkoiset motiivit voivat olla tehokkaita 

motivaattoreita lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä tähtäimellä sisäisen motivaation saa-

vuttaminen ja ylläpitäminen on tehokkaampaa ja tuloksellisempaa. (Liukkonen ym. 2002, 

110‒115.)  

Artikkelissa ”Does Money Really Affect Motivation? A Review of the Research” Cha-

morro-Premuzic käsittelee erinäisten tutkimusten tuloksia, joissa tutkitaan rahan vaiku-

tusta motivaatioon. Tutkimuksista ilmenee, että työntekijät ovat sitoutuneita työhönsä, 

jos työ on mielekästä. Mielekäs työ sitouttaa työntekijöitä enemmän kuin isompi palkka 

ei mielekkäästä työstä. Vaikka palkasta saisi päättä itse, se ei nosta työmotivaatiota ko-

vin korkeaksi, jos työ ei ole muuten mielekästä. Tutkimukset vahvistavat edellä mainitut 

teoriat siitä, että sisäisen motivaation saavuttaminen on tehokkaampaa pitkällä aikavä-

lillä. Yksilöitä motivoivissa tekijöissä on kuitenkin eroja. Ei voi yleistää, että kaikilla työn-

tekijöillä työn mielekkyys menisi palkan edelle. (Chamorro-Premuzic 2013.)  
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2.3 Työmotivaatio 

Työmotivaatiota voidaan pitää kokonaistilana, joka ohjaa yksilön työtoimintaa. Kuten 

aiemmin mainittiin, motivaatio ja motivoituminen on yksilöllistä. Sama pätee työmotivaa-

tioon. Henkilö, joka kokee olevansa oikealla alalla, voi olla samasta työstä paljon moti-

voituneempi kuin henkilö, joka tekee työtä vain ansaitakseen elantonsa. Eri ihmisille mo-

tivaatiota voi tuoda esimerkiksi työtehtävien sisältö, mahdollisuus auttaa tai rahapalkka. 

Työmotivaatioon vaikuttavia tekijöitä ovat esimerkiksi persoonallisuus, elämäntilanne, 

vuorovaikutus ja henkilökohtaiset tarpeet. (Sinokki 2016,13, 81.)  

Koherenssin eli elämänhallinnan tunne vaikuttaa työntekijän työmotivaatioon. Työnte-

kijä, joka tuntee koherenssin tunnetta, uskoo selviytyvänsä työelämän haasteista ja ko-

kee työhön liittyvät vaatimukset myönteisinä haasteina. Vahva koherenssin tunne poh-

jautuu hyvään elämänhallintaan ja tasapainoiseen hyvinvointiin. Henkilöllä, jolla on yksi-

tyiselämä tasapainossa, saattaa olla parempi työmotivaatio kuin henkilöllä, jolla on hei-

kompi elämänhallinnan tunne. (Sinokki 2016, 12.) 

Työnantaja ja esihenkilöt eivät voi suoranaisesti vaikuttaa työntekijöiden työmotivaati-

oon, mutta työntekijän motiiveja voidaan tukea. Ketään ei voi pakottaa työskentelemään 

motivoituneesti ja innostuneesti. Esihenkilöiden tulee huomioida ihmisten yksilöllisyys ja 

tarjota tukea henkilökohtaisesti. Yksi voi motivoitua tarpeeksi haastavista työtehtävistä, 

mutta toista liiallinen paine ja työn vaativuus saattaa enemminkin lannistaa. Samat asiat 

eivät motivoi kaikkia yhtä lailla, vaan työntekijät reagoivat eri tavalla työn sosiaalisiin, 

taloudellisiin ja fyysisiin ominaispiirteisiin. Kun yksilöllisiin motiiveihin panostetaan ja kiin-

nitetään huomiota, työmotivaatio kasvaa ja siitä hyötyy koko työyhteisö ja yritys. (Sinokki 

2016, 82.) 

Työmotivaatiota voivat edistää esimerkiksi hyvä ja ergonominen työpiste, säännöllisyys 

päivärytmissä ja motivoiva palkitsemisjärjestelmä. Ulkoiset tekijät eivät pelkästään riitä 

motivaation ylläpitoon. Psykologien mukaan kolme keskeistä elementtiä ylläpitävät mo-

tivaatiota. Ensimmäinen näistä on autonomia eli itsenäisyys. Työllä on positiivisia vaiku-

tuksia taloudellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti. Nämä asiat huomioon ottaen epämiel-

lyttävätkin työtehtävät sujuvat valitsemassansa työssä. Toinen elementeistä on lisäarvo. 

Kun kokee motivaation puutetta, on hyvä pysähtyä miettimään, mitä lisäarvoa työ tuo. 

Esimerkiksi etätöissä lisäarvo voi olla vapauden tunne tai helppous työ- ja vapaa-ajan 
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yhdistämisessä. Kolmas elementti on kompetenssi eli pätevyys. Vaikka jokin tehtävä tun-

tuu aluksi haastavalta, mitä enemmän sitä tekee ja oppii, sitä kyvykkäämmäksi tulee. 

(Paul 2020, 41‒42.)  

3 Motivaatioteoriat  

3.1 Maslowin tarvehierarkia 

Motivaatioon on useita eri teorioita ja ne käsittelevät motivaatiota eri kanteilta. Yksi paljon 

käytetty teoria on Maslowin tarvehierarkiateoria. Tämä teoria tarkoittaa sitä, että ihmisen 

perustarpeiden tulee olla tyydytetyt ennen kuin ihminen etsii tyydytystä muille tarpeilleen. 

Maslowin tarvehierarkiaa kuvataan pyramidina (kuvio 2). Ensimmäisen tason muodos-

tavat fysiologiset tarpeet, esimerkiksi nälkä, jano, uni ja muut fyysiset tarpeet. Toisen 

tason muodostavat turvallisuuden tarpeet, eli varmuus, suojautuminen fyysisiltä ja 

psyykkisiltä haitoilta sekä vaaran välttäminen. Kolmantena ovat yhteenkuuluvuuden ja 

rakkauden tarpeet, esimerkiksi hyväksyntä, ystävyys ja rakkaus. Tämän jälkeen neljän-

tenä tulevat arvostuksen tarpeet, eli itsekunnioitus, itsenäisyys, kiitoksen saaminen ja 

muilta saatu kunnioitus ja arvostus. Viidentenä ovat itsensä toteuttamisen tarpeet, esi-

merkiksi omat saavutukset, henkinen kehittyminen ja kasvu. (Sinokki 2016, 73.) 

 

 Maslowin tarvehierarkia. 

Itsensä

toteuttamisen

tarpeet 

Arvostuksen tarpeet

Yhteenkuuluvuuden ja rakkauden 
tarpeet

Turvallisuuden tarpeet

Fysiologiset tarpeet
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Maslowin tarvehierarkiassa motivaatio ja innostus tekemiseen syntyvät vasta hierarkian 

huipulla, kun kaikki muut tarpeet ovat tyydytetty. Muiden osa-alueiden ollessa kunnossa 

itseään voi toteuttaa helpommin ja motivaatio tekemiseen löytyy helposti. Kuitenkin Mas-

low on itse todennut, että tarpeiden tyydytys ei välttämättä mene juuri tässä järjestyk-

sessä. Motivaatio ja innostus voivat syntyä ilmankin, että kaikki tasot ovat täytetty ja tar-

peet tyydytetty. Tällä tarvehierarkialla voidaan yrittää ymmärtää motivoitumista tai tur-

hautumista työyhteisössä. Maslowin tarvehierarkiaa on kritisoitu, sillä sitä ei pidetä uni-

versaalina, koska siinä ei huomioida esimerkiksi eri kulttuureissa korostuvaa yhteisölli-

syyttä. Tarvehierarkia ei myöskään huomioi yksilöitä. Esimerkiksi ikä vaikuttaa yksilön 

tarpeisiin, eikä kaiken ikäisillä tarpeet mene pyramidin osoittamassa järjestyksessä. 

Maslowin tarvehierarkiasta on nykyaikaisempia versioita, joissa korostetaan sitä, että 

tarpeet eivät välttämättä tyydyty pyramidin järjestyksessä. (Sinokki 2016, 74‒75; Lehto 

2020.) 

3.2 Herzbergin kaksifaktoriteoria  

Työmotivaatiosta on useita teorioita. Niiden vertailussa korostuu työmotivaation kokemi-

sen yksilöllisyys. Samat teoriat ja selitykset eivät päde kaikkiin työntekijöihin. Teoriat mo-

tivaatiosta eivät ole yksiselitteisiä, minkä takia tutkijat ovat kehitelleet niistä eri versioita. 

Yksi tunnettu teoria työmotivaatiosta on Herzbergin kaksifaktoriteoria. Frederick Herz-

bergin motivaatio- ja hygieniateoria eli kaksifaktoriteoria on vuodelta 1959. Teoria perus-

tuu olettamukselle, että työntekijän motivaatioon vaikuttavat sekä työn ulkoiset tekijät, eli 

hygieniatekijät että työn sisäiset tekijät, eli motivaatiotekijät. Hygieniatekijöitä ovat työ-

ympäristö, palkka, työolosuhteet, työilmapiiri, johtaminen, organisaation strategia ja hal-

lintomalli sekä ihmissuhteet työssä. Motivaatiotekijöitä ovat saavutukset, eteneminen 

uralla, tunnustus, vastuullisuus, työn luonne, henkilökohtainen kasvu ja kehitys. (Sinokki 

2016, 104‒106.) 

Mikäli hygieniatekijöissä on puutteita, ne aiheuttavat huonovointisuutta. Esimerkkinä hy-

gieniatekijästä on palkka. Mikäli sitä ei ole riittävästi, huonovointisuus lisääntyy. Kuiten-

kaan riittävä määrä palkkaa ei nosta työtyytyväisyyttä kuin oletetulle normaalille tasolle. 

Mikäli esimerkiksi johtamisessa, työoloissa, työilmapiirissä ja suhteissa muihin työnteki-

jöihin on puutteita, ne aiheuttavat huonosti hoidettuna paljon työtyytymättömyyttä. Vai-

kutus tyytyväisyyteen ei ole kuitenkaan kovin suuri näiden asioiden ollessa kunnossa. 

(Sinokki 2016, 105.) 
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Motivaatiotekijöistä huolehtimisella on suuri vaikutus tyytyväisyyteen. Esimerkiksi työssä 

eteneminen, saavutukset, työn luonne ja henkilökohtainen kasvu ovat asioita, joiden 

huonosti hoitaminen ei kuitenkaan vaikuta suuresti tyytymättömyyteen. Tämä johtuu 

siitä, että motivaatiotekijät ovat lähtöisin ihmisestä itsestään, jolloin tekijät ovat seurauk-

sia omista tekemisistään. (Sinokki 2016, 105.) 

Perinteisesti ajateltuna työtyytyväisyyttä kuvataan jatkumona, jonka toinen ääripää on 

työtyytymättömyys ja toinen ääripää työtyytyväisyys. Herzbergin kaksifaktoriteoria pe-

rustuu ajatukseen, että työtyytymättömyyttä ja työtyytyväisyyttä kuvaavat jatkumot ovat 

erillisiä toisistaan (kuvio 3). Työtyytyväisyyttä ja työmotivaatiota mitataan asteikolla kor-

keasta työtyytyväisyydestä työtyytyväisyyden puuttumiseen. Työtyytymättömyys mita-

taan päinvastaisesti, jolloin toisessa päässä asteikkoa on työtyytymättömyyden puuttu-

minen ja toisessa päässä suuri työtyytymättömyys. Asteikot eivät ole verrannollisia kes-

kenään ja työntekijä voi sijaita näillä asteikoilla eri kohdissa. (Sinokki 2016, 105‒106.)  

Hygieniatekijät (ulkoiset tekijät) 
Työtyytymättömyys 

 
Palkka 
Työympäristö 
Työolosuhteet 
Työilmapiiri 
Johtaminen 
Organisaation strategia ja hallintomalli 
Ihmissuhteet työssä 
 
Työtyytymättömyyden puuttuminen 

TYÖMOTIVAATIO 

Työtyytyväisyys 

Saavutukset 
Eteneminen uralla 
Tunnustus 
Vastuullisuus 
Työn luonne 
Henkilökohtainen kasvu ja kehitys 
 
Työtyytyväisyyden puuttuminen  
Motivaatiotekijät (sisäiset tekijät) 
 
 

 Herzbergin kaksifaktoriteoria (Sinokki 2016,106.) 
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Kaksifaktoriteorian perusteella työyhteisö tai tiimi voidaan jaotella neljään eri kategori-

aan. Ideaali tilanne, mitä kaikkien esihenkilöiden tulisi tavoitella, on korkea työtyytyväi-

syys ja kunnossa olevat hygienia, eli ulkoiset tekijät. Tällaisessa tilanteessa työtyytymät-

tömyys puuttuu, työntekijät ovat työnteosta motivoituneita ja palkka ja muut työolot ovat 

kunnossa. Toisessa tilanteessa hygieniatekijät ovat kunnossa, mutta työtyytyväisyy-

dessä on puutteita. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi palkka ja muut työolot ovat kun-

nossa, mutta työntekijät eivät motivoidu työstä. Kolmas kategoria on edellisen vasta-

kohta, jolloin työtyytyväisyys on korkea, mutta hygieniatekijöissä on puutteita. Palkka voi 

olla matala, työoloissa ja muissa eduissa on puutteita, mutta työ itsessään on motivoivaa. 

Viimeinen kategoria on huonoin tilanne yritykselle ja työyhteisölle tai tiimille. Siinä hygie-

niatekijät eivät ole kunnossa, eli työntekijät kokevat työtyytymättömyyttä. Työntekijät ei-

vät myöskään motivoidu työstä, jolloin myös työtyytyväisyys puuttuu. Palkka, muut edut 

ja työolot ovat puutteellisia, eikä työ motivoi. (Expert Program Management.) 

Teoriaa voi hyödyntää apukeinona työolojen ja työntekijöiden motivaation parantami-

sessa. Jos työyhteisö tai tiimi on jossakin edellä mainituista kategorioista paitsi ensim-

mäisessä, voi muutoksia tekemällä päästä kohti ihannetilaa. Kun parannusta tapahtuu 

hygieniatekijöissä, eli esimerkiksi palkassa, työympäristössä, johtamisessa ja ihmissuh-

teissa työssä, työtyytymättömyys vähenee. Kaikki hygieniatekijät eivät välttämättä voi 

olla ihanteellisimmassa tilassa. Mikäli työyhteisön kannalta tärkeimpiin asioihin voidaan 

tehdä muutoksia, sillä voi olla suuri vaikutus kokonaisvaltaiseen työmotivaatioon. (Expert 

Program Management.) 

Työtyytyväisyyteen voi panostaa esimerkiksi työn rikastamisella. Yksilöt huomioiden esi-

henkilöt voivat antaa esimerkiksi vaativampia tehtäviä, jotta työnteko on mielekkäämpää. 

Työn laajentaminen voi vaikuttaa myös positiivisesti, kun työtekijän työtehtävät laajenee 

ja tehtäviä on monipuolisemmin. Vastuunjako tiimin kesken voi aiheuttaa positiivisia 

muutoksia työntekijöissä, kun he pääsevät paremmin osaksi päätäntävaltaa, eikä kaikki 

päätökset tule vain esihenkilöiltä ja johtotasolta. (Expert Program Management.) 

Herzbergin motivaatioteoriaa on kritisoitu siitä, ettei se huomioi tarpeeksi yksilöitä ja yk-

silöllisiä tarpeita. Kritiikki kohdistuu myös siihen, että teoria keskittyy työntekijöiden tyy-

tyväisyyden kehittämiseen huomioimatta sitä, että tyytyväisyys ei ole suoraan verrannol-

linen kasvavaan tehokkuuteen. Herzbergin teoriassa ei ole objektiivista tapaa mitata 

työntekijöiden tyytyväisyyttä, mikä on myös yksi kritiikin kohde. Kuten motivaatiota käsit-

televissä luvuissa on todettu, motivaatiota on todella vaikea määritellä ja mitata. Ei ole 
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olemassa vain yhtä teoriaa, mikä toimisi joka tilanteessa. Tämän takia teorioita motivaa-

tiosta ja työmotivaatiosta on useita ja jokaiseen liittyy kritiikkiä ja epäkohtia. (Expert Prog-

ram Management.) 

4 Etätyö 

4.1 Määritelmä 

Etätyöllä tarkoitetaan työpaikan ulkopuolella tehtävää ansiotyötä. Etätyö mielletään 

usein kotoa tehtäväksi työksi, mutta etätyöskentely sujuu myös esimerkiksi kahvilasta, 

kirjastosta tai muusta sijainnista. Etätyö voi olla satunnaista, säännöllistä tai jatkuvaa. 

Etätyö on yleensä työtä, minkä voisi tehdä myös työpaikalla. Tietotekniikan käyttö on 

etätyölle tunnusomaista. Yleensä etätyöhön liitetään ajatus siitä, että työntekijä on tavoi-

tettavissa normaaleina toimistoaikoina. Etätyö mahdollistaa myös ajasta ja paikasta riip-

pumattomat järjestelyt, mikäli työnkuva sen sallii. (Vilkman 2016.) 

Etätyöstä on puhuttu jo 1970-luvun öljykriisistä lähtien. Yhdysvalloissa etätyö nähtiin rat-

kaisuna työmatkaliikenteen vähentämiseen, mikä oli oleellista kriisin aikana. Internetin 

tulon jälkeen Suomessakin on puhuttu laajemmin etätyöstä. Etätyötä tehdään Suomessa 

eniten pääkaupunkiseudulla. Etätyöntekijät ovat pitkälti toimihenkilö- ja esimiesamma-

teissa, valtion, kuntien ja järjestöjen palveluksessa. Etätyötä tekevät myös pienyrittäjät, 

freelancerit ja itsensä työllistäjät. (Ruohomäki 2020.) Etätyö on lisääntynyt vuosi vuo-

delta. Tilastokeskuksen vuonna 2018 tekemässä työolotutkimuksessa 28 prosenttia pal-

kansaajista ilmoitti tekevänsä etätyötä. 16 prosenttia kertoi etätyön olevan mahdollista, 

mutta ei ole hyödyntänyt sitä. Kolme prosenttia palkansaajista kertoi, että etätyö ei ole 

mahdollista, koska työnantaja ei salli sitä. 54 prosenttia eli noin miljoona palkansaajaa ei 

pitänyt etätyötä mahdollisena. Suuri osa vastaajista, jotka kertoivat, että etätyö ei ole 

mahdollista olivat opettajia. (Sutela 2020; Sommar 2014.) 

Etätyöstä on sovittu Eurooppa-tasolla puitesopimuksessa, joka tuli voimaan vuonna 

2002. Puitesopimus toimii pohjana etätyötä koskeville sopimuksille työnantajan ja työn-

tekijöiden välillä. Puitesopimus syntyi, kun Euroopan työllisyysstrategian yhteydessä Eu-

rooppa-neuvosto koki, että muuttuvan työelämän tueksi tarvitaan sopimuksia. Puitesopi-

muksella haluttiin varmistaa yritysten kilpailukykyisyys, joustavuus ja turvallisuus. Puite-

sopimus sisältää ohjeita esimerkiksi tietoturvasta, yksityisyyden suojasta, työsuojelusta 

ja työjärjestelyistä. (Bonetti & Gabaglio & Jacobs & Plassman 2002; Akava 2019.) 
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4.2 Joustotyöaika 

Joustotyöaika perustuu työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen. Jousto-

työajasta voidaan sopia tehtävissä, joissa työntekijä voi itse päättää, missä ja milloin 

työskentelee vähintään puolet työajasta. Suomalaisessa työaikasääntelyssä ei tunnettu 

joustotyöaikaa ennen vuonna 2020 voimaan tullutta työaikalakia. Tarve joustotyöajoille 

on kasvanut muuttuvien työnkuvien mukana. Esimerkiksi asiantuntijatyön luonne on 

muuttunut ja työn tekemisen aika- ja paikkariippuvuus on poistunut. Työajan sääntely ja 

seuraaminen on muuttunut hankalaksi. Vuoden 1996 työaikalaki perustui siihen, että 

työntekijä tekee töitä pääsääntöisesti työnantajan toimitiloissa tiettyinä kellonaikoina. 

Vuoden 1996 lakia oli hankala soveltaa työntekijöihin, jotka tekivät esimerkiksi itsenäistä 

asiantuntijatyötä sellaisissa olosuhteissa, että työnantaja ei voinut valvoa työaikoja ja 

niihin liittyviä järjestelyjä. Tämän takia nämä työntekijät saatettiin jättää kokonaan työai-

kalain ulkopuolelle. (Riipinen 2019, 19‒20; Työsuojelu.) 

Uusi työaikalaki tuli voimaan 1.1.2020. Tämä laki vastaa paremmin työelämän muutok-

siin ja antaa työpaikoille välineitä tehdä työpaikkakohtaisia työaikaratkaisuja. Uusi työai-

kalaki mahdollistaa väljemmän sopimisen esimerkiksi liukuvasta työajasta ja jousto-

työajasta. Uudessa työaikalaissa huomioitiin ensimmäistä kertaa etätyö. Suurimmat 

muutokset työaikalaissa ovat etätyön kuuluminen lain soveltamisalan piiriin ja aika- ja 

paikkariippumattoman työn huomioiminen. (Työ- ja elinkeinoministeriö.) 

4.3 Etätyö ja koronapandemia  

Kun koronapandemia ja sen vaikutukset alkoivat näkyä Suomessa merkittävästi maalis-

kuussa 2020, etätyöskentelyyn siirryttiin lähes olemattomalla siirtymäajalla. Osalle etä-

työskentely oli tuttua entuudestaan ja osalle se oli täysin uutta. Vaihtoehtoja ei ollut ja 

tilanteeseen tuli sopeutua nopeasti. Ratkaisut etätyön sujumiseen tuli löytää lyhyellä va-

roitusajalla. Myös ne alat, joilla etätyön ei koettu olevan aiemmin mahdollista, joutuivat 

keksimään ratkaisuja etätyön onnistumiseksi. Tähän kuuluivat myös opettajat, jotka vielä 

vuonna 2018 kertoivat, että etätyöskentely ei ole mahdollista. Koronapandemian aikana 

myös suuri osa opettajista joutui aloittamaan etätyöt. Huhtikuussa 2020 noin miljoona 

suomalaista oli jatkuvassa päivittäisessä etätyössä kotona. Tämä määrä on hieman yli 

kolmannes Suomen työvoimasta. (Haapakoski & Niemelä & Yrjölä 2020, 30.) 



13 

 

Pian koronapandemian alettua tehtiin jo useampia selvityksiä etätöistä ja etätyöntekijöi-

den määrää verrattiin maittain. Suomi on EU-maiden kärjessä etätyön tekemisessä. 

Muut Pohjoismaat ja Benelux-maat tulevat seuraavina. Digitalisaatio ja toimivat tietolii-

kenneratkaisut selittävät sen, miksi Suomi on kärkisijoilla etätyöskentelyssä. Osaava 

henkilöstö, joustavuus ja luottamuksellisuus organisaatioissa tekevät etätyöt helpom-

miksi. Suomessa tieto- ja viestintäteknologia on ollut jo pitkään hyvää, minkä takia etätyö 

on ollut mahdollista ja tuttua työntekijöille jo ennen koronapandemiaa. (Ruohomäki 

2020.)  

4.4 Etätyön hyödyt 

Etätyötä ja sen vaikutuksia on tutkittu melko laajasti ennen koronapandemiaa. Useam-

mat tutkimukset ovat osoittaneet sen, että etätyötä tekevät ovat aiempaa tyytyväisempiä 

elämäänsä etätyön mukana tulleen joustavuuden ansiosta. Tutkimuksissa on ilmennyt, 

että suuri osa työntekijöistä on paljon tehokkaampia etänä kuin toimistolla. Tämä voi 

johtua siitä, että työntekijän ollessa tyytyväinen työ- ja yksityiselämäänsä, hän on myös 

paljon tehokkaampi. Tehokkuus selittyy myös sillä, että etänä työskennellessä työtä ei 

keskeytetä samalla tavalla kuin toimistolla. Toimistolla häiriötekijöitä on enemmän ja toi-

mistoympäristössä tulee herkemmin keskeytyksiä kollegoilta. (Paul 2020, 17‒18.) 

Työmatkojen poistuminen päivittäisistä rutiineista oli jo etätyön alkuaikoina merkittävä 

tekijä. On huomattu, että henkinen ja fyysinen terveys hyötyy siitä, kun työmatkat jäävät 

pois. Työmatkaan normaalisti kulutetun ajan voi käyttää hyödyksi tekemällä niitä asioita, 

jotka tuovat hyvinvointia. Perheelle, ystäville ja mieluisille harrastuksille jää enemmän 

aikaa. Työmatkojen poisjäänti on myös ympäristölle hyväksi, sillä henkilöautot ovat suo-

situin työmatkojen kulkemismuoto. Ilmansaasteet vähenevät, mikä on ympäristön lisäksi 

hyväksi myös ihmisten terveydelle. (Paul 2020, 18‒19.) 

4.4.1 Etätyön hyödyt työntekijöille 

Etätyö laajentaa työntekomahdollisuuksia henkilöille, jotka eivät joidenkin rajoitteiden ta-

kia voi työskennellä kokopäiväisesti toimistolla. Tällaisia rajoitteita voivat olla esimerkiksi 

terveyteen ja henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen liittyvät rajoitteet. Esimerkiksi hen-

kilö, joka tarvitsee apua liikkumiseen tai työpisteen erityisratkaisuilla (kuten kustomoidut 

säätömahdollisuudet), voi kokea etätyön kotona miellyttävämmäksi kuin toimistolla työs-
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kentelyn. Etätyö voi olla ratkaisu myös vanhemmille, jotka hoitavat lapsia kotona esimer-

kiksi vanhempainvapaan jälkeen. Suomessa vanhempainvapaat ovat pidempiä kuin 

useissa maissa, joten Suomessa etätyöt ja pienten lasten hoito ei välttämättä ole yhtä 

yleistä kuin muualla maailmassa. (Paul 2020, 15‒16.) 

Etätyö ja joustotyöaika voivat mahdollistaa joustavuuden ja työn rytmittämisen omien 

tarpeiden mukaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikessa etänä tehtävässä 

työssä olisi mahdollista päättää täysin omista aikatauluista. Kuitenkin jousto työajoissa 

ja paikkariippumattomuus edesauttaa arjen ja työn yhdistämisen sujuvuutta. Kun työmat-

kat jäävät pois, työntekijät hyötyvät siitä myös taloudellisesti. Työntekijälle jää vapauksia 

valita asuinpaikkansa sen mukaan, missä viihtyy parhaiten, jos pitkistä työmatkoista ja 

kustannuksista ei tarvitse huolehtia. Tämä edistää työntekijän hyvinvointia. Työmatkojen 

puuttuminen on myös positiivinen asia siinä tilanteessa, jossa esimerkiksi ajokeli on niin 

huono, että työmatkaan tulisi varata entistä enemmän aikaa ja siihen liittyisi normaalia 

enemmän riskejä. (Työterveyslaitos.) 

4.4.2 Etätyön hyödyt yrityksille 

Etätyöstä on hyötyä myös yrityksille ja työnantajille. Monessa yrityksessä tuloksellisuus 

ja työntekijöiden tehokkuus on noussut etätyön myötä. Etätyötä voi käyttää kilpailuteki-

jänä uusia työntekijöitä etsittäessä ja etätyö nähdään yhtenä nopeimmin lisääntyvistä 

työsuhde-eduista. Yritys säästää työntekijöiden vaihtuvuudesta aiheutuvissa kuluissa, 

mikäli etätyö sitouttaa työntekijöitä yritykseen. International Workplace Groupin teke-

mässä tutkimuksessa esimerkiksi Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa, Australiassa ja 

Intiassa etätyötä pidetään arvokkaana kannustimena uusien työntekijöiden etsinnässä 

ja vanhojen työntekijöiden sitouttamisessa yritykseen. Esimerkiksi Saksassa ja Belgi-

assa on huomattu, että työntekijä saattaa kieltäytyä työstä, mikäli etätyömahdollisuutta 

ei ole. (Paul 2020, 8‒15; International Workplace Group 2019.)  

Mikäli etätyö lisää työntekijän työhyvinvointia merkittävästi, voi työntekijän työura piden-

tyä huomattavasti paremman jaksamisen myötä. Kokenut, osaava ja hyvässä fyysisessä 

sekä psyykkisessä kunnossa oleva työntekijä on yritykselle arvokas. Työmatkojen vähe-

neminen tai kokonaan puuttuminen on myös yrityksille positiivinen asia. Se parantaa 

yritysten ympäristövastuullisuutta ja edistää ilmastopolitiikan tavoitteiden toteutumista. 

(Työterveyslaitos.) 
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Kodin ja työpaikan välisten työmatkojen vähenemisen lisäksi myös työmatkat ulkomaille 

tai muualle Suomeen voivat vähentyä. Koronapandemia on pakottanut kansainväliset 

yritykset kehittämään ratkaisuja, joilla korvataan kokoukset ja muut tapaamiset, missä 

aiemmin työntekijöiden on täytynyt olla samassa paikassa. Sähköiset ratkaisut doku-

menttien allekirjoituksiin ja palavereihin on otettu käyttöön, joten oletettavasti hyvin toi-

mivia ratkaisuja käytetään jatkossakin. Tämä vähentää huomattavasti työmatkoja, joita 

on aiemmin tehty eri maassa tai kaupungissa käytäviä kokouksia ja palavereita varten. 

Uudet ratkaisut tuovat säästöjä yrityksille ja vähentävät ympäristön kuormitusta työmat-

kojen vähentyessä. Yritykset voivat säästää myös toimitilakuluissa, kun ei ole enää tar-

vetta niin isoille toimistoille, koska kaikki työntekijät eivät ole toimistolla samaan aikaan. 

(Työterveyslaitos.) 

Laaja etätyöskentely on ollut ajankohtaista jo vuoden verran. Tänä aikana on herännyt 

keskusteluja siitä, tarvitaanko enää toimistotiloja samassa mittakaavassa kuin aiemmin. 

Etätyö tulee jatkumaan jossain määrin myös koronapandemian jälkeen, joten nykyisen 

kokoisille toimistoille ei ole välttämättä tarvetta. Tämä trendi näkyy jo rakennusalalla. 

Uusien toimistorakennusten kysyntä on hiipunut ja isompien etätyöhön soveltuvien asun-

tojen kysyntä kasvanut. Toimistotilojen pieneneminen tuo yrityksille säästöjä, mutta ra-

kennusalalle tämä ei ole positiivinen suunta, ellei toimitilarakentamisen tilalle tule muuta 

kysyntää. (Parviala 2021.) 

4.5 Etätyön haitat 

Vaikka etätyössä on paljon hyvää, on siinä myös haittapuolia. Kaikki eivät pidä etätyöstä 

eikä se sovi kaikille. Etätyössä itsensä johtaminen korostuu. Mikäli itsensä johtaminen ei 

ole vahvaa, se saattaa aiheuttaa sen, että työajat venyvät ja työ- ja vapaa-aika sekoittuu. 

Kun työskentelee kotona, on matala kynnys tarttua työpuhelimeen tai hoitaa sähköpos-

teja vielä työajan jälkeenkin. Kotona työskentely vaatii sopeutumista myös perheeltä. Mi-

käli esimerkiksi lapset ovat kotona, eivät he välttämättä ymmärrä olla häiritsemättä työs-

kentelevää vanhempaa. Kaikilla ei ole myöskään työskentelyyn sopivia tiloja kotona. Pit-

käaikainen työskentely huonossa työpisteessä huonolla ergonomialla aiheuttaa ongel-

mia ajan kuluessa. (Työterveyslaitos.) 

Yksinäisyyden ja eristyneisyyden tunteminen on yksi etätyön haittapuolista. Tämä yhdis-

tetään etenkin yksinasuviin, joilla ei välttämättä päivän aikana ole sosiaalista kanssakäy-
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mistä kotona ollessaan. Etäjohtaminen on tuonut myös omat haasteensa. Monet yrityk-

set ovat joutuneet kehittelemään keinoja, miten varmistaa johtamisen laadukkuus myös 

etäaikana. Ilmeiden ja eleiden sekä fyysisen läsnäolon puuttuminen vaikeuttaa joitain 

tilanteita. Viestinnän täytyy olla entistä tehokkaampaa, jotta asiat ymmärretään siten, mi-

ten viestijä on tarkoittanut. Kun viestinnästä jää eleet ja ilmeet pois, voi väärinkäsityksiä 

syntyä helposti. (Tolkki 2021a.) 

Sosiaalisten kontaktien puute ja huoli omasta urakehityksestä ja asemasta organisaa-

tiossa ovat etätyöskentelyn haittapuolia. Yhteiset lounas- ja kahvihetket ovat tärkeitä työ-

yhteisössä, sillä niiden aikana keskustellaan muistakin kuin työasioista. Sosiaalinen 

kanssakäyminen vahvistaa ihmissuhteita työkavereiden välillä, jolla on myös positiivinen 

vaikutus työntekoon. Etätyöskentelyssä sosiaalisuudesta ei ole helppo pitää huolta. 

(Työterveyslaitos.) 

4.6 Etätyö tulevaisuudessa  

”Läsnä Etänä” -teokseen (Haapakoski ym. 2020) haastateltu tulevaisuudentutkimuksen 

ja innovaatiotutkimuksen dosentti Osmo Kuusi totesi, että etätyö tuskin yleistyy merkit-

tävissä määrin koronakriisin jälkeen. Kuten historiakin osoittaa, ihmiset kaipaavat työelä-

mässäkin fyysistä kohtaamista. Hänen mukaansa myös tuotteliaan ja tasapainoisen työ-

yhteisön luominen ja ylläpitäminen vaatii fyysistä läsnäoloa. Tekoälyn ja teknologian ke-

hitys saattaa kuitenkin muuttaa tätä vähitellen. (Haapakoski ym. 2020, 31.)   

”Läsnä Etänä” -teoksen (Haapakoski ym. 2020) julkaisuhetkellä koronapandemia oli 

vasta alussa, mutta nyt pandemia on jatkunut jo vuoden. Moni on ollut vuoden aikana 

enemmän etätöissä, kun työpaikallaan. Vuodessa yritykset ovat ehtineet kehittää etätyö-

hön soveltuvia ratkaisuja entistä paremmiksi ja työntekijät sekä yritykset ovat tottuneet 

etätyöskentelyyn. Uusia työntekijöitä on ehditty vuoden aikana perehdyttämään jopa täy-

sin etänä, eikä etänä työskentelyä koeta välttämättä niin hankalana, mitä se saattoi vuosi 

sitten vielä olla. (Haapakoski ym. 2020.) 

Yle Pori teki Satakunnan kunnille kyselyn etätyöskentelystä. Kyselyn perusteella kävi 

ilmi, että yleisin muoto on hybridimalli, jossa työskennellään välillä kotona ja välillä työ-

paikalla. Positiivisina asioina esiin nousi tehostuneet palaverit, joustavuus työajoissa, 
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parempi keskittyminen ja ajan säästyminen, kun ei ole työmatkoja tai kokouksiin siirty-

misiä. Etätyön haittapuolia koettiin olevan kasvokkaisten kohtaamisien puuttuminen, 

huono työergonomia kotona ja tiedonkulku. (Pukkila 2020.) 

Yle Porin kyselyn mukaan etätyö koetaan melko positiivisena. Johtajatkin kokevat, että 

etätyöskentely toimii ja sitä tullaan hyödyntämään jatkossakin. Turun kauppakamarin te-

kemä kysely tukee tätä näkemystä. Kyselyyn vastasi vajaa 100 yritysjohtajaa Varsinais-

Suomesta. Suurin osa koki tehokkuuden kasvaneen etätyöskentelyn aikana. Samaan 

aikaan kuitenkin lähes puolet kertoivat työn kuormittavuuden kasvaneen. Jälleen kerran 

esiin nousi sosiaalisten kontaktien puute. Kaikesta huolimatta 53 prosenttia johtajista oli 

sitä mieltä, että etätyö on tullut jäädäkseen. (Pukkila 2020; Lehtola 2020.) 

Tulevaisuudessa etätyöskentelyn muoto voi olla hyvinkin vaihtelevaa. Hybridimalli voi 

olla melko suosittu, sillä hybridimallia toteuttamalla myös sosiaaliset kontaktit kuuluvat 

arkeen niinä päivinä, kun tehdään töitä työpaikalla. Haasteita tulee olemaan etätyön ke-

hittämisessä, jotta kaikkien työntekijöiden tarpeet huomioidaan. Esimerkiksi niille, ke-

nelle etätyö sopii ja työskentely on tehokkainta etänä, tulisi tarjota siihen mahdollisuus. 

Mahdollisuus työpaikalla olemiseen ja sosiaalisiin kontakteihin tulisi olla myös niillä, jotka 

tarvitsevat sitä enemmän. Johtamisessa tulee olemaan uudenlaisia haasteita etätyön 

suosion lisääntyessä ja sen jäädessä osaksi jokapäiväistä arkea. (Tolkki 2021b.) 

4.7 Paikkariippumattomuus 

Vilkman kertoo kirjassaan paikkariippumattomuuden olevan kasvava trendi tulevaisuu-

den työelämässä. Kehittyvä teknologia mahdollistaa etätyöskentelyn lähes mistä vain 

useassa ammatissa ja työssä. Enää ei ole tarpeellista muuttaa työn perässä, vaan työtä 

voi tehdä sieltä mistä haluaa. Etätyö voi mahdollistaa unelmien työpaikkaan hakeutumi-

sen, kun paikkariippuvuus poistuu. Enää ei tarvitse tyytyä vain työpaikkoihin, jotka ovat 

fyysisesti hyvällä etäisyydellä asuinpaikasta. Vilkman kirjoittaa Yhdysvalloissa tehdystä 

tutkimuksesta (State of Remote Work 2019, OWLlabs 2019), jonka mukaan merkittävim-

mät syyt etätyön tekoon ovat työn ja vapaa-ajan tasapainottaminen, työmatkoihin käyte-

tyn ajan väheneminen, alempi stressitaso ja parempi työteho. (Vilkman 2020, 14‒15.) 

Suomessa vaikuttava trendi on alueellinen eriytyminen asuntojen hinnoissa. Asuntojen 

hinnat ovat merkittävästi edullisempia muualla Suomessa kuin pääkaupunkiseudulla. 
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Jos etätyöhön on mahdollisuus, voi asua paikassa, jossa asumiskustannukset ovat ma-

talat. Tämä lisää hyvinvointia, jos rahaa jää aiempaa enemmän muihin mieluisiin asioi-

hin. (Haapakoski ym. 2020, 33.) 

Paikkariippuvuuden poistuessa joko kokonaan tai osittain, mahdollisuudet työnteon si-

jaintiin ovat lähes rajattomat. Toimiva internet-yhteys saattaa olla ainoa kriteeri paikan 

valinnalle. Tämä mahdollistaa esimerkiksi kesämökiltä tai ulkomailta työskentelyn. Eten-

kin Suomessa talvella pimeys vaikuttaa monen mielialaan ja jaksamiseen, joten työnteko 

etelässä auringosta nauttien edesauttaa jaksamista ja tehokkuutta myös työn teossa. 

Työn ja loman yhdistämisestä puhutaankin jo ja sille on kehitelty oma termi ”workcation”. 

(Leppänen & Vehviläinen 2021.) 

”Etätyö ulkomailla” -teoksessa Vilkman (2020) kertoo suomalaisten kokemuksia ulko-

maille muuttamisesta ja ulkomailla työskentelystä. Vilkman toteaa, että paikkariippumat-

tomuuden yleistyessä ulkomailla oleskelu lisääntyy ja esimerkiksi koko tiimin yhteiset 

etätyöviikot ulkomailla kasvattavat suosiotaan. Vilkmanin mukaan etätyöviikkoja on to-

teutettu työntekijöiden sitouttamistarkoituksessa, mutta myös sen vuoksi, että etätyökult-

tuuri vahvistuu. (Vilkman 2020.) 

Leppäsen ja Vehviläisen artikkelissa ”Ei koskaan enää konttorille” seurattiin lomakoh-

teissa etätyöskentelevien elämää. Loman ja työn yhdistäminen nähdään kasvavana 

trendinä. Goalla intialaiset etätyöntekijät täyttivät majatalot rantakohteissa, mitkä olivat 

jääneet tyhjiksi matkailun loputtua lähes kokonaan koronapandemian takia. Sisiliassa 

paikalliset koronapandemian takia työttömäksi jääneet nuoret perustivat yrityksen, joka 

tarjoaa etätyöhön sopivia majoitus- ja työtiloja etätöihin tuleville. (Leppänen & Vehviläi-

nen 2021.) 

5 Tutkimusasetelma 

5.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelma oli etätyön vaikutus työmotivaatioon. Tämän sel-

vittämiseksi tarvittiin tietoa siitä, mitkä tekijät vaikuttavat motivaatioon ja työmotivaatioon. 

Lisäksi tarvittiin tietoa, miten työmotivaatio ja siihen vaikuttavat asiat ovat yhteydessä 

etätyöhön. Tarpeellista oli selvittää, kuinka suuri merkitys etätyöllä ja siihen liittyvillä il-
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miöillä on työmotivaation kokemisessa. Tutkimuskysymys oli ”Miten etätyö vaikuttaa työ-

motivaatioon?”. Tutkimuskysymyksen tukena olivat kvantitatiivisessa kyselyssä käytet-

tävät apukysymykset. Kysymysten avulla saatiin vastaus tutkimusongelmaan ja tutki-

muskysymykseen.  

5.2 Menetelmät 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista tutkimusmenetelmää. 

Pääpaino oli kvantitatiivisella eli määrällisellä tutkimuksella. Aineistonkeruumenetel-

mänä käytettiin puolistrukturoitua kyselylomaketta, joka sisälsi suljettujen kysymysten li-

säksi muutaman avoimen kysymyksen. Toisena aineistonkeruumenetelmänä käytettiin 

kvalitatiivista eli laadullista teemahaastattelua. Teemahaastattelu valittiin menetelmäksi 

tukemaan kvantitatiivisen kyselyn tuloksia. Teemahaastatteluilla saatiin tarkennuksia ky-

selystä nousseisiin asioihin, jotka vaativat vielä lisätarkastelua. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006.) 

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä valittiin sen vuoksi, että sillä saadaan tehtyä laaja 

selvitys aiheesta. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä sopi kvantitatiivisen rinnalle siitä 

syystä, että selvitykseen saa syvyyttä. Molempien menetelmien rinnakkainen käyttö te-

kee tuloksista luotettavampia ja mahdollistaa kokonaisvaltaisen ymmärryksen aiheesta. 

(Kananen 2008a, 10; Kananen 2008b, 24‒27.) 

5.2.1 Kysely 

Kysely toteutettiin maaliskuussa 2021. Kyselyyn oli mahdollista vastata kahdeksan päi-

vän ajan. Kyselyyn tuli suurin osa vastauksista jo heti ensimmäisinä päivinä ja vastauksia 

tuli haluttu määrä nopeasti. Kyselyyn vastasi 145 henkilöä. Kyselyssä käytettiin Google 

Forms -lomaketta. Google Forms valikoitui työkaluksi sen helppokäyttöisyyden ja aiem-

man käyttökokemuksen vuoksi. Google Forms -lomakkeeseen on helppo vastata esi-

merkiksi älypuhelimella, sillä linkki kyselyyn aukeaa helposti luettavaan ja vastattavaan 

muotoon erilaisilla laitteilla. Kyselyä jaettiin Facebookissa ja sähköpostitse omalle ver-

kostolle. Moni vastaaja jakoi kyselyä Facebookissa eteenpäin omille työkavereilleen ja 

verkostoilleen (liite 1).  

Kyselyn populaatio eli kohderyhmä oli etätyötä tekevät ihmiset. Kyselyyn pystyi osallis-

tumaan, jos työskentelee vähintään yhden päivän viikosta etänä. Kyselyyn osallistujien 
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perusjoukko oli kirjava, sillä vastaajien taustat erosivat toisistaan melko paljon, vaikka 

etätyö olikin yhdistävä tekijä kaikilla. Kyselyn analysoinnissa käytettiin kokonaisotantaa, 

sillä isompi otoskoko lisää luotettavuutta. Kirjava perusjoukko ja siitä johtuva hajonta 

puolsi myös kokonaisotannan käyttöä. (Kananen 2008a.)  

Kyselyn aihe oli hyvin ajankohtainen ja koronapandemian takia moni oli ollut etätöissä jo 

vuoden ajan. Kyselyn aikaan oli meneillään koronarajoituksiin liittyvä sulkutila, joten etä-

työsuositus oli edelleen vahvasti läsnä. Aiheen ajankohtaisuuden takia kyselyn kohde-

ryhmään kuului paljon ihmisiä, mikä mahdollisti sen, että kyselyyn vastasi moni. Kysely-

lomakkeessa ei ollut pakollisia kysymyksiä ja sillä varmistettiin mahdollisimman suuri 

vastausmäärä.  

Kyselylomakkeessa oli 23 kysymystä, joista 20 oli suljettuja eli strukturoituja kysymyksiä 

ja kolme puolestaan avoimia kysymyksiä. Kysymykset oli jaoteltu kolmeen osioon: taus-

takysymyksiin, kysymyksiin motivaatiosta ja kysymyksiin etätyön ja työmotivaation yh-

teydestä. Taustakysymyksissä selvitettiin vastaajien ikää, asumismuotoa, työkokemus-

vuosia ja millä alalla työskentelee. Näiden lisäksi taustakysymyksiin kuului kysymyksiä 

etätyöstä. Kysyttiin, kuinka monta etätyöpäivää tekee tällä hetkellä viikossa ja onko etä-

työ ollut mahdollista ennen koronapandemiaa. Näillä kysymyksillä haluttiin saada sel-

ville, vaikuttaako esimerkiksi ikä tai työkokemus siihen, miten etätyö on vaikuttanut työ-

motivaatioon. Monesti on uutisoitu siitä, että etätyö vaikuttaa negatiivisesti etenkin yksin 

asuviin, joten kysymyksellä asumisesta haluttiin selvittää tämä asia.  

Kysymykset motivaatiosta pohjautuivat Frederick Herzbergin kaksifaktoriteoriaan, jota 

käytettiin tämän opinnäytetyön työmotivaatioteoriana. Kyselyyn valittiin hygienia, eli ul-

koisiksi tekijöiksi palkka, työympäristö, työilmapiiri, johtaminen ja sosiaaliset suhteet 

työssä. Motivaatiotekijöiksi, eli sisäisiksi tekijöiksi valikoituivat henkilökohtaiset saavu-

tukset ja uralla eteneminen, tunnustuksen saaminen ja työn mielekkyys. Kyselyssä ha-

luttiin selvittää, kuinka paljon näillä tekijöillä on vaikutusta motivaatioon yleisesti. 

Kysymykset etätyön ja työmotivaation yhteydestä sisälsivät kysymyksen, onko työmoti-

vaatio noussut, laskenut tai pysynyt samana etätyön aikana. Tällä haluttiin selvittää 

yleistä näkemystä asiaan. Tämän jälkeen edellä mainitut Frederick Herzbergin teoriaan 

pohjautuvat motivaatiotekijät nostettiin uudestaan esille kahdessa kysymyksessä. En-

simmäisessä kysymyksessä vastaajia pyydettiin valitsemaan kaikki tekijät, joihin etätyö 
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on vaikuttanut negatiivisesti. Toisessa kysymyksessä pyydettiin valitsemaan kaikki teki-

jät, joihin etätyö on vaikuttanut positiivisesti.  

Avoimiin kysymyksiin sai vapaasti kommentoida, mikä on positiivisinta etätyössä, mikä 

on negatiivisinta etätyössä ja miten etätyöskentely on vaikuttanut työmotivaatioon. Näillä 

kysymyksillä haluttiin selvittää, toistuvatko tietyt teemat. Lopussa oli myös kysymys siitä, 

kuinka monta työpäivää viikossa haluaisi tehdä etänä koronapandemian jälkeen. Tällä 

kysymyksellä haluttiin selvittää, ovatko asenteet etätyötä kohtaan muuttuneet ko-

ronapandemian aikaisen etätyöskentelyn takia. 

5.2.2 Teemahaastattelut 

Teemahaastattelut pidettiin kyselytutkimuksen analysoimisen jälkeen, jotta kyselyssä il-

menneitä asioita pystyttiin tarkentamaan haastatteluiden avulla. Haastatteluun osallistui 

viisi henkilöä. Haastateltavat valittiin omasta verkostosta sen perusteella, että kaikilla 

olisi erilaiset taustat, työnkuvat ja erilainen kokemus etätyöskentelystä. Viisi haastatelta-

vaa oli riittävä määrä, sillä vastaukset toistuivat ja kyselystä jääneisiin tarkennusta vaa-

tiviin asioihin saatiin perustelut. Haastateltavat olivat iältään 25‒57-vuotiaita. Haastatel-

tavat työskentelevät eri aloilla. Kaikki haastatteluun osallistuneet ovat työskennelleet 

pääsääntöisesti täysin etänä koko koronapandemian ajan.  

Haastattelut oli jaettu viiteen eri teemaan ja haastateltavilta kysyttiin teemoihin liittyviä 

apukysymyksiä. Ensimmäinen teema oli taustakysymykset, jossa kaikilta kysyttiin ikää 

ja mitä tekee työkseen. Toinen teema oli kokemus etätöistä ja ennakkokäsitykset etätöi-

hin liittyen. Kolmantena teemana oli etätyön vaikutus työmotivaatioon. Neljäntenä tee-

mana oli etätyön määrä koronapandemian jälkeen. Viimeisenä teemana oli etätyön mer-

kitys työpaikan valinnassa (liite 2). 

5.3 Analyysimenetelmät 

Kvantitatiivisen kyselyn analysoinnissa käytettiin ristiintaulukointia, jotta riippuvuudet ja 

syyseuraussuhteet saatiin selville. Tulosten luotettavuutta puoltaa se, että kyselyyn vas-

tasi tarpeeksi suuri määrä vastaajia ja analysoinnissa käytettiin koko perusjoukkoa. (Ka-

nanen 2008a, 51.) Kvalitatiivisen teemahaastattelun tuloksia analysoitiin teemoittelulla.  
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Vastauksista nousi esiin tiettyjä toistuvia teemoja. Tulosten luotettavuuden varmista-

miseksi haastatteluja tehtiin tarpeeksi, jotta aineiston riittävyys ja kyllääntyminen eli sa-

turaatio tapahtuivat. (Kananen 2008b, 81,125.) 

6 Kyselyn tulokset ja analysointi 

6.1 Tulokset 

Kyselyyn vastasi 145 henkilöä. Kaikki eivät vastanneet jokaiseen kysymykseen. Vastaa-

mattomuus ei juurikaan vaikuta tuloksiin, sillä sellaisten kysymysten määrä, johon kaikki 

eivät vastanneet, oli vähäinen. Eniten jätettiin vastaamatta avoimiin kysymyksiin.  

6.1.1 Taustakysymykset 

Kaikki kyselyyn vastanneet vastasi kysymykseen ”Minkä ikäinen olet?” (kuvio 4). 63 hen-

kilöä (43,4 %) ilmoitti iäkseen 25‒35-vuotta, joka oli suurin ikäluokka. Toiseksi suurin 

ikäluokka olivat 36‒45-vuotiaat, joita oli yhteensä 50 henkilöä (34,5 %). 46‒55-vuotiaita 

oli 17 (11,7 %) ja alle 25-vuotiaita yhdeksän (6,2 %). Vähiten vastaajissa oli yli 55-vuoti-

aita. Vain kuusi vastaajaa (4,1 %) valitsi tämän ikäluokan.  

 

 Vastaajien ikä. 
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Toisena kysymyksenä oli ”Asutko yksin vai toisen henkilön/henkilöiden kanssa (kaveri, 

puoliso, lapset tms.)?”. 107 henkilöä (73,8 %) vastasi asuvansa toisen henkilön/henkilöi-

den kanssa. 38 henkilöä (26,2 %) vastasi asuvansa yksin (kuvio 5). Kaikki vastasi tähän 

kysymykseen.  

 

 Kysymys asumisesta. 

Kolmas kysymys oli ”Millä alalla työskentelet?”. Tähän kysymykseen vastasi 132 henki-

löä. Yhtenä vaihtoehtona oli vastaus ”Muu, mikä?”, johon sai kirjoittaa oman alansa, jos 

valmiissa vaihtoehdoissa ei ollut sopivaa vastausta. Tässä kyselyssä edustetuimmat alat 

olivat julkinen sektori & valtio (14 vastausta), media- ja viestintäala (14 vastausta), 

pankki- rahoitus- ja vakuutusala (13 vastausta), teknologiateollisuus (13 vastausta), sekä 

henkilöstöhallinto ja rekrytointi (13 vastausta). Muita aloja olivat matkailu- ja ravintola-ala 

(6 vastausta), opetus- ja koulutusala (7 vastausta), sosiaali- ja terveysala (11 vastausta), 

logistiikka- kuljetus- ja autoala (8 vastausta), taloushallinto (8 vastausta), asiakaspalvelu 

(3 vastausta), teollisuusala (5 vastausta), IT-ala (6 vastausta), myynti ja markkinointi (7 

vastausta), sekä tapahtuma ja kulttuuriala (4 vastausta). 

Neljäs kysymys oli ”Kuinka paljon sinulla on työkokemusta vuosissa (kaikki työpaikat yh-

teensä)?”. Siihen vastasi kaikki 145 henkilöä. Suurin osa, eli 74 henkilöä (51 %) vastasi 

6‒15 vuotta. Toiseksi suurin osa, eli 48 henkilöä (33,1 %) vastasi 16‒30 vuotta. 12 hen-

kilöä (8,3 %) vastasi yli 30 vuotta, ja 11 henkilöä (7,6 %) vastasi alle 5 vuotta (kuvio 6). 
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 Vastaajien työkokemus vuosissa. 

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin ”Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työpaikas-

sasi?”. Suurin osa vastaajista, 46 henkilöä (31,7 %), valitsi vaihtoehdon ”alle 2 vuotta”. 

Toiseksi eniten valittiin vaihtoehtoa ”yli 10 vuotta”, jonka valitsi 38 henkilöä (26,2 %). 

Kolmanneksi eniten valittiin vaihtoehtoa ”2‒5 vuotta”, jonka valitsi 42 henkilöä (29 %). 

Vähiten valittiin vaihtoehtoa ”6‒10 vuotta”, jonka valitsi 19 henkilöä (13,1 %). Tähän ky-

symykseen vastasi kaikki 145 henkilöä (kuvio 7). 

 

 Vastaajien työkokemus nykyisessä työpaikassa. 
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Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin ”Tällä hetkellä, kuinka monta etätyöpäivää teet 

keskimäärin viikossa?”. Tähän kysymykseen vastasi 144 vastaajaa. 94 vastaajaa (65,3 

%) vastasi tekevänsä etätöitä viisi päivää viikossa. 29 vastaajaa (20,1 %) vastasi teke-

vänsä 3‒5 päivää etätöitä viikossa. 21 vastaajaa (14,6 %) vastasi tekevänsä 1‒2 päivää 

etätöitä viikossa (kuvio 8). 

 

 Etätyön määrä viikossa. 

Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin ”Onko etätyö ollut mahdollista nykyisessä työs-

säsi ennen koronapandemiaa?”. Tähän kysymykseen vastasi 145 henkilöä. 109 henkilöä 

(75,2 %) vastasi kyllä ja 36 henkilöä (24,8 %) vastasi ei. Kahdeksas kysymys oli ”Jos 

vastasit edelliseen kyllä, kuinka monta etätyöpäivää olet keskimäärin tehnyt viikossa en-

nen koronapandemiaa?”. Siihen vastasi 112 henkilöä (kuvio 9). Suurin osa (67,9 %) eli 

76 henkilöä vastasi 0‒1 päivää viikossa. Tässä vaihtoehdossa oli mukana kolme vas-

tausta henkilöiltä, jotka vastasivat edelliseen kysymykseen ei. 23 henkilöä (20,5 %) vas-

tasi tehneensä 2‒3 päivää etänä viikossa. 13 henkilöä (11,6 %) vastasi tehneensä 4‒5 

päivää etänä viikossa.  
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 Etätyön määrä ennen koronapandemiaa. 

6.1.2 Kysymykset motivaatiosta 

Motivaatiokysymyksissä pyydettiin ottamaan kantaan kahdeksaan kohtaan. Kysymys 

joka kohdalle oli ”Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat työmotivaatioosi?”. Vastauk-

set oli jaoteltu vaihtoehtoihin ”erittäin paljon”, ”melko paljon”, ”jonkin verran” ja ”ei lain-

kaan”. 

Ensimmäisenä kysyttiin palkasta. Tähän vastasi 145 henkilöä. Yli puolet (55,9 %), eli 81 

henkilöä vastasi, että palkka vaikuttaa työmotivaatioon melko paljon. 39 henkilöä (26,9 

%) vastasi, että palkka vaikuttaa erittäin paljon. 24 henkilöä (16,6 %) vastasi, että palkka 

vaikuttaa jonkin verran. Vain yksi vastaaja (0,7 %) vastasi, että palkka ei vaikuta lainkaan 

(kuvio 10). 
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 Palkan vaikutus työmotivaatioon. 

Toisena kysyttiin työympäristöstä. Tähän vastasi 144 henkilöä. 66 henkilöä (45,8 %) vas-

tasi, että työympäristö vaikuttaa työmotivaatioon melko paljon. Hieman vähemmän, eli 

59 henkilöä (41 %) vastasi, että työympäristö vaikuttaa erittäin paljon. 19 henkilöä (13,2 

%) vastasi jonkin verran. Kukaan ei valinnut ”ei lainkaan” vaihtoehtoa (kuvio 11). 

 

 

 Työympäristön vaikutus työmotivaatioon. 
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Kolmantena kysyttiin työilmapiirin vaikutuksesta työmotivaatioon. Tähän vastasi 142 

henkilöä. 113 henkilöä (79,6 %) vastasi, että työilmapiiri vaikuttaa erittäin paljon. 27 hen-

kilöä (19 %) vastasi, että työilmapiiri vaikuttaa melko paljon. Vain kaksi (1,4 %) henkilöä 

vastasi työilmapiirin vaikuttavan jonkin verran ja kukaan ei vastannut ”ei lainkaan” (kuvio 

12). 

 

 Työilmapiirin vaikutus työmotivaatioon. 

Neljäntenä kysyttiin, miten johtaminen (johtamisen laatu, suhde omaan esihenkilöön) 

vaikuttaa työmotivaatioon. Tähän vastasi kaikki 145 henkilöä. 86 henkilöä (59,3 %) vas-

tasi, että johtaminen vaikuttaa erittäin paljon työmotivaatioon. 50 henkilöä (34,5 %) vas-

tasi, että johtaminen vaikuttaa melko paljon. Yhdeksän henkilöä (6,2 %) vastasi, että 

johtaminen vaikuttaa jonkin verran. Kukaan ei valinnut vaihtoehtoa ”ei lainkaan” (kuvio 

13). 
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 Johtamisen vaikutus työmotivaatioon. 

Viides motivaatiotekijä oli sosiaaliset suhteet työssä. Tähän vastasi 145 henkilöä. Suurin 

osa, 75 henkilöä (51,7 %) vastasi, että sosiaaliset suhteet työssä vaikuttavat työmotivaa-

tioon erittäin paljon. 50 henkilöä (34,5 %) vastasi melko paljon. 20 henkilöä (13,8 %) 

vastasi jonkin verran. Kukaan ei valinnut vaihtoehtoa ”ei lainkaan” (kuvio 14).

 

 Sosiaalisten suhteiden vaikutus työmotivaatioon. 

Kuudentena kysyttiin henkilökohtaisten saavutusten ja uralla etenemisen vaikutusta työ-

motivaatioon. Tähän vastasi 145 henkilöä. 55 henkilöä (37,9 %) vastasi, että nämä vai-
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kuttavat melko paljon. Hieman vähemmän, eli 52 henkilöä (35,9 %) vastasi erittäin pal-

jon. 32 henkilöä valitsi vaihtoehdon ”jonkin verran” ja 6 henkilöä (4,1 %) vastasi ”ei lain-

kaan” (kuvio 15).  

 

 Henkilökohtaisten saavutusten ja uralla etenemisen vaikutus työmotivaatioon. 

Seitsemäntenä kysyttiin tunnustuksen saamisen (esihenkilöiltä, muilta työyhteisön jäse-

niltä asiakkailta tms.) vaikutusta työmotivaatioon. Tähän vastasi kaikki 145 henkilöä. 

Suurin osa, 67 henkilöä (46,2 %) vastasi, että tunnustuksen saaminen vaikuttaa melko 

paljon työmotivaatioon. 44 henkilöä (30,3 %) valitsi vaihtoehdon erittäin paljon. 33 hen-

kilöä (22,8 %) vastasi jonkin verran ja vain yksi henkilö (0,7 %) vastasi ei lainkaan (kuvio 

16). 



31 

 

  

 Tunnustuksen saamisen vaikutus työmotivaatioon. 

Viimeisenä motivaatiokysymyksistä kysyttiin työn mielekkyyden vaikutusta työmotivaati-

oon. Tähän vastasi kaikki 145 henkilöä. Suuri osa, eli 103 henkilöä (71 %) vastasi, että 

työn mielekkyys vaikuttaa erittäin paljon. 37 henkilöä (25,5 %) vastasi, että työn mielek-

kyys vaikuttaa melko paljon. Viisi henkilöä (3,4 %) vastasi vaihtoehdon ”jonkin verran”. 

Kukaan ei valinnut vaihtoehtoa ”ei lainkaan” (kuvio 17).  

 

 Työn mielekkyyden vaikutus työmotivaatioon. 



32 

 

6.1.3 Kysymykset etätyön ja työmotivaation yhteydestä 

Viimeisen osion ensimmäisenä kysymyksenä kysyttiin ”Onko työmotivaatiosi laskenut tai 

noussut etätyön takia?”. Kaikki vastasi tähän kysymykseen. Suurin osa (69 henkilöä, 

47,6 %) vastasi, että motivaatio on pysynyt samana. 48 henkilöä (33,1 %) vastasi, että 

motivaatio on laskenut. 28 henkilöä (19,3 %) vastasi, että motivaatio on noussut (kuvio 

18). 

 

 Työmotivaation muutos etätyön aikana.  

Toisessa kysymyksessä vastaajia pyydettiin valitsemaan tekijöitä, joihin etätyö on vai-

kuttanut negatiivisesti. Tässä kysymyksessä sai valita useamman vaihtoehdon. Kysy-

mykseen vastasi 136 henkilöä. Tekijät olivat samat, mitä käytettiin myös motivaatio-osi-

ossa. Negatiivisimmin etätyö on vaikuttanut sosiaalisiin suhteisiin työssä, sillä sen vaih-

toehdon valitsi 122 henkilöä. Työympäristö oli toiseksi vastatuin vaihtoehto ja sen valitsi 

63 vastaajaa. Työilmapiirin valitsi 52 henkilöä ja johtamisen 51 henkilöä. Tunnustuksen 

valitsi 47 henkilöä. Toiseksi vähiten negatiivista vaikutusta etätyöllä on ollut henkilökoh-

taisiin saavutuksiin ja etenemiseen uralla, vain 16 henkilöä valitsi tämän vaihtoehdon. 

Vähiten negatiivista vaikutusta on ollut palkkaan, sen valitsi vain kuusi henkilöä (kuvio 

19). 
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 Tekijät, joihin etätyö on vaikuttanut negatiivisesti.  

Kolmannessa kysymyksessä pyydetiin valitsemaan tekijöitä, joihin etätyö on vaikuttanut 

positiivisesti. Tähän vastasi 94 henkilöä. Myös tässä kysymyksessä sai valita useamman 

vaihtoehdon. Työn mielekkyys sai eniten vastauksia, sillä 62 henkilöä valitsi tämän vaih-

toehdon. Työympäristöön tuli 42 valintaa. Muut tekijät saivat melko vähän valintoja. Tun-

nustuksen saaminen valittiin 14 kertaa, henkilökohtaiset saavutukset ja uralla etenemi-

nen valittiin 12 kertaa, työilmapiiri valittiin 10 kertaa, johtaminen ja palkka valittiin yhdek-

sän kertaa ja sosiaaliset suhteet työssä valittiin neljä kertaa (kuvio 20). 
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 Tekijät, joihin etätyö on vaikuttanut positiivisesti.  

Viimeisen osion neljäs kysymys oli ensimmäinen avoimista kysymyksistä. Kysymys oli 

”Kerro halutessasi, mikä on positiivisinta etätyössä?”. Tähän kysymykseen tuli 107 vas-

tausta. Samat teemat toistuivat useimmissa kommenteissa. Työmatkoihin liittyvä ajan 

säästyminen mainittiin 53 kertaa. Joustavuus, vapaus ja oman työnteon aikatauluttami-

sen mahdollisuus mainittiin 27 kertaa. Työnteon tehokkuus, parempi keskittyminen ja 

häiriöttömyys mainittiin yhteensä 22 kertaa. Lisääntynyt vapaa-aika ja työn ja vapaa-ajan 

yhteen sovittamisen helppous mainittiin 16 kertaa. Kotitöiden tekeminen työn ohella mai-

nittiin 10 kertaa. Paikkariippumattomuus mainittiin kuusi kertaa.  

Tehokkuus nousi esiin monissa kommenteissa. Tehokkuus ei liittynyt pelkästään siihen, 

että häiriötekijöitä ei ole, vaan useampi koki työmatkojen puuttumisen tehokkuuden li-

sääjänä. Päivät lyhenevät, kun ei ole työmatkoja, joten työhön käytettävän ajan jaksaa 

olla tehokkaampi. Työmatkojen puuttumisen takia voi myös nukkua pidempään, mikä 

auttaa tehokkuuden lisäksi jaksamiseen. Kommenteista nousi esiin asiakastapaamisten 

helppous ja kehittyvät järjestelmät. Etätyöhön on nyt totuttu ja asiakaspalavereita on 

helppo pitää etäyhteyksien avulla.   

Toinen avoin kysymys oli ”Kerro halutessasi, mikä on negatiivisinta etätyössä?”. Tähän 

vastasi 104 henkilöä. Myös tässä kysymyksessä samat teemat toistuivat useasti. Eniten 

kommentteja tuli yksinäisyydestä ja sosiaalisten suhteiden puuttumisesta. Nämä asiat 
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mainittiin 63 kertaa. Huono ergonomia mainittiin 17 kertaa. Työn ja vapaa-ajan erottumi-

sen hankaluus ja pitkät työpäivät mainittiin 17 kertaa. Passiivisuus ja liikkumattomuus 

mainittiin yhdeksän kertaa. Taukojen pitämättömyys mainittiin seitsemän kertaa. Seitse-

män kommenttia tuli siitä, kuinka pelkkä kotona oleminen rasittaa ja koti on samalla työ-

paikka. Negatiivinen vaikutus työmotivaatioon mainittiin viisi kertaa. Kuormittavuus ja 

keskittymisongelmat mainittiin yhteensä kuusi kertaa. 

Ongelmat teknologian kanssa mainittiin vain kerran. Yksinäisyyden ja sosiaalisten suh-

teiden puuttumisen yhteydessä mainittiin myös lounas- ja kahvitaukojen vapaamuotois-

ten keskusteluiden puuttuminen. Fyysisen läsnäolon puute aiheuttaa väärinymmärryksiä 

viestinnässä ja luovuus kärsii. Muutamat kokivat työtehtävien muuttuneen negatiivisesti 

ja työtehtävät ovat hankaloituneet etätyön myötä.  

Viimeinen suljettu kysymys oli ”Jos sinulla olisi mahdollisuus jatkaa etätyöskentelyä ko-

ronapandemian jälkeen, kuinka monta työpäivää viikossa haluaisit tehdä etänä?”. Tähän 

kysymykseen vastasi kaikki 145 henkilöä. Suurin osa, 86 henkilöä (59,3 %) vastasi, että 

haluaisi tehdä 2‒3 päivää etänä. 37 henkilöä (25,5 %) vastasi, että haluaisi tehdä 4‒5 

päivää etänä. 22 henkilöä (15,2 %) haluaisi tehdä 0‒1 päivää etänä (kuvio 21).  

 

 Etätyön määrä viikossa koronapandemian jälkeen. 

Koko kyselyn viimeinen kysymys oli kolmas avoimista kysymyksistä. Kysymys oli ”Kerro 

halutessasi vapaasti, miten etätyöskentely on vaikuttanut työmotivaatioosi?”. Tähän ky-

symykseen tuli 60 vastausta. 13 vastasi, että etätyö on laskenut motivaatiota. 12 vastasi, 
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että motivaatio on noussut ja 12 vastasi, että motivaatio on pysynyt samana. Mikään 

vaihtoehto näistä ei noussut ylitse muiden. Kommenteissa nousi esiin, että koronapan-

demialla on merkitystä. Etätyö olisi muuten mielekästä, mutta koronarajoitukset ja siihen 

liittyvät ongelmat laskevat motivaatiota. Jatkuva ja pakollinen etätyö laskee motivaatiota. 

Yksi vastaaja kommentoi, että muuten työ on mielekästä, mutta etätyön takia se tuntuu 

vain pakolliselta työltä. Motivaation nousua perusteltiin vapaudella, vapaammalla töiden 

aikatauluttamisella ja työmatkojen pois jäämisestä aiheutuvilla positiivisilla asioilla. 

Kommenteissa toistui positiivisina asioina työmatkojen puuttuminen ja työrauha. Positii-

visena koettiin myös uudessa työpaikassa aloittaminen. Vaikka työt ovat täysin etänä, 

eikä työkavereita ole päässyt tapaamaan, niin etäperehdytyksen toimivuus ja laaduk-

kuus on vaikuttanut pelkästään positiivisesti työn aloitukseen. Kommenteissa nostettiin 

esille, että tulevaisuudessa halutaan tehdä etätöitä myös, mutta vain sen verran kuin itse 

haluaa. Moni haluaisi tehdä etätöitä satunnaisesti, mutta työpaikalla käyminen aina sil-

loin tällöin olisi tärkeää sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden kannalta.  

6.2 Analysointi 

Tuloksista selvisi, että ikä vaikuttaa siihen, miten työmotivaatio on koettu etätyön seu-

rauksena. Eniten työmotivaatio on laskenut alle 25-vuotiailla. 56 prosenttia alle 25-vuo-

tiaista vastasi työmotivaation laskeneen. Toiseksi eniten (36 %) motivaatio on laskenut 

36‒45-vuotiailla. Tämän ikäryhmän tulos on melkein sama, kuin 25‒35-vuotiailla (33 %). 

Vanhemmilla ikäluokilla motivaation lasku ei ole niin merkittävä, eikä yli 55-vuotiaista 

kukaan vastannut työmotivaation laskeneen. Toisaalta kyselyyn ei vastannut kovin moni 

yli 55-vuotias, joten tulos olisi voinut olla hieman erilainen isommalla vastaajamäärällä. 

Työmotivaation nousussa ei ole merkittäviä eroja ikäluokkien välillä, mutta työmotivaa-

tion samana pysymisen vastausprosentti kasvaa ikäluokkien myötä (kuvio 22). 
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 Iän ja työmotivaation yhteys. 

Yksin tai toisen henkilön/henkilöiden kanssa asumisen yhteys työmotivaatioon oli lähes 

sama. Vastauksissa ei ollut juurikaan eroja, joten voi päätellä, että asumisella ei ole vai-

kutusta työmotivaatioon (kuvio 23). Tuloksen olisi voinut ajatella olevan verrannollinen 

iän ja työmotivaation yhteyden kanssa, koska suuri osa nuorimmista vastaajista asuu 

yksin. Kaikissa ikäryhmissä etätyön negatiiviseksi puoleksi ilmoitettiin sosiaalisten suh-

teiden puuttuminen ja yksinäisyys. Voi olettaa, että toisen henkilön/henkilöiden kanssa 

asuminen ei korvaa työpaikalla tapahtuvia päivittäisiä sosiaalisia kohtaamisia. 

 

 Asumisen ja työmotivaation yhteys. 

56%

33% 36%

24%

0

11%

22%
18% 18% 17%

33%

44% 46%

59%

83%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

alle 25 25-35 36-45 46-55 yli 55

Iän ja työmotivaation yhteys

laskenut noussut pysynyt samana

33,6 %
31,6 %

19,6 % 18,4 %

46,7 %
50,0 %

0,0 %

10,0 %

20,0 %

30,0 %

40,0 %

50,0 %

60,0 %

toisen henkilön/henkilöiden kanssa yksin

Asumisen ja työmotivaation yhteys

laskenut noussut pysynyt samana



38 

 

Nuori ikä ja sen vaikutus työmotivaation laskemiseen voi johtua siitä, että koronapande-

mian aikaan sosiaaliset suhteet ja muu elämä ovat muuttuneet sen verran, että myös 

työmotivaatio laskee. Yksinasuviin yhdistetty oletus, että he kärsivät eniten etätyön ai-

heuttamasta yksinäisyydestä ei välttämättä pidä paikkaansa. Koronapandemia ja sen 

aiheuttama sosiaalisten kontaktien puute rasittaa myös toisen/toisten kanssa asuvia.  

Työkokemuksen määrä ei noussut merkittäväksi tekijäksi työmotivaation kokemisessa. 

Ainoa seikka, missä työkokemus nousi esille, oli kokemus etätyöstä. Mikäli etätyötä oli 

tehnyt ennen koronapandemiaa, siirtyminen täysipäiväiseen etätyöhön sujui helpommin. 

Tämä näkyi työmotivaation kokemisessa siten, että tällaisissa tilanteissa työmotivaation 

koettiin pysyneen samana. 

Motivaatiokysymyksissä kysyttiin motivaatiotekijöiden vaikutusta työmotivaatioon. Työil-

mapiiri, johtaminen, sosiaaliset suhteet työssä ja työn mielekkyys olivat tekijöitä, joihin 

suurin osa valitsi vaihtoehdon ”erittäin paljon”. Työympäristö erottui joukosta myös, sillä 

yhteensä 86,8 prosenttia vastaajista valitsi vaihtoehdon ”erittäin paljon” (41 %) tai ”melko 

paljon” (45,8 %). Nämä kaikki tekijät olivat myös niitä, mitkä erottuivat eniten kysymyk-

sissä, missä sai valita asiat, joihin etätyö on vaikuttanut negatiivisesti tai positiivisesti.   

Etätyö on vaikuttanut eniten negatiivisesti sosiaalisiin suhteisiin työssä, työilmapiiriin, 

johtamiseen ja työympäristöön. Etätyö on vaikuttanut eniten positiivisesti työn mielek-

kyyteen ja työympäristöön. Työympäristö nousi esiin molemmissa kysymyksissä. Tämä 

johtuu oletettavasti siitä, että eri ihmiset mieltävät työympäristön eri tavalla. Toisille työ-

ympäristö voi olla rauhallinen ja häiriötön koti, mikä koetaan positiivisena asiana. Toisille 

työympäristö voi tarkoittaa sopimatonta työpistettä huonolla ergonomialla ilman ympärillä 

olevia työkavereita, jolloin työympäristö nähdään negatiivisena asiana.  

Nämä esille nousseet tekijät ovat aiemmin tekstissä mainitun Herzbergin kaksifaktoriteo-

rian perusteella hygienia- eli ulkoisia tekijöitä. Tämä selittää sen, miksi etätyö vaikuttaa 

juuri näihin asioihin eniten. Hygieniatekijät ovat alttiita muutoksille, sillä ne ovat riippuvai-

sia ulkoisista tekijöistä. Motivaatiotekijät, eli sisäiset tekijät, eivät ole suoraan riippuvaisia 

ulkoisista tekijöistä, joten etätyö ja sen aiheuttamat olosuhdemuutokset eivät vaikuta 

yhtä merkittävästi sisäisiin tekijöihin kuin ulkoisiin tekijöihin.  
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Avointen kysymysten vastaukset ovat yhtenäisiä aiempien teorioiden ja tutkimusten 

kanssa, joita tässä opinnäytetyössä on käytetty teoreettisena viitekehyksenä. Työmat-

kojen puuttuminen ja siihen liittyvä positiivisuus on tästä selkein esimerkki. Joustavuus, 

vapaus ja oman työn aikatauluttaminen nousivat myös tämän opinnäytetyön kyselyssä 

tärkeimmiksi tekijöiksi. Negatiivisista vaikutuksista selkeimmin esiin nousivat sosiaalis-

ten suhteiden puute sekä työn ja vapaa-ajan sekoittuminen. Nämä asiat ovat samankal-

taisia, joita kansainvälisissäkin tutkimuksissa on noussut esille. Tästä voi päätellä, että 

etätyön vaikutuksia tutkiessa ilmenee vastaavia tutkimustuloksia myös ilman koronapan-

demiaa. Sosiaalisten suhteiden puute ja yksinäisyys eivät välttämättä nouse näin mer-

kittävästi esiin, jos työntekijät pääsevät työpaikalle säännöllisin väliajoin ja vapaa-ajalla 

ei tarvitse rajoittaa sosiaalista kanssakäymistä.  

Vastaajat, joilla ei ole aiemmin ollut mahdollisuutta tehdä etätöitä tai ovat ennen tehneet 

0‒1 päivää etätöitä viikossa, tekevät nyt etänä vaihtelevasti 1‒5 päivää viikossa. Muu-

tokset motivaatiossa ovat tasaisia. Osalla motivaatio on laskenut, osalla pysynyt samana 

ja osalla noussut. Tämä ryhmä tekisi mieluusti koronapandemian jälkeen keskimäärin 0‒

1 tai 2‒3 päivää töitä etänä. 

Vastaajat, jotka ovat aiemmin tehneet 2‒3 päivää etätöitä viikossa, tekevät nyt keski-

määrin 5 päivää viikossa etänä. Motivaatiossa ei ole merkittäviä eroja. Osalla motivaatio 

on laskenut, osalla noussut ja monella motivaatio on pysynyt samana. Tämä ryhmä tekisi 

mieluiten 2‒3 päivää etänä jatkossakin. Vastaajat, jotka ovat ennen tehneet 4‒5 päivää 

etänä, haluaisivat jatkossakin tehdä 4‒5 päivää etänä viikossa. Tässä ryhmässä moti-

vaatio on lähinnä pysynyt samana.  

Vastaajissa oli satunnaisia vastaajia, joilla etätyö on laskenut työmotivaatiota. Nämä vas-

taajat haluaisivat kuitenkin jatkossa työskennellä keskimäärin 2‒3 päivää etänä viikossa. 

Tästä voi päätellä, että työmotivaation lasku ei johdu itse etätyöstä. Lasku johtuu luulta-

vasti siitä, että koronapandemian aikana ei ole mahdollista päättää, kuinka paljon haluaa 

tehdä töitä etänä. Pieni osa vastaajista haluaisi tehdä jatkossa 0‒1 päivää etänä viikossa 

ja he ovat myös vastanneet, että työmotivaatio on laskenut. Nämä vastaajat ovat lähinnä 

sellaisia, joilla ei ole aiemmin ollut etätyömahdollisuutta. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, 

että nämä vastaajat toimivat työtehtävissä, joissa etätyö ei ole paras vaihtoehto.  

Moni vastaaja haluaisi jatkaa etätyöskentelyä jossain määrin myös koronapandemian 

jälkeen. Voi olettaa, että etätyöskentelyyn on totuttu, kun koronapandemian takia etätyö 



40 

 

on ollut läsnä jo vuoden ajan. Vuoden aikana etätyön hyvät puolet ovat tulleet esille. 2‒

3 etätyöpäivää viikossa oli monelle vastaajalle ihanteellisin määrä. Tämä määrä on luul-

tavasti sellainen, minkä moni kokee hyväksi sen takia, että siinä korostuu etätyön hyvät 

puolet. Satunnaiset työpäivät työpaikalla auttavat sosiaalisten suhteiden ylläpitoon ja 

vuorovaikutukseen, jolloin etätyön negatiivinen vaikutus sosiaalisuuteen ja yksinäisyy-

den tunteeseen vähenee. 

Vastaukset kertovat siitä, että työmotivaatioon vaikuttaa moni asia ja yksilöt kokevat työ-

motivaation ja siihen vaikuttavat tekijät eri tavalla. Etätyön merkitys työmotivaation koke-

misessa koetaan myös eri tavoin henkilöstä riippuen. Ikä ja työnkuva selittävät osittain 

etätyön aikaisen työmotivaation laskun. Työmotivaatio on eniten pysynyt samana sellai-

silla henkilöillä, joilla on jo entuudestaan kokemusta etätyöstä ja työnkuva mahdollistaa 

sujuvan etätyöskentelyn. Suurin osa vastaajista, jotka ilmoittivat työmotivaation nous-

seen, ovat tehneet etänä keskimäärin vain 0‒1 päivää viikossa ennen koronapande-

miaa. Etätyö on ollut tuttua, mutta siihen ei ole välttämättä ollut mahdollisuutta tai etä-

työskentelyn määrä on ollut rajallista. Nyt kun on saanut tehdä etätöitä päivittäin, etenkin 

vapaus ja työmatkojen poistuminen ovat nostaneet työmotivaatiota näillä henkilöillä. 

7 Teemahaastatteluiden tulokset ja analysointi 

7.1 Tulokset 

Haastatteluun osallistuneet työskentelevät koulutuskoordinaattorina, asiantuntijana, 

asiakaspalvelijana ja eri alojen päällikköinä. Kaikilta haastateltavilta kysyttiin taustakysy-

mysten lisäksi sama apukysymys: ” Minkälaisia kokemuksia sinulla oli etätöistä ennen 

koronapandemiaa?”. Kaksi haastateltavaa oli tehnyt etätöitä jo ennen koronapandemiaa 

noin 1‒2 päivää viikossa. Yhdelle etätyö oli ollut mahdollista jo ennen koronapandemiaa, 

mutta ei ollut käyttänyt sitä mahdollisuutta aiemmin. Kahdelle etätyö ei ole ollut mahdol-

lista aiemmin. 

Ennakkokäsitykset etätyöstä olivat vaihtelevia. Henkilöt, jotka eivät olleet ennen tehneet 

etätöitä kertoivat, että ennakkokäsitykset olivat sekä positiivisia että negatiivisia. Kotona 

oleminen nähtiin positiivisena asiana. Etätyöstä oli kuitenkin huoli, että saako samalla 

lailla työtehtäviä tehdyksi ilman ympärillä olevia ihmisiä. Ei ollut varmuutta, sopiiko etätyö 

itselle ja tuoko se paljon haasteita mukanaan. Etätyötä jo aiemmin tehneet kertoivat, että 
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jokapäiväiseen etätyöhön oli helppo siirtyä, sillä aiemmat kokemukset etätyöstä ovat ol-

leet positiivisia. Myös ennakkokäsitys jokapäiväisestä etätyöstä oli enemmän positiivinen 

kuin negatiivinen.   

Etätyö on vaikuttanut vaihtelevasti haastateltavien työmotivaatioon. Koulutuskoordinaat-

torin ja asiakaspalvelijan työssä on tärkeää, että työn tuloksen näkee itsensä lisäksi 

myös työyhteisö. Etänä ei näe samalla lailla oman työn tuloksia. Lisäksi näitä ammatteja 

edustavat haastateltavat kertoivat, että myös työkavereiden ja yhteisöllisyyden puute 

vaikuttaa negatiivisesti työmotivaatioon. Samat vastaajat kuitenkin kertoivat, että ilman 

koronapandemiaa ja etätyön ollessa vähäisempää, he eivät kokisi etätyön vaikuttavan 

työmotivaatioon samalla lailla. 

Kaksi muuta haastateltavaa koki, että työmotivaatio on sinänsä pysynyt samana, mutta 

vallitseva tilanne kuormittaa ja pakollinen jokapäiväinen etätyö tuo omat haasteensa. 

Sosiaalisuuden puute ja pois jääneet kahvihuone- ja käytäväkeskustelut vaikuttavat ne-

gatiivisesti jaksamiseen. Kotona työskennellessä myös tauot jäävät helposti pitämättä, 

joten motivaatio ja jaksaminen eivät ole aina samalla tasolla enää iltapäivisin. Kaikista 

kokenein etätyöntekijä kertoi, että etätyöllä ei ole ollut vaikutusta työmotivaatioon, eli työ-

motivaatio on pysynyt samana.  

Kaikilta kysyttiin sama apukysymys: ”Jos saisit vapaasti päättää, kuinka paljon haluaisit 

tehdä töitä etänä? Mihin määrä perustuu?”. Kaikki vastaajat vastasivat, että haluaisi työs-

kennellä etänä vähintään kaksi tai kolme päivää viikossa. Määrä koettiin hyväksi, sillä 

silloin on vapaus valita etäpäivien määrä, joka edesauttaa etätyön ja työpaikalla tehtävän 

työn hyötyjen yhdistämistä. Perusteluja määrälle olivat sosiaalisuus, kotona tehtävän 

työn häiriöttömyys ja vapaa-ajan ja työn yhteen sovittaminen. Etäpalaverit on myös to-

dettu toimiviksi, joten jos niitä pidetään jatkossakin etänä, ei työpaikalle tarvitse mennä 

vain niitä varten.  

Neljä haastateltavista kertoi, että etätyömahdollisuudella olisi merkitystä työpaikan valin-

nassa. Jos saisi valita kahden työpaikan väliltä, jossa toisessa on etätyömahdollisuus ja 

toisessa ei, niin neljä viidestä ottaisi työpaikan etätyömahdollisuudella. Yhdelle etätyö-

mahdollisuudella ei ole merkittävää vaikutusta valintaan. Haastateltavilta kysyttiin myös 

sitä, kumman valitsisi seuraavista työpaikoista. Työpaikan, jossa on hieman parempi 

palkka, mutta ei etätyömahdollisuutta vai työpaikan etätyömahdollisuudella. Kaksi vii-

destä ottaisi paikan, jossa saa tehdä etätöitä. Jos kyseessä olisi hyvin pieni ero eikä 
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työnkuva eroa toisesta paikasta, niin muut vastaajat saattaisivat kuitenkin valita toisin. 

Yksi vastaaja kertoi, että on tottunut tähänkin asti tekemään aina töitä fyysisesti työpai-

kalla, joten etätyöstä ei ole tullut niin tärkeää.  

Muita asioita, joita haastatteluiden aikana kävi ilmi, olivat yleisesti positiiviset ja negatii-

viset tekijät etätyössä. Taukojen pitämättömyys, sosiaalisuuden puute ja ongelmat vies-

tinnässä nousivat esiin. Positiivisina asioina nousi vahvasti esiin vapaus, tehokkuus, häi-

riöttömyys, mahdollisuus ulkoiluun taukojen aikana, joustavuus, työmatkoissa säästyvä 

aika, sekä kotitöiden ja töiden yhdistäminen.  

Useampi haastateltava oli sitä mieltä, että etätyö sopii joillekin paremmin kuin toisille. 

Kaikilla ei ole yhtä hyviä lähtökohtia etätyöskentelyyn. Esimerkiksi lapset tai toinen etä-

työskentelevä aikuinen tuovat omat haasteensa. Kotiin saattaa olla hankalaa rakentaa 

kunnollista ja ergonomista työpistettä. Kokemukset etätyöstä ovat kuitenkin positiivisem-

pia, mitä moni oli ajatellut. Ilman koronapandemiaa etätyö ei välttämättä olisi tullut tu-

tuksi, sillä sitä ei olisi saattanut edes kokeilla, vaikka mahdollisuus siihen olisi ollut jo 

aiemmin.  

7.2 Analysointi 

Teemahaastatteluiden tulokset tukevat olettamuksia, joita kyselyn tuloksista voi tehdä. 

Haastateltavat, jotka kertoivat etätyön vaikuttaneen laskevasti työmotivaatioon, työsken-

televät tehtävissä, joissa työkavereiden läsnäolo ja yhteistyö edesauttavat työntekoa. 

Työn tulokset ovat parhaiten nähtävissä työpaikalla ja työyhteisöstä saa energiaa ja mo-

tivaatiota työntekoon. Nämä haastateltavat haluaisivat silti tehdä 2‒3 etätyöpäivää vii-

kossa koronapandemian jälkeen. Määrä perustuu siihen, että 2‒3 päivää etänä yhdistää 

etätyön ja työpaikalla olon hyödyt. Vapaus, sosiaaliset kontaktit ja ajoittainen kotoa pois-

tuminen ovat tärkeitä tekijöitä.  

Haastatteluissa kävi ilmi, että etätyö ei itsessään ole välttämättä työmotivaatiota laskeva 

tekijä. Vallitseva koronatilanne ja sen aiheuttamat rajoitteet ja etätyöpakko tekevät etä-

työskentelystä raskasta. Jos koronapandemiaa ei olisi, kukaan haastateltavista ei kokisi 

etätyön olevan raskasta tai motivaatiota alentavaa, jos etätöitä saisi tehdä haluamansa 

verran. Tämä selittää sitä, että vaikka kyselyssä tuli paljon negatiivisia kommentteja etä-

työstä ja motivaation kerrottiin laskeneen, niin suurin osa haluaa silti tehdä 2‒3 päivää 

etänä koronapandemian jälkeen.  
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Haastattelut vahvistivat sen, että yksin asuminen ei tee merkittävää eroa työmotivaation 

kokemisessa. Yksinasuvat nostivat yleisesti esiin sosiaalisten kontaktien puutteen 

työssä ja vapaa-ajalla. Sama toistui myös toisen henkilön/henkilöiden kanssa asuvilla, 

joten pääsääntöisesti sosiaalisten kontaktien puute rasittaa lähes kaikkia asumismuo-

dosta huolimatta. Nämä seikat selittävät sen, miksi kyselyssä ei noussut eroja asumi-

sesta kysyttäessä.  

Nuorimmat haastateltavista kokivat etätyön vaikuttaneen työmotivaatioon negatiivisesti. 

Toisaalta juuri heillä on sellaiset työt, joita olisi parempi tehdä edes osittain työpaikalla. 

He myös nostivat vahvasti esille sosiaalisten kontaktien puutteen. Samat asiat toistuivat 

kyselyyn vastanneilla nuorilla vastaajilla. Työ saattaa olla sellaista, että sitä ei ole kovin 

helppo tehdä etänä ja sosiaalinen kanssakäyminen on ollut osa työntekoa. Tästä voi 

päätellä, että usein nuoremmat tekevät sellaisia töitä, joihin etätyö ei sovellu kovin hyvin. 

Kuitenkin moni nuoremmista vastaajista haluaa jatkossakin tehdä hieman etätöitä. Tämä 

voi johtua siitä, että ajoittainen etätyö on koettu hyväksi, mutta ei näin laaja-alaisesti mitä 

koronapandemian takia on jouduttu tekemään. Itse etätyö ei ole se suurin työmotivaation 

laskija, vaan kaikki muut tällä hetkellä vaikuttavat tekijät. Tämä selittää sen, miksi nuo-

rimmat vastaajat olivat ilmoittaneet työmotivaation laskeneen eniten. 

Etätyötä pidetään erittäin tärkeänä. Haastatteluissa ilmeni, että moni ottaisi työn, jossa 

saisi päättää, tekeekö etätöitä vai ei. Osa ottaisi jopa pienempi palkkaisen työn, jotta 

saisi etätyömahdollisuuden. Tätä tukee myös tässä opinnäytetyössä käytetyt kansainvä-

liset tutkimukset. Etätyön tärkeys korostuu niissä samalla tavalla kuin kyselyssä ja tee-

mahaastatteluissa.  

8 Johtopäätökset ja pohdinta 

8.1 Johtopäätökset 

Kyselystä ja haastatteluista käy ilmi, että etätyöllä on vaikutusta työmotivaatioon, mikä 

oli tämän opinnäytetyön tutkimusongelma. Kuitenkaan etätyö ei itsessään aiheuta suuria 

muutoksia työmotivaatiossa, vaan työmotivaation kokemiseen liittyvät monet muut asiat, 

jotka johtuvat etätyön luonteesta ja vallitsevasta koronapandemiasta.  
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Kyselyn ja teemahaastatteluiden avulla selvisi, mitkä tekijät vaikuttavat ihmisten moti-

vaatioon ja työmotivaatioon. Kuten aiemmin tässä opinnäytetyössä on todettu, motivaa-

tio ja motivaation kokeminen on yksilöllistä. Näin ollen etätyö vaikuttaa yksilöllisesti myös 

työmotivaation kokemiseen. Joillekin etätyö sopii paremmin kuin toisille, eivätkä kaikki 

rasitu samalla tavalla koronapandemian aiheuttamista muutoksista työnteossa tai hen-

kilökohtaisessa elämässä.  

Tavoitteena oli selvittää, miten etätyö vaikuttaa työmotivaatioon. Tulokset ja niistä tehdyt 

analyysit vastaavat tähän kysymykseen hyvin. Työmotivaation laskua selittävistä teki-

jöistä nousi eniten esille sellainen työnkuva, johon etätyö ei kovin hyvin sovi. Työmoti-

vaatio on laskenut myös tilanteissa, joissa koronapandemian aiheuttamat olosuhteet 

hankaloittavat työtekoa ja koherenssin tunne yksityiselämässä on laskenut. Työmotivaa-

tion samana pysymistä selittää työnkuvan sopivuus etätöihin, mahdollinen aiempi koke-

mus etätöistä ja hyvät valmiudet etätyöskentelyyn esimerkiksi järjestelmien ja työyhtei-

sön toimivuuden takia. Työmotivaation nousua selittää aiemmin mainittujen tekijöiden 

kunnossa oleminen ja työnkuva, jossa täysipäiväinen etätyö on entistä parempi ratkaisu 

esimerkiksi pitkien työmatkojen tai aiempien etätyösääntöjen poistuessa. 

Etätyö nähdään positiivisena asiana ja moni haluaakin jatkaa etätöitä koronapandemian 

jälkeen. Jos etätyöskentelyn määrän saa päättää itse, etätyön suurimmat hyödyt tulevat 

esiin ja työntekijät ja yritykset hyötyvät etätyöskentelystä. Etätyö on tullut jäädäkseen, 

mutta vasta koronapandemian jälkeen nähdään missä määrin. Koronapandemian aikai-

nen etätyö on muuttanut asenteita positiivisimmiksi etätyötä kohtaan. Etätyö perustuu 

pitkälti työntekijän ja työnantajan väliselle luottamukselle, joten koronapandemian aikai-

nen etätyö on pakottanut kehittämään luottamusta esihenkilöiden ja työntekijöiden vä-

lillä. Tämä on hyvä lähtökohta tulevaisuutta varten, vaikka haasteitakin tulee olemaan. 

8.2 Pohdinta 

Työtä voi pitää onnistuneena, sillä selvityksen tuloksista käy ilmi vastaukset tutkimuson-

gelmaan ja tutkimuskysymykseen. Kysely onnistui hyvin ja vastaajamäärä yllätti positii-

visesti. Vastaajien määrän takia kyselyn tuloksista sai hyvää materiaalia analysoitavaksi. 

Teemahaastattelut onnistuivat ja niiden avulla sain vastauksia ja perusteluja sellaisiin 

asioihin, jotka kaipasivat vielä lisäselvitystä kyselyn perusteella. Viisi haastateltavaa oli 

riittävästi tässä selvityksessä, mutta haastateltavia olisi voinut olla vielä lisää, jotta tulok-

set olisivat saturoituneet vielä enemmän.  
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Tällä opinnäytetyöllä oli melko tiukka aikataulu, mutta aikataulu piti koko prosessin ajan. 

Kyselyyn tai haastatteluihin ei liittynyt ongelmia, jotka olisivat tuoneet aikataulullisia 

haasteita. Sain vastaukset kyselyyni nopeasti, joten vastausten odotteluaika jäi lyhyeksi. 

Tämä mahdollisti vastausten läpikäynti- ja analyysivaiheen aloittamisen suunniteltua 

aiemmin. Sain sovittua haastattelut haastateltavien kanssa hyvissä ajoin ja myös tulos-

ten analysoimiselle jäi hyvin aikaa. Koen, että tällaisella aikataululla opinnäytetyön teke-

minen on hyvä asia, sillä kirjoituskertojen väli ei ole niin pitkä. Aiemmin kirjoitetut ja ana-

lysoidut asiat pysyvät paremmin mielessä, eikä kirjoittamisen alussa tarvitse aina käydä 

kovin syvällisesti läpi, mitä edellisellä kerralla on tehnyt.  

Opinnäytetyön aihe oli mielenkiintoinen ja ajankohtainen, sillä opinnäytetyön kirjoittami-

sen aikana työskentelin itse etänä koko ajan suorittaessani opintoihini kuuluvaa työhar-

joittelua. Koen, että omakohtainen kokemus auttoi esimerkiksi kysymysten laadinnassa, 

sillä osasin ottaa huomioon etätyöhön liittyvät olennaiset asiat. Mielenkiintoista on 

nähdä, miten etätyö tulee jatkumaan koronapandemian jälkeen. Kuten kysely osoitti, 

suurin osa haluaisi työskennellä jatkossa etänä 2‒3 kertaa viikossa. Itse kuulun myös 

tähän samaan ryhmään, vaikka en vielä etätyötä aloittaessa välttämättä ollut samaa 

mieltä.  

8.3 Reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimusten luotettavuuden arvioinnissa käytetään reliabiliteetti- ja validiteettikäsitteitä. 

Reliabiliteetilla tarkoitetaan tutkimustulosten pysyvyyttä. Validiteetilla tarkoitetaan tutki-

musongelman kannalta oikeiden asioiden tutkimista. Kvantitatiivisessa tutkimuksessa 

luotettavuuden arviointi on erittäin tärkeää, mutta kvalitatiivisessa tutkimuksessa luotet-

tavuuden arviointi on myös olennaista. (Kananen 2008a, 79.) 

Tämän opinnäytetyön menetelmiä voidaan pitää luotettavina. Kyselyn perusjoukko oli 

kattava ja riittävä. Jos sama kysely tehtäisiin uudestaan, tulokset eivät poikkeaisi merkit-

tävästi saaduista tuloksista, sillä kyselyyn osallistuneiden joukko oli laaja ja vastaukset 

myötäilevät viitekehyksessäkin käytettyjä teorioita ja tutkimuksia.   

Kyselylomake oli laadittu tarkasti, jotta siinä on pelkästään oleellisia kysymyksiä tutki-

musongelman selvittämiseksi. Kysymykset olivat johdettu opinnäytetyössä käytettävistä 

teorioista. Kyselyyn oli helppo vastata, kysymykset olivat selkeitä ja kyselyyn vastaami-

nen ei vienyt liikaa aikaa. Nämä tekijät lisäävät validiteettia.  
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Kyselyn ja teemahaastatteluiden yhdistäminen lisäsi luotettavuutta. Teemahaastatte-

luista saadut tulokset vahvistivat kyselyn tuloksia. Teemahaastattelun kysymykset laa-

dittiin kyselyn tulosten analysoinnin jälkeen, jotta haastatteluissa voitiin keskittyä vain 

kaikista olennaisempiin asioihin. Kokonaisuutena kahden menetelmän käyttö sopi hyvin 

tähän opinnäytetyöhön ja niiden avulla päästiin tavoitteeseen. Lopputuloksena oli laadu-

kas ja monipuolinen selvitys etätyön vaikutuksista työmotivaatioon. 
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Kyselylomake 

Etätyön vaikutus työmotivaatioon 
 

Hyvä vastaaja, 

 
Olen liiketalouden opiskelija Metropolia Ammattikorkeakoulusta ja teen opinnäytetyötä 

etätyön vaikutuksista työmotivaatioon. Tässä kyselylomakkeessa on kolme osiota: 

taustakysymykset, kysymykset motivaatiosta ja kysymykset etätyön ja työmotivaation 

yhteydestä. 

 
Vastaamiseen menee aikaa n. 5–10 minuuttia. Kysymykset ovat monivalintakysymyksiä 

ja lopussa on muutama avoin kysymys, joihin voit halutessasi vastata sanallisesti. 

 
Vastaukset käsitellään anonyymisti sekä luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoas-

taan opinnäytetyöni tutkimusmateriaalina. 

 
Kiitos ajastasi! 

 
-Sanni Silkkari  
 
 
Taustakysymykset 
 
 

1. Minkä ikäinen olet?  

• alle 25 

• 25–35 

• 36–45 

• 46–55 

• Yli 55 
 

2. Asutko yksin vai toisen henkilön/henkilöiden kanssa (kaveri, puoliso, lap-
set tms.)? 

• Yksin 

• Toisen henkilön/henkilöiden kanssa 
 

3. Millä alla työskentelet?  
 

• Henkilöstöhallinto ja rekrytointi 

• Taloushallinto 

• Opetus- ja koulutusala 

• Media- ja viestintäala 

• Teknologiateollisuus 

• Sosiaali- ja terveysala 
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• Matkailu- ja ravintola-ala 

• Pankki-, rahoitus- ja vakuutusala 

• Muu: 
 

4. Kuinka paljon sinulla on työkokemusta vuosissa (kaikki työpaikat yh-
teensä)?  

• alle 5 vuotta 

• 6–15 vuotta 

• 16–30 vuotta 

• yli 30 vuotta 

 
5. Kuinka kauan olet ollut nykyisessä työpaikassasi?  

• alle 2 vuotta 

• 2–5 vuotta 

• 6–10 vuotta 

• yli 10 vuotta 
 

6. Tällä hetkellä, kuinka monta etätyöpäivää teet keskimäärin viikossa? 

 
• 1–2 päivää viikossa 

• 3–5 päivää viikossa 

• 5 päivää viikossa 
 

7. Onko etätyö ollut mahdollista nykyisessä työssäsi ennen koronapande-
miaa? 

 
• Kyllä 

•  Ei 
 

8. Jos vastasit edelliseen kyllä, kuinka monta etätyöpäivää olet keskimää-
rin tehnyt viikossa ennen koronapandemiaa? 

 

• 0–1 päivää viikossa 

• 2–3 päivää viikossa 

• 4–5 päivää viikossa 
 
Kysymykset motivaatiosta 

 

Kuinka paljon seuraavat asiat vaikuttavat työmotivaatioosi? 
 

 
9. Palkka 
 

• Erittäin paljon  

• Melko paljon  

• Jonkin verran  

• Ei lainkaan 
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10. Työympäristö 

• Erittäin paljon 

• Melko paljon  

• Jonkin verran  

• Ei lainkaan 

 
11. Työilmapiiri 

• Erittäin paljon  

• Melko paljon  

• Jonkin verran  

• Ei lainkaan 
 

12. Johtaminen (johtamisen laatu, suhde omaan esihenkilöön) 

• Erittäin paljon 

• Melko paljon  

• Jonkin verran  

• Ei lainkaan 
 

13. Sosiaaliset suhteet työssä 

• Erittäin paljon  

• Melko paljon  

• Jonkin verran 

• Ei lainkaan 
 

14. Henkilökohtaiset saavutukset ja uralla eteneminen 
 

• Erittäin paljon  

• Melko paljon  

• Jonkin verran 

• Ei lainkaan 
 

15. Tunnustuksen saaminen (esihenkilöltä, muilta työyhteisön jäseniltä, asi-
akkailta tms.) 

 

• Erittäin paljon  

• Melko paljon  

• Jonkin verran 

• Ei lainkaan 
 

16. Työn mielekkyys 
 

• Erittäin paljon  

• Melko paljon  

• Jonkin verran 

• Ei lainkaan 
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Kysymykset etätyön ja työmotivaation yhteydestä 
 

17. Onko työmotivaatiosi laskenut tai noussut etätyön takia? 
 

• Laskenut 

• Noussut 

• Pysynyt samana 
 
 

18. Valitse näistä asiat, joihin etätyö on vaikuttanut negatiivisesti 
 

• Palkka 

• Työympäristö 

• Työilmapiiri 

• Johtaminen 

• Sosiaaliset suhteet työssä 

• Henkilökohtaiset saavutukset ja uralla eteneminen 

• Tunnustuksen saaminen 
 

19. Valitse näistä asiat, joihin etätyö on vaikuttanut positiivisesti 
 

• Palkka 

• Työympäristö 

• Työilmapiiri 

• Johtaminen 

• Sosiaaliset suhteet työssä 

• Henkilökohtaiset saavutukset ja uralla eteneminen 

• Tunnustuksen saaminen 
 
 

20. Kerro halutessasi, mikä on positiivisinta etätyössä? 
 

21. Kerro halutessasi, mikä on negatiivisinta etätyössä? 
 

22. Jos sinulla olisi mahdollisuus jatkaa etätyöskentelyä koronapandemian 
jälkeen, kuinka monta työpäivää viikossa haluaisit tehdä etänä? 

 

• 0‒1päivää  

• 2–3 päivää 

• 4–5 päivää 
 

23. Kerro halutessasi vapaasti, miten etätyöskentely on vaikuttanut työmo-
tivaatioosi? 

 
 
Kiitos ajastasi ja oikein mukavaa kevättä!
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Teemahaastattelut 

Teemahaastatteluiden aihepiirit ja apukysymykset 

1. Taustakysymykset  

• Minkä ikäinen olet? 

• Mitä teet työksesi? 

2. Kokemus etätöistä ja ennakkokäsitykset 

• Minkälaisia kokemuksia sinulla oli etätöistä ennen koronapandemiaa? 

• Minkälainen oli ennakkokäsityksesi etätyöstä? 

3. Etätyö ja työmotivaatio  

• Miten etätyö on vaikuttanut työmotivaatioon? 

4. Etätyön määrä koronapandemian jälkeen 

• Jos saisit vapaasti päättää, kuinka paljon haluaisit tehdä töitä etänä? Mihin 
määrä perustuu? 

5. Etätyön merkitys työpaikan valinnassa 

• Onko etätyömahdollisuudella vaikutusta työpaikan valinnassa? 

• Olisitko valmis pienempi palkkaiseen työhön, jos saisit työskennellä vapaasti 
etänä? 

 
 


