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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia, miten yrityksen X Suomen taloustiimissä koetaan 
työhyvinvointi etätyöskentelyn aikana ja miten esimiehet ovat onnistuneet tukemaan 
työntekijöitä työhyvinvoinnissa. Tavoitteena oli myös selvittää etätyön vaikutuksia 
työyhteisöön ja sitä kautta työntekijöiden työhyvinvointiin. Toimeksiantajana toimi energia-
alalla toimivan yrityksen taloustiimi. Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä toimeksiantajan 
ymmärrystä työntekijöiden työhyvinvoinnin nykytilasta ja lisätä esimiesten ymmärrystä siitä, 
mitä he ovat tehneet oikein työntekijöiden hyvinvoinnin tukemisessa etätyössä ja missä 
asioissa heillä on mahdollisesti vielä kehitettävää. 
 
Työn teoreettinen viitekehys koostui aikaisemmista tutkimuksista ja etätyötä sekä 
työhyvinvointia käsittelevästä lähdekirjallisuudesta. Etätyötä käsittelevässä luvussa käytiin 
tarkemmin läpi etätyön hyötyjä ja haittoja sekä esimiestyötä etätyössä. Työhyvinvointia 
käsittelevä luku jakautui puolestaan alalukuihin työhyvinvoinnin keskeiset osa-alueet, 
työyhteisön merkitys työhyvinvoinnissa, työhyvinvointi etätyössä ja työhyvinvoinnin 
johtaminen. Työhyvinvoinnissa keskityttiin johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työyhteisöön. 
 
Tutkimusosuus muodostui määrällisestä eli kvantitatiivisesta ja laadullisesta eli 
kvalitatiivisesta tutkimuksesta. Tutkimusmenetelminä käytettiin kyselyä ja puolistrukturoitua 
haastattelua. Google Forms -kysely toteutettiin tiimin jokaiselle jäsenelle esimiehiä lukuun 
ottamatta eli 16 henkilölle, jonka jälkeen toteutettiin puolistrukturoidut haastattelut 
kolmelle työntekijälle. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 100, mikä oli osoitus 
tutkimuksen pätevyydestä.  
 
Kyselyn tulokset osoittivat, että puolet kyselyyn osallistuneista koki etätyön parantaneen 
omaa työhyvinvointia. Etätyön koettiin heikentäneen eniten yhteisöllisyyttä, työilmapiiriä ja 
vuorovaikutusta. Esimiestyöhön oltiin yleisesti ottaen tyytyväisiä, mutta esimiehiltä kaivattiin 
jatkossa enemmän kommunikointia, lisää panostusta yhteisöllisyyteen ja tasaisempaa 
työnjakoa tiimin kesken. Yhteisöllisyyden parantamiseksi myös yhteisiin kahvitaukoihin 
toivottiin suurempaa osallistujamäärää.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asiasanat: työhyvinvointi, etätyö, työhyvinvoinnin johtaminen, esimiestyö, työyhteisö



   

 

 

Laurea University of Applied Sciences  Abstract 

Degree Programme in Business Administration 

Bachelor’s thesis 

 

Anna Kottila 

Well-being at work during remote work: a case a study of Company X 

Year  2021   Pages 67 

 
The aim of this project was to study how well-being at work is perceived in the accounting 
team of Company X in Finland during remote work and how supervisors have succeeded in 
supporting employees in well-being at work. The aim was also to clarify the effects of remote 
work on the work community and thus on the work well-being of employees. The client was 
the finance team of an energy company. The purpose of the study was to increase the client’s 
understanding of the current state of employee well-being and to increse supervisors’ 
understanding of what they have done correctly in supporting employee well-being through 
remote work and what issues they may still need to develop. 
 
The theoretical framework of the work consisted of previous research and literature on 
remote work and well-being at work. The chapter on remote work examines in more detail 
the advantages and disadvantages of remote work and the work of supervisors in remote 
work. The chapter on well-being at work, in turn, was divided into sub-chapters on the key 
areas of well-being at work, the role of the work community in well-being at work, well-being 
at work in remote work and management of well-being at work. Well-being at work focused 
on management and supervisory work as well as the work community. 
 
The research part consisted of quantitative research and qualitative research. The research 
methods used were a survey and a semi-structured interview. A Google Forms survey was 
conducted for each member of the team except the supervisors, i.e., 16 individuals, followed 
by semi-structured interviews with three employees. The response rate to the survey was 
100, which was an indication of the validity of the study. 
 
The results of the survey showed that half of the participants in the survey felt that remote 
work had improved their own well-being at work. Remote working was perceived to have 
weakened community, work atmosphere and interaction the most. There was general 
satisfaction with the work of the supervisors, but in the future the employees wished for 
more communication, more investment in community and a more even division of labor 
between team members from the supervisors. 
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1 Johdanto 

Työhyvinvoinnin tärkeyteen on alettu keskittymään enemmän viimeisten vuosien aikana. 

Organisaatioissa on alettu huomioimaan paremmin työntekijöiden työhyvinvointi ja sitä on 

alettu aktiivisesti kehittämään. Myös työntekijät ovat alkaneet kiinnittämään enemmän 

huomiota omaan jaksamiseen ja työtapoihin. (Virolainen 2012, 9.) Etätyötä tekevien 

työhyvinvoinnin tutkiminen on kuitenkin melko uusi asia, vaikka aiheesta löytyy myös hieman 

vanhempia tutkimuksia.  

Viime vuosien aikana lisääntynyt etätyö yleistyi vauhdilla keväällä 2020, kun 

koronapandemian vuoksi monet siirtyivät työskentelemään kotoa käsin täyspäiväisesti. 

Monella yrityksellä ja työntekijällä oli edessään täysin uusi tapa työskennellä. Näin oli myös 

toimeksiantajayrityksessä osalla työntekijöistä. Vaikka osa oli työskennellyt jo aiemmin osan 

viikosta etänä, ei kukaan tiennyt miten jatkuva etätyöskentely vaikuttaisi omaan 

työhyvinvointiin. Työhyvinvoinnin merkitys onkin vain korostunut etätyön aikana. Hyvinvoivat 

työntekijät ovat tehokkaampia ja sitoutuneempia yritykseen. Etätyö onkin tullut jäädäkseen 

ja monessa yrityksessä se on uusi tapa työskennellä. 

Opinnäytetyön toimeksiantajana toimi energia-alalla toimiva yritys. Tässä opinnäytetyössä 

keskityttiin kuitenkin yrityksen Suomen taloustiimiin. Tiimissä tapahtui keväällä 2020 

organisaatiomuutos, jonka johdosta tiimi jaettiin kahdeksi pienemmäksi tiimiksi sekä tiimi 

joutui aloittamaan etätyöt täysipäiväisesti maaliskuussa 2020 koronapandemian vuoksi. 

Toimeksiantajayrityksessä työskentelee melkein 20 000 työntekijää noin 10 eri maassa. 

Yrityksen suuren koon vuoksi, toimeksiantajan toiveesta ja omasta mielenkiinnosta johtuen 

tutkimus rajattiin ainoastaan Suomen taloustiimiä koskevaksi.  

Teoreettinen viitekehys koostuu etätyön ja työhyvinvoinnin teorioista. Ensin käsitellään 

etätyötä käsitteenä ja sen hyötyjä ja haittoja. Etätyötä koskevassa luvussa syvennytään lisäksi 

esimiestyöhön etätyössä. Teoreettisen viitekehyksen toisessa osassa käsitellään 

työhyvinvointia. Työhyvinvointia käsittelevissä alaluvuissa keskitytään työhyvinvoinnin 

keskeisiin osa-alueisiin, työyhteisön merkitykseen työhyvinvoinnissa, työhyvinvointiin 

etätyössä ja työhyvinvoinnin johtamiseen. Tässä opinnäytetyössä työhyvinvoinnissa on 

keskitytty johtamiseen ja esimiestyöhön sekä työyhteisöön. Teoreettisen viitekehyksen 

tarkoituksena on avata kattavasti opinnäytetyön aiheita. Viitekehyksen kirjoittamisessa on 

hyödynnetty laajalti lähdekirjallisuutta ja huomioitu myös uusimpia tutkimusartikkeleita. 
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Opinnäytetyön aiheena on työhyvinvointi etätyössä yrityksessä X. Toimeksiantajalla oli useita 

hyviä aiheita, joita lähteä tutkimaan. Valitsin opinnäytetyön aiheen lopulta oman 

mielenkiintoni ja aiheen ajankohtaisuuden perusteella. Valinnassa huomioitiin kuitenkin myös 

toimeksiantajan toive. Työhyvinvointi on aiheena erittäin laaja, joten tutkimuksessa 

päätettiin keskittyä työhyvinvoinnin osalta ainoastaan johtamiseen ja esimiestyöhön sekä 

työyhteisöön. Opinnäytetyön tutkimusosuus muodostuu määrällisestä ja laadullisesta 

tutkimuksesta. Kysely toteutetaan Google Forms -työkalua hyödyntämällä tutkimuksen 

perusjoukolle, jonka jälkeen puolistrukturoidut haastattelut toteutetaan haastattelemalla 

tiimin kolmea jäsentä. Tutkimuksen perusjoukon muodostaa yrityksen X Suomen taloustiimi 

pois lukien esimiehet eli tiimin 16 jäsentä. 

Tämän opinnäytetyön tutkimusongelmana on se, etteivät esimiehet tarkalleen tienneet, 

miten työntekijät kokevat työhyvinvoinnin etätyössä ja miten esimiehet voisivat siinä tukea 

heitä. Työn tavoitteena on selvittää, miten yrityksen X Suomen taloustiimissä koetaan 

työhyvinvointi etätyöskentelyn aikana ja miten esimiehet ovat onnistuneet tukemaan 

työntekijöitä työhyvinvoinnissa. Tavoitteena on myös selvittää, etätyön vaikutuksia 

työyhteisöön ja sitä kautta työntekijöiden työhyvinvointiin. Tutkimuksen tarkoituksena on 

lisätä toimeksiantajan ymmärrystä työntekijöiden työhyvinvoinnin nykytilasta ja lisätä 

esimiesten ymmärrystä siitä, mitä he ovat tehneet oikein työntekijöiden hyvinvoinnin 

tukemisessa etätyössä ja missä asioissa heillä on mahdollisesti vielä kehitettävää. 

Päätutkimuskysymyksenä on, miten yrityksen X Suomen taloustiimissä koetaan työhyvinvointi 

etätyön aikana. Alatutkimuskysymyksiä on kolme. Ensimmäisenä alatutkimuskysymyksenä on, 

miten esimiehet ovat onnistuneet tukemaan työntekijöitä työhyvinvoinnissa etätyön aikana. 

Toisen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena on selvittää, mitä työntekijät toivovat 

esimiehiltä lisää työhyvinvointiin liittyen etätyössä. Kolmas alatutkimuskysymys on, miten 

etätyö on vaikuttanut työyhteisöön ja sitä kautta työntekijöiden työhyvinvointiin.   
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2 Etätyö 

Etätyöksi kutsutaan yleensä työpaikan ulkopuolella tapahtuvaa ansiotyötä, kuten kotona tai 

muualla työpaikan ulkopuolella tehtävä työ. Käsite kattaa kuitenkin sekä työntekijät, jotka 

eivät työskentele fyysisesti toimistolta käsin, että työntekijät, jotka tekevät töitä joustavasti 

joko kotona tai toimistolla (Hesketh & Cooper 2019, 21). Etätyö voi olla jatkuvaa tai 

säännöllistä riippuen siitä, miten usein etätyöskentely toteutuu. Jatkuvalla etätyöllä 

tarkoitetaan sitä, että työnteko tapahtuu jatkuvasti etäällä, esimerkiksi kotoa käsin. 

Säännöllisellä etätyöllä tarkoitetaan puolestaan tiettyinä päivinä tapahtuvaa työskentelyä, 

esimerkiksi joka maanantai. Säännöllinen etätyö voi olla myös satunnaista. (Vilkman 2016, 13; 

Hyrkkänen, Koroma & Rauramo 2011, 6.) 

Etätyöskentelyyn ryhdytään joko työntekijän tai työnantajan aloitteesta. Etätyöstä sovitaan 

yhdessä työnantajan kanssa ja laaditaan sopimus, jossa kerrotaan esimerkiksi etätyön 

määrästä, aikataulusta ja kestosta. Etätyö on sisällöltään usein sellaista työtä, jota pystyisi 

tekemään yhtä hyvin myös toimistolla. Vaikka etätyö on yleensä ajasta ja paikasta 

riippumatonta, odotetaan etätyöntekijän olevan tavoitettavissa normaaliin työaikaan. 

Etätyöhön käsitteenä liittyy kiinteästi myös tietoteknisten laitteiden käyttö. (Vilkman 2016, 

13; Hyrkkänen ym. 2011, 6.) Etätyössä on tärkeää varmistaa laitteiden ja yhteyksien 

toimivuus, sillä niiden toimiminen parantaa työntekijöiden työhyvinvointia (Hyrkkänen ym. 

2011, 16). 

Tutkimukset osoittavat, että etätöitä tehdään enemmän asiantuntijoista koostuvilla aloilla. 

Tutkimuksista on myös selvinnyt, että johtajien keskuudessa etätöiden tekeminen on kaksi 

kertaa yleisempää suhteessa keskimääräiseen työntekijään. (Paul 2020, 17.) Etätyön 

yleistyminen on ollut huomattavaa vuosien 2012–2019 välillä (Kuvio 1). Vuoden 2019 

työolobarometrin mukaan päivittäin, viikoittain tai kuukausittain etätyötä teki 23 prosenttia 

(20) palkansaajista viimeisen 12 kuukauden aikana. Näistä kuitenkin vain 3 prosenttia (3) teki 

etätyötä päivittäin. Satunnaisesti etätyötä teki puolestaan 14 prosenttia (13) palkansaajista ja 

ei ollenkaan 63 prosenttia (67) palkansaajista. Vuosien 2012 ja 2019 välillä ei ollenkaan 

etätöitä tekevien määrä on laskenut 20,3 prosenttia. Vastaavasti satunnaisesti, kuukausittain, 

viikoittain ja päivittäin etätöitä tekevien määrät ovat hieman kasvaneet. Näistä ryhmistä 

päivittäin etätöitä tekevien määrä on kasvanut eniten vuosien 2012 ja 2019 välillä, 1,4 

prosenttia. (Keyriläinen 2020, 77.) 
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Kuvio 1: Etätyö viimeisen 12 kuukauden aikana 2012–2019, % (mukaillen Keyriläinen 2020, 77) 

Etätyöskentelyn onnistumiseen ja työskentelytapoihin vaikuttavat vahvasti työntekijöiden 

edustamat sukupolvet. Baby boomereiksi kutsutaan 1940–1960-luvuilla syntyneitä, joista 

suurin osa on tällä hetkellä jo eläkkeellä tai poistumassa työelämästä lähivuosien aikana. 

Heidän aikakauttaan kuvastavat erityisesti kasvu ja kehitys. Työtehtävistä suoriutuminen saa 

heidät tuntemaan itsensä tärkeiksi, eivätkä he koe työn olevan vain velvollisuus. Baby 

boomereiden aloittaessa työelämän tietokoneet olivat erittäin harvassa, joten he suosivat 

kasvotusten käytäviä keskusteluja. 1960–1980-luvuilla syntyneitä kutsutaan puolestaan X-

sukupolveksi. Kyseisen sukupolven edustajat toimivat usein johtotehtävissä ja he ovat 

tottuneet hyödyntämään niin tietokonetta kuin puhelinta työn teossa. Heidän aikakauttaan 

kuvastavat epävarmuus ja muutos. Y-sukupolvea tai milleniaaleja ovat 1980–2000-luvuilla 

syntyneet. He ovat olleet tekemisissä tietokoneiden kanssa koko elämänsä ajan, eikä heitä 

häiritse etätöiden myötä kasvanut teknologian hyödyntäminen. Milleniaalit arvostavat 

joustavuutta, verkostoitumista ja mahdollisuutta oppia. He työskentelevät ensisijaisesti 

muuttaakseen maailmaa. (Pullan 2016, 198–199.)  
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2.1 Etätyön hyödyt 

Etätyössä työntekijöitä houkuttelee sen tarjoama joustavuus ja sen tuomat edut (Joustava 

työaika 2021). Työajan joustavuus ja mahdollisuus rytmittää työpäivä omien tarpeiden 

mukaan lisää työntekijöiden tyytyväisyyttä (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020, 152). Etätyön 

myötä muun elämän ja työn sovittaminen yhteen onnistuu helpommin, jonka vuoksi etätyön 

tekeminen houkuttelee yhä enemmän. On tutkittu, että etätyön tekemisen mahdollistaminen 

työntekijöille lisää työssä pysyvyyttä 60 prosentilla. Tällä on puolestaan positiivinen vaikutus 

työn tuottavuuteen, sillä vanhan työntekijän lähteminen ja uuden rekrytointi on yritykselle 

kallista. Etätyön katsotaan myös vähentävät kokonaiskustannuksia, kun esimerkiksi 

toimistotilojen määrä vähenee työntekijöiden työskennellessä kotoa käsin. (Vilkman 2016, 16–

18; Paul 2020, 14.) Etätyöstä ei kuitenkaan hyödy ainoastaan työnantaja, vaan myös 

työntekijä säästää esimerkiksi lounaissa ja työmatkakustannuksissa. Työmatkoihin kuluva aika 

vapautuu käytettäväksi muihin asioihin ja itsensä toteuttamiseen. Monet työpaikat 

nykypäivänä mainostavatkin etätyömahdollisuutta uusia työntekijöitä rekrytoitaessa. (Paul 

2020, 13, 15, 18.) 

Yleensä työuupumus ja stressi ovat suurimmat työpaikan vaihtamiseen vaikuttavat tekijät. 

Vaikka etätyön vaikutuksia työuupumustapausten kasvavaan määrään ei ole vielä tarkemmin 

ehditty tutkia, on monessa organisaatiossa huomattu, että uupumusten määrä on pysynyt 

samalla tasolla tai tapausten määrä on jopa hieman vähentynyt. Tutkimukset ovat 

osoittaneet, että etätyötä tekevät eivät koe työn kuormittavan yhtä paljoa ja jopa ylitöiden 

tekeminen ei aiheuta samalla tavalla ylikuormittumisen tunteita. (Vilkman 2016, 18.) 

Työntekijöiden ohella työnantajat hyötyvät työntekijöiden jaksamisen parantumisesta, koska 

tämä johtaa työurien pitenemiseen (Haapakoski ym. 2020, 153). Myös työmatkojen 

aiheuttamaa stressiä on tutkittu. Tulosten perusteella työntekijät voivat kokea työmatkan 

stressiä kasvattavaksi, vaikka eivät kuormittuisi muuten työn teosta. Erityisesti tekijät, joihin 

työntekijät eivät itse pysty vaikuttamaan työmatkan aikana, aiheuttavat henkistä 

kuormitusta. Työmatkoista syntyvä hiilijalanjälki myös pienenee etätyön lisääntyessä, joten 

etätyön katsotaan olevan ympäristöystävällistä. (Vilkman 2016, 17-18.) 

Työntekijät kokevat myös olevansa tehokkaampia ja saavansa enemmän aikaan etätöitä 

tehdessä kuin toimistolla työskennellessä. Aikaansaamisen myötä motivaatio kasvaa, koska se 

vaikuttaa työtyytyväisyyteen positiivisesti. Etätyön myötä myös sairauspoissaolot vähenevät, 

koska työntekijät tekevät helpommin töitä kotona pienessä flunssassa, mutta eivät samassa 

tilanteessa tule toimistolle. Myös perheellisten on helpompi yhdistää sairaan lapsen 

hoitaminen ja työn teko yhteen. (Vilkman 2016, 17-18.) Työnhakusivusto FlexJobsin 

toteuttama kysely paljasti, että noin 3 000 ihmisestä kaksi kolmasosaa koki etätyön lisänneen 

heidän tyytyväisyyttään elämään. Suurin syy tähän oli etätyön tuoma joustavuus. Noin 65 
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prosenttia vastaajista koki lisäksi, että heidän työskentelystä oli tullut tehokkaampaa 

etätöiden myötä. (Paul 2020, 17.) 

Etätyö lisää myös työntekijöiden vapautta omaan työhön liittyen, mutta samalla työhön 

liittyvien päätösten teko tuo mukanaan vastuuta. Tutkimusten perusteella voidaan sanoa, 

että etätyön lisääntyminen on lisännyt työntekijöiden itsenäisyyttä ja työtehtäviin 

keskittymistä. Etätyössä tiimityön voidaan katsoa olevan entistä tehtäväkeskeisempää, 

suunnitelmallisempaa ja liiketoimintasuuntautuneempaa. (Vilkman 2016, 18.) Paremman 

keskittymisen ohella etätöitä tehdessä on myös vähemmän häiriötekijöitä, kun työntekijät 

eivät työskentele samassa tilassa. Etätyössä työn tekeminen on usein myös mukavampaa, kun 

työntekijä pystyy itse päättämään esimerkiksi työskentelypaikan ja -tilan lämpötilan. (Writing 

Matters 2020, 33.) 

2.2 Etätyön haitat 

Etätyöstä koituu haittaa ja haasteita esimerkiksi työyhteisön väliseen vuorovaikutukseen ja 

yhteisöllisyyteen. Haasteita aiheuttavat myös työntekijöiden eri työskentelytavat ja 

luottamus työyhteisön sisällä. Etänä teknologian välityksellä tapahtuva vuorovaikutus voi 

tuntua osasta työntekijöistä luonnottomalta, mikä aiheuttaa haasteita vuorovaikutuksen 

kehittämiseen tiimissä. (Vilkman 2016, 19.) Tutkimukset ovat osoittaneet, että etätöissä 

ihmisten sosiaalinen aktiivisuus laskee ja yhteydenpito toisiin vähenee, vaikka teknologia 

kuitenkin tarjoaa nykypäivänä useita eri mahdollisuuksia vuorovaikutuksen kehittämiseen ja 

yhteydenpidon ylläpitoon (Writing Matters 2020, 103; Vilkman 2016, 19).  

Ihmiset haluavat kokea kuuluvansa johonkin ja tuntea olevansa osa yhteisöä. Mikäli 

työntekijät eivät koe olevansa osa ryhmää, vähenee viestintä, eikä tiimin muodostaminen 

onnistu. Yhteenkuulumista tarkasteltaessa psyykkinen läheisyys nousee fyysistä läheisyyttä 

tärkeämmäksi, eikä eristyneisyyden tunne johdukaan aina siitä, ettei pääse olemaan fyysisesti 

tekemisissä tiimin kanssa. (Vilkman 2016, 19.) Etätyössä yhteenkuuluvuuden merkitys kasvaa. 

Yhteenkuuluvuudella ei tässä tarkoiteta sitä, että kaikkien pitäisi tulla erittäin hyvin toimeen 

keskenään, vaan työntekijöiden kykyä työskennellä yhdessä yhteisten tavoitteiden eteen 

ilman ylimääräisiä ongelmia. Yhteenkuuluvuuden heikentämiseen riittää vain yksi työntekijä, 

mutta kukaan työntekijä yksin ei pysty hoitamaan yhteisöllisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. 

(Haapakoski ym. 2020, 108-109.) 

Työyhteisöltä saaman tuen puute aiheuttaa myös haasteita etätyössä. Työyhteisöltä saama 

henkinen tuki, arvostus ja välittäminen ehkäisee työuupumusta ja vähentää työn aiheuttamaa 

stressiä. Lisäksi työntekijöiden välinen luottamus, kuuntelu ja palautteen antaminen antaa 

voimaa työntekijöille ja vähentää tyytymättömyyden tunteita. Esimiesten ja työntekijöiden 

välisen luottamuksen rakentaminen luo myös omat haasteensa etätyössä. Luottamuksen taso 

saattaa helposti jäädä pinnalliseksi. Lisäksi esimiehet kokevat haastavaksi jokaisen 
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työntekijän riittävän huomioimisen ja motivoinnin. Kaikilla työntekijöillä on omat tarpeensa, 

joiden selvittäminen ja huomioiminen voi olla haastavampaa etäyhteyksien välityksellä. Myös 

osallistaminen ja valmentaminen koetaan haastavaksi. (Vilkman 2016, 19–20.) 

Etäpalavereissa työntekijöiden keskittyminen katkeaa helpommin ja samaan aikaan hoidetaan 

muita asioita. Pelkän äänen kuunteleminen voi olla pitkäveteistä, kun muut aistit jäävät 

hyödyntämättä. Etätyössä työntekijät saattavat myös jäädä huomaamatta palavereissa, kun ei 

fyysisesti nähdä ketä on paikalla. Monesti samat ihmiset ovat äänessä muiden ollessa hiljaa 

koko palaverin ajan. Etäpalavereissa yhteen törmäysten riski on lisäksi suurempi, koska 

ihmisten ilmeet ja kehonkieli jäävät näkemättä. Jäljelle jää ainoastaan äänensävy, jonka 

perusteella voi olla vaikea päätellä, mitä mieltä työntekijät asioista oikeasti ovat. (Pullan 

2016, 18–21.) Lisäksi teknologia aiheuttaa omat ongelmansa etänä työskentelyyn. Työntekijät 

ovat riippuvaisia teknologian toimivuudesta. Tekniset ongelmat kuten huono yhteys tai 

vaikeasti tavoitettavissa oleva tekninen tuki vaikeuttavat etänä työskentelyä. Etätyöhön 

siirryttäessä onkin erityisen tärkeää varmistaa tekniikan toimivuus. (Helle 2004, 21; Mattiske 

2020,105.) 

Etätyössä esimiesten on hankalampi seurata työntekijöiden hyvinvointia ja mahdollista 

loppuunpalamista (Fried & Hansson 2014, 123). Työpäivät venyvät helposti pitkiksi ja 

työntekijöiden voi olla haastavaa erotella työ ja vapaa-aika toisistaan. Työntekijät eivät 

välttämättä liiku askeltakaan päivän aikana, kun kaiken pystyy hoitamaan saman pöydän 

ääressä. Työpisteen sijaitseminen esimerkiksi kotona aiheuttaa haasteita myös työstä 

irtautumiseen ja ergonomiaan. Ergonomiaa tukemattomien kalusteiden käyttäminen voi 

pitkittyessään johtaa tuki- ja liikuntaelinvammoihin. Työntekijät huolestuvat lisäksi 

helpommin omasta urakehityksestä ja asemasta organisaatiossa etätöiden lisääntyessä. 

Yleisesti ottaen etätyö tuo johtamiseen omat haasteensa. (Haapakoski ym. 2020, 153; Helle 

2004, 21.) 

2.3 Esimiestyö etätyössä 

Etänä työskenneltäessä esimies tapaa työntekijöitä toimistolla ehkä viikoittain, kerran kuussa 

tai vain kerran pari vuodessa. Tämän vuoksi esimieheltä odotetaan hyviä ihmissuhdetaitoja ja 

viestintäteknologioiden monipuolista osaamista. Etäjohtaminen edellyttää myös uusien 

toimintamallien käyttöönottoa. Jokainen tiimi on erilainen, eivätkä samat toimintamallit 

toimi kaikissa tiimeissä. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että perinteinen johtaminen ei yksin 

riitä, vaan sen rinnalle tarvitaan uusia toimintamalleja. (Vilkman 2016, 15–16.) 

Etäjohtamisessa on tärkeää kommunikoida jatkuvasti ja hyödyntää videopuheluita, joiden 

avulla työntekijöiden jaksamista on helpompaa seurata. Videopuheluita on hyvä hyödyntää 

aina kun mahdollista, sillä tällöin kommunikointi on paljon ilmaisuvoimaisempaa (Paul 2020, 

71–72). Esimiesten on myös varmistettava, että työntekijöillä on tarvittavat välineet 
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yhteistyön sujuvaan jatkumiseen tiimin sisällä. Työntekijöiden kanssa pidettävillä 

kahdenkeskisillä palavereilla puolestaan varmistetaan, tarvitseeko työntekijä enemmän tukea 

ja miten hän kokee oman henkilökohtaisen kehittymisen etätyön aikana. Vaikka etätyössä 

työn tekeminen tapahtuu poissa muiden näkyviltä, on tärkeää muistaa antaa palautetta ja 

kiittää hyvin tehdystä työstä. (Writing Matters 2020, 13–14.) Etätyössä työntekijät voivat olla 

osa vain yhtä tiimiä tai kuulua useampaan eri tiimiin. Tiimeissä, joissa kaikki työntekijät ovat 

tekemisissä toistensa kanssa, vuorovaikutuksen määrä kasvaa suuresti. Näissä tiimeissä 

kommunikointi on iso osa työpäivää ja yhteyksien määrä kasvaa. Tiimissä, johon kuuluu 20 

jäsentä, yhteyksiä on jopa 190. (Pullan 2016, 68–70.) 

Hyvän etäjohtamisen perustana ovat luottamus, arvostus, avoimuus, yhteiset pelisäännöt, 

jatkuva dialogi ja yhteisöllisyys. Etätyössä suurimman haasteen on huomattu olevan 

luottamus. Luottamuksen puute puolestaan synnyttää pelkoa. Etäjohtajista merkittävä osa 

pelkää kontrollin menettämistä, kun työntekijöiden työskentelyn seuraaminen ei ole yhtä 

helppoa, vaikka harva käyttää luottamusta väärin. (Vilkman 2016, 25–27.) Luottamuksen 

kasvaessa tiimin sisällä, tiimin jäsenet kysyvät herkemmin vaikeita kysymyksiä ja haastavat 

toisiaan, mikä johtaa usein uusien parempien työskentelytapojen löytymiseen. 

Virtuaalitiimissä, jossa luotetaan toisiin, työntekijät ovat myös sinnikkäämpiä ja valmiimpia 

käsittelemään mahdollisia konfliktitilanteita. (Pullan 2016, 67.) Jatkuva kommunikointi 

työntekijöiden kanssa ja selkeiden tavoitteiden sekä odotusten asettaminen lisäävät 

luottamusta tiimin sisällä (Paul 2020, 71).  

Toinen kulmakivi, arvostus, mahdollistaa paremman yhteistyön työyhteisön sisällä, eikä ilman 

sitä yhteistyöstä tule mitään. Sitä kuitenkin pidetään usein itsestäänselvyytenä, ja ihmiset 

arvostelevat toisiaan itse sitä ymmärtämättä. Etäjohtamisessa myös sosiaalisen tuen 

antaminen työntekijöille on tärkeää, jotta työntekijät kokevat itsensä ja oman työpanoksensa 

tärkeiksi koko tiimille. (Vilkman 2016, 31–32.) Etäjohtamisessa avoimuus on ensisijaisen 

tärkeää yhteisöllisyyden ja sitouttamisen kannalta. Avoimuus myös lisää työssä viihtymistä, 

mikä vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden motivaatioon. Tässä yhteydessä avoimuudella 

tarkoitetaan erityisesti läpinäkyvyyttä kaikissa toiminnoissa. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

kommunikointi tapahtuu joka suuntaan, ei ainoastaan ylhäältä alaspäin, ja työntekijät 

otetaan huomioon työn suunnittelussa. Työntekijöiden kanssa on myös hyvä sopia yhteiset 

pelisäännöt, jotka luovat pohjan yhteistyölle. Pelisäännöt sovitaan aina yhdessä tiimin 

kesken, jotta jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa niihin. (Vilkman 2016, 33–34, 37.) 

Viides kulmakivi, jatkuva vuorovaikutus, on tarpeen kaikkien muiden kulmakivien 

toteutumisessa. Vuorovaikutusta tarvitaan työn tekemisessä ja kehittämisessä, ja se on 

välttämätöntä ihmisten välisissä suhteissa ja toiminnassa. (Vilkman 2016, 40.) 

Etäjohtamisessa on tärkeää ilmaista selkeästi työntekijöille, mitä heiltä odotetaan. Esimiehen 

tehtävänä on myös kannustaa työntekijöitä ja näyttää omalla esimerkillä, miten työn ja 
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vapaa-ajan yhteensovittaminen onnistuu. (Paul 2020, 70.) Yhteisöllisyyttä tarvitaan 

puolestaan esimerkiksi työssä viihtymisen kannalta. Etäjohtamisessa yhteisöllisyyden tunteen 

luominen on haastavampaa, mutta sitäkin tärkeämpää. Yhteisöllisyys luo hyvän yhteishengen 

tiimiin, kun työntekijät oppivat tuntemaan toisensa. Yhteisöllisyyden tunteen luomisen 

kannalta on tärkeää olla yhteydessä työntekijöihin niin virtuaalisesti kuin kasvotustenkin. 

(Vilkman 2016, 41–43.) 

Etäjohtamisessa esimiehen toiminnalla, persoonalla ja johtamistyylillä on suuri vaikutus 

organisaation ilmapiiriin. Hyvä etäjohtaja toimii yhteistyössä muiden kanssa ja keskittyy 

ihmisten johtamiseen. (Vilkman 2016, 138–139.) Nykypäivänä käskevän ja kontrolloivan 

johtamistavan sijaan suositumpaa on kaiken kattavampi lähestymistapa, jolloin työntekijät 

eivät ainoastaan osallistu työn tekemiseen vaan myös päätöksentekoon. Jotkut organisaatiot 

vievät tämän vielä pidemmälle, jolloin tiimin jäsenet ovat yhdessä vastuussa työn jäljestä ja 

esimies toimii enemmän valmentajan ja fasilitaattorin roolissa. Etätyöhön sopii 

vastaavanlainen johtamistapa. Hyvä esimies luo työntekijöille ympäristön, jossa he 

kukoistavat ja menestyvät. Sen sijaan, että työntekijöille kerrotaan, mitä heidän on tehtävä, 

esimies hyödyntää avoimia kysymyksiä. (Pullan 2016, 29–30, 35–36.) 

Etäjohtajan tärkeitä osaamisalueita ovat joustavuus, motivointi, avoin vuorovaikutus, 

sosiaaliset taidot ja proaktiivisuus. Myös delegointitaidot, päätöksentekokyky, suunnittelu ja 

organisointi sekä tavoitekeskeisyys ovat ominaisuuksia, jotka etäjohtajalla on hyvä olla. 

Etäjohtamisessa on tärkeää luoda henkilökohtaisia suhteita työntekijöihin ja olla aidosti 

läsnä. Etäjohtajan yhtenä tehtävänä on kuunnella ja kunnioittaa kaikkien työntekijöiden 

mielipiteitä. Etäjohtamisessa onnistuminen näkyy työntekijöiden innokkuudessa ja 

motivaatiossa. Tällöin kaikki työskentelevät paremmin yhteisten tavoitteiden eteen. 

Tehtävien delegoinnissa onnistuminen puolestaan vähentää esimiehen tarvetta seurata 

jokaisen asian valmistumista. (Vilkman 2016, 139–141.) 

Etäjohtajan yksi tärkeimmistä tehtävistä on motivoida työntekijöitä. Työstä motivoituneet 

työntekijät voivat paremmin ja työyhteisö on innovatiivisempi. Motivaatiosta on myös hyötyä 

vastoinkäymisten ja mahdollisten ongelmien ratkaisemisessa. Eniten työmotivaatiota nostavat 

merkityksellisten asioiden tekeminen, mahdollisuus tehdä itsenäisiä päätöksiä, onnistumisen 

tunteet ja aikaansaaminen. Ihmiset haluavat kehittyä itselleen tärkeissä asioissa ja tehdä 

merkityksellistä työtä. Nämä asiat motivoivat asiantuntijatyötä tekeviä paljon enemmän kuin 

perinteinen palkitseminen ja rankaiseminen. Tärkeää on kuitenkin muistaa, että ihmiset 

motivoituvat eri asioista, ja työntekijöiden välillä voi olla suuriakin eroja. Jotkut tutkimukset 

osoittavat, että esimies vaikuttaa suorasti työntekijöiden motivaatioon 10–20 prosenttia, 

mutta luultavasti tämä luku suurempi. (Pullan 2016, 29; Vilkman 2016, 72–74.) 
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Etäjohtamisessa tarvitaan määrätietoisuutta ja jämäkkyyttä päätösten teossa, mutta myös 

valmiutta muuttaa omaa päätöstä, mikäli tilanne sen vaatii. Ratkaisukeskeisen asenteen 

omaaminen on erityisen tärkeää, kun kyseessä on monimuotoinen tiimi. Etäjohtamisessa 

selkeä johtamistyyli luo työntekijöille turvaa ja helpottaa esimerkiksi tiimityön 

koordinoinnissa. Esimieheltä odotetaan joustavuutta ja taitoa sopeutua erilaisiin tilanteisiin. 

Nykypäivänä johtamistyyli, joka perustuu kontrolliin ja työajan seurantaan on vanhentunut. 

Työntekijöille annettu vapaus parantaa työntekijöiden työn jälkeä ja mahdollistaa esimiehen 

keskittymisen muihin asioihin. Etäjohtamisessa on tärkeää, että tavoitteet asetetaan yhdessä 

ja niiden toteutumisen mittaamisessa hyödynnetään tiimille sopivia keinoja. (Vilkman 2016, 

142–145.) 

3 Työhyvinvointi 

Työtyytyväisyydestä alettiin puhumaan ensi kertaa 1960-luvun lopulla. Tällöin ajateltiin, että 

työtyytyväisyyteen vaikuttavat ainoastaan työn sisältö ja työpaikan ilmapiiri. Työkykytoiminta 

nousi puheenaiheeksi laajemmin 1980-luvulla. Työkykytoiminnan katsottiin muodostuvan 

yksilön voimavaroista, työn ja työympäristön tekijöistä sekä työyhteisöön vaikuttavista 

tekijöistä. Vasta tämän jälkeen alettiin puhumaan työhyvinvoinnista. Työhyvinvoinnin käsite 

muodostui työkyvyn käsitteestä. Käsitteen määritelmä kuitenkin muuttui hieman, ja 

työhyvinvoinnin katsottiin koostuvan työn sisällöstä, yksilöön liittyvistä asioista, yleisestä 

ilmapiiristä ja johtamiseen sekä organisaatioon liittyvistä asioista. Viimeisten vuosikymmenien 

aikana työhyvinvointiin on yhdistetty myös työnilon ja työuupumuksen käsitteet. (Suutarinen 

& Vesterinen 2010, 46–47.)  

Työhyvinvoinnin käsite ei koske ainoastaan yksilötasoa, vaan myös työympäristötekijöitä. 

Työhyvinvointi muodostuu eri toimijoiden yhteistyöstä. Näitä ovat organisaation johto, 

esimiehet, työyhteisö, henkilöstöhallinto, työterveyshuolto ja työsuojeluorganisaatio. Yksilö- 

ja työyhteisötasolla työntekijöiden työhyvinvointi näkyy työhön paneutumisessa ja yhteistyön 

sujuvuudessa. (Suonsivu 2014, 42–43, 168.) Työn voimavarojen kehittäminen lisää 

työntekijöiden hyvinvointia. Vastaavasti työntekijöiden pahoinvointia on mahdollista ehkäistä 

huolehtimalla siitä, että työn vaatimukset pysyvät kohtuullisina. (Manka & Manka 2016, 69.) 

Työhyvinvointia Suomessa on kehitetty paljon erilaisten kyselytutkimusten ja tilastollisen 

aineiston avulla viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, ja työhyvinvointi onkin parantunut 

selkeästi. Silti edelleen turhan moni joutuu jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle tai on pitkiä 

jaksoja poissa töistä sairauspoissaolojen tai työtapaturmien vuoksi. (Kauhanen 2016, 29–30.)  
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Työviihtyvyyteen voidaan vaikuttaa tarjoamalla mahdollisuus itsenäisempään työskentelyyn. 

Myös työn mielenkiintoisuudella ja haasteellisuudella on suuri vaikutus siihen, miten 

työntekijät kokevat työssä viihtymisen. Ihmiset haluavat oppia uusia asioita, ja jopa yli 50 

prosenttia suomalaisista kokee, että työn sisältö merkitsee enemmän kuin työstä saatava 

palkka. Työviihtyvyyttä mietittäessä on tärkeää huomioida myös, millaiset suhteet henkilöllä 

on työkavereihinsa. (Virolainen 2012, 50.) 

Onnellisuuden ja jaksamisen on katsottu olevan yhteydessä työntekijöiden luovuuteen ja 

tuottavuuteen, jotka puolestaan lisäävät työhyvinvointia. Onnelliset työntekijät kestävät 

paremmin pettymyksiä ja sietävät stressaavia tilanteita. He myös palautuvat nopeammin ja 

ovat vähemmän poissa töistä. Työhyvinvointia lisää myös työntekijöiden kokemukset siitä, 

että he ovat onnistuneet heille osoitetuissa tehtävissä. Osaamisella on puolestaan suuri 

merkitys onnistumisten kokemisessa eli voidaan sanoa, että osaaminen vaikuttaa 

merkittävästi työhyvinvointiin. (Suutarinen ym. 2010, 108; Vesterinen 2006, 49, 52.) 

Työntekijöiden työtyytyväisyyttä lisää mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä koskeviin asioihin. 

Myös työn merkityksellisyys ja mielekkyys vaikuttavat työtyytyväisyyteen. Työhyvinvoinnin 

kannalta on tärkeää, että työyhteisössä kaikkia työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti 

ja heidän työpanostaan arvostetaan. Mikäli työntekijä ei tunne olevansa täysivaltainen 

työyhteisön jäsen, hänen työtyytyväisyytensä laskee, mikä vaikuttaa puolestaan 

työhyvinvointiin. (Suonsivu 2014, 43.) Työhyvinvointia heikentävät myös jatkuva kiire, 

epävarmuus ja huonot vaikutusmahdollisuudet. Ihmiset, jotka kokevat elämän 

monimutkaisena ja vaikeana, voivat huonommin myös työelämässä. Lisäksi huonolla 

esimiestuella on heikentävä vaikutus työntekijän hyvinvointiin. Riittämättömyyden tunne on 

kuitenkin asia, joka vaikuttaa eniten työhyvinvointiin heikentävällä tavalla. (Suutarinen ym. 

2010, 110; Virolainen 2012, 50; Aura & Ahonen 2016, 134.) 

3.1 Työhyvinvoinnin keskeiset osa-alueet 

Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä voidaan kuvata esimerkiksi voimavaralähtöisen mallin 

avulla (Kuvio 2). Malli perustuu psykologiseen, organisaatioteoreettiseen, kasvatus-, talous- ja 

terveystieteelliseen sekä johtamisen tutkimukseen. Kaiken keskiössä on psykologinen pääoma. 

Yksilön oma henkinen kunto, terveys ja fyysinen kunto vaikuttavat suuresti työhyvinvointiin. 

Näiden lisäksi jokaisella on omat asenteet, ja jokainen työntekijä tulkitsee työyhteisöään 

omien asenteidensa kautta. Työntekijöiden työhyvinvoinnin taso voikin vaihdella 

merkittävästi sen perusteella, miten he tulkitsevat eri asioita. (Manka ym. 2016, 76–77; Manka 

2011, 75–76.) 

Psykologisen pääoman lisäksi työhyvinvointiin vaikuttavat myös rakennepääoma ja sosiaalinen 

pääoma. Rakennepääoma koostuu organisaation toimintatavoista, kulttuurista ja työhön 

liittyvistä asioista. Työhyvinvointiin vaikuttaa organisaation tarjoama mahdollisuus vaikuttaa 
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omaan työhön ja yleisiin toimintatapoihin. Mitä enemmän työntekijä pystyy vaikuttamaan 

omaa työtä koskeviin asioihin, sitä paremmin hän myös voi. Lisäksi mahdollisuus oppia työssä 

uusia asioita monipuolisesti parantaa työntekijän työhyvinvointia. Organisaation tehtävänä on 

mahdollistaa työntekijöille toimiva työympäristö ja tarjota joustavuutta työn tekemiseen. 

Työhyvinvoinnin kehittäminen lähtee aina organisaation tavoitteista, eikä näitä voi käsitellä 

kahtena erillisenä toimintona. (Manka ym. 2016, 76–77, 81.) 

Sosiaalisen pääoman muodostavat organisaation tapa johtaa ja työyhteisössä vallitseva 

ilmapiiri. Hyvinvoivassa työyhteisössä vuorovaikutus on avointa. Vallitsevasta ilmapiiristä 

kertoo paljon se, miten työntekijät tulevat toimeen toistensa kanssa. Johtamisen tulee 

puolestaan olla osallistavaa ja kannustavaa. On tärkeää, että kaikki työntekijät otetaan 

huomioon tasapuolisesti ja heitä kohdellaan saman arvoisina. Lisäksi työntekijöiden 

kannustamisella on suuri merkitys työntekijöiden työhyvinvointiin. (Manka ym. 2016, 76.) 

 

Kuvio 2: Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät (mukaillen Manka ym. 2016, 76) 

Yksilö

- Psykologinen 
pääoma

- Terveys ja 
fyysinen kunto

Organisaatio

- Tavoitteellisuus

- Joustava rakenne

- Jatkuva 
kehittyminen

- Toimiva 
työympäristö

Työyhteisö

- Avoin 
vuorovaikutus

- Työyhteisötaidot

Työ

- Vaikuttamismah-

dollisuudet

- Kannustearvo: 
oppiminen ja 

monipuolisuus

Johtaminen

- Osallistava ja 
kannustava 
johtaminen
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Mankan mukaan sosiaalinen pääoma muodostuu yhteisöllisyydestä ja työyhteisöön kuuluvien 

henkilöiden välisestä vuorovaikutuksesta. Sosiaalinen pääoma voidaan jakaa vertikaaliseen ja 

horisontaaliseen pääomaan. Vertikaalisella pääomalla tarkoitetaan esimiehen ja työntekijän 

välistä pääomaa, kun puolestaan horisontaalinen pääoma kuvastaa organisaation 

työntekijöiden välistä pääomaa. Työyhteisön sosiaalista pääomaa on tutkittu väittämillä, 

joiden arvioimiseen osallistuivat kaikki työyhteisön jäsenet. Vertikaalista pääomaa 

tutkittaessa keskityttiin väittämiin, jotka käsittelivät työyhteisön jäseniä ja heidän välistänsä 

yhteistyötä. Horisontaalista pääomaa on tutkittu puolestaan esimiehen työskentelyä 

koskevilla väittämillä. Tutkimuksista selvisi, että työntekijöiden terveyteen vaikuttaa niin 

sosiaalisen pääoman määrä kuin laatukin. (Manka 2011, 116–117.) 

Hesketh ja Cooper jakavat hyvinvoinnin psykologiseen, fysiologiseen, sosiaaliseen ja 

taloudelliseen hyvinvointiin. Heidän mukaansa psykologisen hyvinvoinnin ymmärtäminen on 

tärkeintä etenkin työn kannalta. Suurin osa poissaoloista syntyy huonon psykologisen 

hyvinvoinnin vuoksi, vaikka usein ajatellaan, että fysiologisella hyvinvoinnilla on suurin 

merkitys poissaoloihin. Stressi, ahdistus ja masennus vaikuttavat hyvinvointiin heikentävästi 

aiheuttaen pitkiä sairauslomia. Sosiaalista hyvinvointia mitataan usein suurempien massojen 

osalta. Tarkoituksena on tutkia, miten ihmiset kokevat elämän yleisesti ja millaista elämä on 

eri maissa. Viimeinen, taloudellinen hyvinvointi, liittyy esimerkiksi työpaikan menetykseen ja 

sitä johtaneeseen huonoon taloudelliseen tilanteeseen. Taloudelliseen hyvinvointiin 

vaikuttavat myös esimerkiksi lomautukset, eroaminen puolisosta ja uuden lainan ottaminen. 

Näiden aiheuttama stressi vaikuttaa helposti myös heikentävästi muihin hyvinvoinnin osa-

alueisiin. (Hesketh ym. 2019, 12–14.) 

Virolaisen mukaan työhyvinvointi koostuu puolestaan fyysisestä, psyykkisestä, sosiaalisesta ja 

henkisestä työhyvinvoinnista. Fyysistä työhyvinvointia on helpoin arvioida, sillä se on selkeästi 

nähtävillä. Fyysinen työhyvinvointi muodostuu esimerkiksi työn aiheuttamasta fyysisestä 

kuormituksesta, ergonomiasta ja työpisteen lämpötilasta. Etenkin toimistotyötä tekevillä 

haasteita fyysiseen työhyvinvointiin aiheuttaa liikkumattomuus työpäivän aikana. Psyykkistä 

työhyvinvointia on alettu seuraamaan yhä enemmän viimeisten vuosien aikana. Psyykkiseen 

työhyvinvointiin vaikuttavat esimerkiksi työn aiheuttama stressi ja työilmapiiri. Nykypäivänä 

monet työikäisistä kärsivät psyykkisen pahoinvoinnin oireista, jotka johtuvat pääosin 

kiireestä. Esimiesten tuleekin pitää huoli siitä, että työkuorma jakautuu tasapuolisesti 

tiimissä ja että työntekijöille jää aikaa vapaa-ajalle ja levolle työn ohella. Psyykkiseen 

työhyvinvointiin liittyy lisäksi työn kokeminen mielekkääksi. Mielekkääksi koettu työ ja 

mielenkiintoiset työtehtävät lisäävät työntekijän psyykkistä työhyvinvointia. (Virolainen 2012, 

11, 17–18.)  
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Sosiaalisella työhyvinvoinnilla Virolainen tarkoittaa työntekijöiden mahdollisuutta olla 

vuorovaikutuksessa työkavereiden kanssa eli sitä, että he voivat keskustella asioista vapaasti 

toistensa kanssa ja välit toisiin ovat hyvät. Sosiaaliseen työhyvinvointiin kuuluu myös 

kiinnostus työkavereita kohtaan ja tutustuminen heihin ihmisinä. Yhteisöllisyyden tunne 

kasvaa ja työasioiden hoitaminen helpottuu, kun oppii tuntemaan työkavereita 

henkilökohtaisemmin. Henkisellä työhyvinvoinnilla tarkoitetaan puolestaan yhteistyön 

sujumista, työkavereiden tukemista ja arvostamista sekä esimerkiksi työstä nauttimista. 

Henkiseen työhyvinvointiin liittyy myös läheisesti yhteisöllisyyden kokeminen. (Virolainen 

2012, 24, 26–27.) 

3.2 Työyhteisön merkitys työhyvinvoinnissa 

Hyvinvoivassa työyhteisössä vallitsee tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus. Tiedonkulku on nopeaa 

ja työtehtävät mieluisia sekä työntekijät tukevat toisiaan. (Rauramo 2013, 8.) Työyhteisön 

hyvinvointiin vaikuttaa jokaisen työntekijän oman hyvinvoinnin kehittäminen. Työyhteisön 

roolin merkitys kasvaa, kun kyseessä on työhyvinvoinnin edistäminen tai nykyisen hyvinvoinnin 

tason ylläpitäminen. Työhyvinvointia voidaan edistää esimerkiksi työilmapiirin parantamisella, 

esimiestyötä kehittämällä ja paremmalla tiedon jakamisella. Hyvinvoivassa työyhteisössä 

työntekijä on innostunut asioista ja kehittää omaa osaamistaan. Hän myös kokee saavansa 

tukea muilta työyhteisön jäseniltä ja tuntee olevansa arvostettu. (Vesterinen 2006, 86, 53–

54.)  

Yhteisöllisyys parantaa työntekijöiden terveyttä, hyvinvointia, uusien asioiden oppimista ja 

tuloksellisuutta. Hyvinvoivassa organisaatiossa ilmapiiri perustuu avoimuuteen, luottamukseen 

ja avuliaisuuteen. Avoin vuorovaikutus lisää luottamusta työyhteisössä. Hyvinvoivassa 

työyhteisössä puhutaan ongelmista ja annetaan toisille rakentavaa palautetta. (Manka 2011, 

115, 121, 125.) Vaikeistakin asioista pitää pystyä puhumaan, kuitenkin muita kunnioittaen 

(Juuti & Vuorela 2015, 40). Vaikka esimiehen tehtävänä on luoda puitteet avoimelle 

vuorovaikutukselle, on työntekijöiden vastuulla tuoda oma panoksensa keskusteluihin ja 

osallistua niihin aktiivisesti (Manka 2011, 121). Myös avun pyytäminen on aivan yhtä tärkeää 

kuin toisten auttaminen ja tukeminen työyhteisön hyvinvointia tarkasteltaessa. (Rauramo 

2012, 56.) 

Työyhteisön ilmapiirin parantaminen edellyttää avointa keskustelua. Ihmiset tulkitsevat 

helposti saman asian eri tavoin, mikä aiheuttaa ristiriitoja ja väärinymmärryksiä. Kun 

jokainen pyrkii ymmärtämään, miksi toinen toimii niin kuin toimii, yhdessä työskentely 

helpottuu. Yhdessä työskentelyn avulla työntekijät oppivat tuntemaan toisensa ja toistensa 

työskentelytavat paremmin, joten esimerkiksi yhteiset palaverit ja kahvihetket ovat tärkeitä 

työyhteisön ilmapiirin kehittämisen kannalta. (Juuti ym. 2015, 53–54.) 
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Hyvinvoivassa työyhteisössä on tärkeää, että kaikki työntekijät hyväksytään omana itsenään, 

ja kaikki tukevat toisiaan oman osaamisen kehittämisessä ja työyhteisön hyvinvoinnin 

parantamisessa. (Juuti ym. 2015, 40.) Hyvinvoivassa työyhteisössä arvostetaan erilaisuutta ja 

kannustetaan toisia (Rauramo 2012, 56). Yhteisöllisyyden perustana onkin erilaisuuden 

hyväksyminen, vaikka se voi tuottaa välillä haasteita. Yksilöiden erilaisuus kuitenkin 

mahdollistaa yhteisöllisyyden kehittämisen. Yhteisöllisyyttä parantaa myös aktiivinen omien 

tehtävien hoitaminen, oman mielipiteen ilmaisu ja muiden työn arvostaminen. Myös yleiset 

käytöstavat, kuten tervehtiminen ja kiittäminen parantavat yhteisöllisyyttä. (Manka 2011, 

130; Manka ym. 2016, 148–149.) 

Työyhteisön työhyvinvointiin vaikuttaa myös koettu psykologisen turvallisuuden taso. 

Psykologisella turvallisuudella tarkoitetaan sitä, että voi kertoa oman mielipiteensä ja tehdä 

virheitä ilman että tulee tuomituksi tai arvostelluksi. Myös omien ideoiden ja huolenaiheiden 

esiin tuominen ilman pelkoa seuraamuksista on osa psykologista turvallisuutta. Työyhteisöissä, 

joissa vallitsee turvallinen ilmapiiri, työntekijät kertovat mielipiteitään avoimemmin ja ovat 

innovatiivisempia. He myös kunnioittavat toisiaan ja toistensa osaamista. Psykologisesti 

turvallisella työpaikalla tiedonjako on myös runsaampaa ja avoimempaa sekä työntekijät 

raportoivat virheistään ja ottavat helpommin riskejä. (Delizonna 2017; Edmondson & Daley 

2020; Sarkkinen 2019.) 

Psykologista turvallisuutta voidaan lisätä esimerkiksi lähestymällä konflikteja ennemmin 

yhteistyökumppanin roolissa kuin vastustajana, ja ennakoimalla jo valmiiksi, miten omaan 

viestiin reagoidaan, jos sen esittää tietyllä tavalla. Myös palautteen pyytäminen omasta 

ulosannista lisää psykologista turvallisuutta ja auttaa ymmärtämään omaa toimintaa. Yksi 

tapa lisätä psykologista turvallisuutta on videopuheluiden hyödyntäminen. Työkaverin 

reaktioiden ja ilmeiden näkeminen auttaa ymmärtämään hänen sanomisiaan paremmin. 

(Delizonna 2017; Edmondson ym. 2020.) 

Psykologisen turvallisuuden tasoa työyhteisössä tulee mitata säännöllisesti kysymällä 

työntekijöiltä, kuinka turvalliseksi he olonsa tuntevat ja miten turvallisuuden tunnetta 

voitaisiin parantaa. Esimiehen rooli turvallisen työilmapiirin kehittämisessä on merkittävä. 

Hänen tehtävänään on huolehtia siitä, että kaikki työntekijät saavat äänensä kuuluviin ja että 

kaikkien mielipiteitä arvostetaan yhtä paljon. Työntekijät voivat myös omalta osaltaan 

parantaa turvallisuuden tunnetta esimerkiksi kohtelemalla toisiaan kunnioittavasti ja 

kuunnellen aidosti, mitä toisella on sanottavana. (Delizonna 2017; Edmondson ym. 2020; 

Sarkkinen 2019.)  
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Etäyhteyksien välityksellä tapahtuva kommunikointi heikentää helposti psykologista 

turvallisuutta, eivätkä työntekijät enää jaa huolenaiheitaan ja ajatuksiaan yhtä avoimesti. 

Myös toisten suora syyttely ymmärtämättä kaikkia taustatekijöitä heikentää psykologista 

turvallisuutta. Työntekijät voivat kokea olonsa yksinäiseksi tiimissä, jos he eivät koe saavansa 

tukea mielipiteilleen tai nostaessaan esiin esimerkiksi mahdollisia epäkohtia ja kehitysideoita. 

Työyhteisöissä, joissa psykologinen turvallisuus on heikkoa, paljon osaamista jää 

hyödyntämättä, kun uusia ideoita ei uskalleta tuoda esiin. (Delizonna 2017; Edmondson ym. 

2020; Sarkkinen 2019.) 

3.3 Työhyvinvointi etätyössä 

Monet kokevat etätyön parantaneen omaa työhyvinvointia. Sen tarjoama joustavuus, 

itsenäisyys ja helppous auttavat työntekijöitä jaksamaan paremmin. Mahdollisuus tehdä töitä 

joustavasti kotoa tai esimerkiksi mökiltä käsin antaa työntekijöille vapauden vaikuttaa omaan 

työhön. Työn tekeminen ei vaadi enää pitkiä työmatkoja ja toimistolla olemista, eikä 

työskentely ole sidottu tiettyyn kellonaikaan. Etätyöskentely kasvattaa myös työntekijöiden 

tehokkuutta ja parantaa tuottavuutta. (Hesketh ym. 2019, 21–23.) Työntekijöiden tehokkuus 

ja tyytyväisyys työhön vaihtelee kuitenkin esimerkiksi kokemuksen, työtehtävien, 

persoonallisuuden ja perhetilanteen mukaan (Iqbal, Suh, Czerwinski, Mark & Teevan 2020). 

Koti koetaan usein rauhallisemmaksi työympäristöksi (Suutarinen ym. 2010, 91). Työhön 

keskittyminen on helpompaa, kun keskeytyksiä ei tule pitkin työpäivää (Virolainen 2012, 205). 

Näiden lisäksi etätyön on huomattu vaikuttavan positiivisesti myös työntekijöiden pysyvyyteen 

ja organisaatioon sitoutumiseen (Iqbal ym. 2020).  

Tutkimusten mukaan kotoa käsin työskentely nostaa työntekijöiden stressitasoa. Tämän on 

katsottu johtuvan pääosin työn ja perhe-elämän yhdistämisestä. Monet kokevat hankalaksi 

työn ja vapaa-ajan erottamisen. Etätyössä työn ulkopuoliset häiriötekijät lisääntyvät, kun 

puolestaan työperäiset häiriötekijät vähenevät monilla. (Virolainen 2012, 205–206; Iqbal ym. 

2020.) Lisäksi työajan hallinta vaikeutuu ja työpäivä saattaa helposti venyä pitkälle iltaan 

(Suutarinen ym. 2010, 92). Työntekijät ovat taipuvaisia ilmaisemaan työhön sitoutumistaan 

työskentelemällä pidempään, koska he eivät pysty osoittamaan sitä läsnäolollaan toimistolla 

(Iqbal ym. 2020). 

Monet kokevat etätyön lisäämän eristyneisyyden ja yksinäisyyden heikentäneen heidän 

työhyvinvointiansa (Hesketh ym. 2019, 22). Etätyössä sosiaaliset kanssakäymiset vähenevät 

helposti huomaamatta, jolloin myös sosiaalinen tuki vähenee. Työpaikoilla solmitut 

ystävyyssuhteet kärsivät, kun työntekijät eivät pääse näkemään kasvotusten. Sosiaalisen 

vuorovaikutuksen puute ja pidemmät työpäivät voivat pitkällä aikavälillä johtaa työntekijän 

loppuunpalamiseen. (Iqbal ym. 2020.) Lisäksi puutteellinen viestintä aiheuttaa työntekijöille 

turvattomuuden tunnetta. (Virolainen 2012, 205.) 
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Etätyössä esimiesten ja työkavereiden voi olla vaikea huomata, mikäli työntekijä voi pahoin 

tai kärsii stressistä. Etänä työskennellessä työntekijän täytyykin olla oma-aloitteisempi omaa 

työhyvinvointiaan koskevissa asioissa. (Virolainen 2012, 206.) Etätyössä esimiesten tehtävänä 

on tukea työntekijöiden työhyvinvointia esimerkiksi järjestämällä kahdenkeskisiä 

keskusteluja. Erityisen tärkeää on myös parantaa yhteisöllisyyttä ja kiinnittää huomiota 

työntekijöiden sosiaaliseen hyvinvointiin. (Hesketh ym. 2019, 23.) 

3.4 Työhyvinvoinnin johtaminen 

Työhyvinvoinnin tulee olla osa organisaation arvomaailmaa ja organisaatiokulttuuria. Sitä 

tulee kehittää jatkuvasti ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvaa panosta esimiehiltä. 

Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin johtamiseen kuuluu sen mittaaminen säännöllisesti 

esimerkiksi kehityskeskusteluilla. Työntekijöiden työhyvinvointiin vaikuttavat myös 

päivittäiset keskustelut ja kanssakäymiset esimiehen ja muiden työntekijöiden välillä. Great 

Place to Work instituutin tutkimuksessa selvisi, että työyhteisön luottamuksen rakentamiseen 

vaikutti eniten se, millä tavalla johto kohteli työntekijöitään. Luottamus oli parempaa 

työyhteisöissä, joissa johtoa kiinnosti työntekijät ihmisinä, ei pelkästään työntekijöinä. 

(Virolainen 2012, 105–107.) 

Työhyvinvoinnin tarpeet lähtevät aina organisaation tavoitteista, ja onnistuakseen sitä täytyy 

johtaa aivan kuten organisaation muitakin osia (Manka ym. 2016, 227). Hyvä johtaja tuntee 

itsensä ja ymmärtää muiden käyttäytymistä ja sen taustalla vaikuttavia tekijöitä (Suonsivu 

2014, 164). Esimiehen rooli on erittäin tärkeä työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittämisessä. 

Parhaimmillaan esimiehet pystyvät samaan aikaan parantamaan työntekijöiden hyvinvointia 

ja tuottavuutta. Tämä kuitenkin edellyttää avointa ja luottamuksellista ilmapiiriä 

työyhteisössä. (Aura ym. 2016, 113, 134–135.) Työntekijöiden työhyvinvoinnin kehittäminen 

vaatii myös hyvinvoivaa esimiestä. Esimies, joka voi huonosti, ei kykene hoitamaan työtänsä 

ja heijastaa voimattomuuttaan työyhteisöön. (Tarkkonen 2012, 77.) 

Hyvällä johtamisella työnantajaimago paranee, mikä puolestaan houkuttelee uusia osaavia 

työntekijöitä organisaatioon. Johtamistaidoilla on myös vaikutusta siihen, kuinka kauan 

työntekijät pysyvät organisaatiossa. Työntekijöiden vaihtuvuutta tutkittaessa on selvinnyt, 

että työntekijöiden vaihtuvuuteen vaikuttaa eniten se, ettei organisaatiossa ole 

mahdollisuutta kehittyä uralla ja työtehtävät eivät ole tarpeeksi mielenkiintoisia tai 

haastavia. (Kauhanen 2016, 92.) Onkin tärkeää, että työntekijän tehtävät vastaavat hänen 

osaamistasoaan ja haastavat kehittymään (Vesterinen 2006, 85).  

Työhyvinvoinnin johtamisessa on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, ettei työ jatkuvasti 

kuormita työntekijöitä (Suonsivu 2014, 165). Etätyössä esimiehen voi olla hankalampaa 

arvioida työntekijöiden työmäärää ja heidän stressitasoaan. Tähän on osittain syynä myös se, 

etteivät työntekijät osaa määritellä omia rajojaan tai uskalla sanoa työnantajalle vastaan. 
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Työkuorman epätasainen jakautuminen voi pitkällä tähtäimellä vaikuttaa heikentävästi 

tuottavuuteen. Työn kokeminen kuormittavaksi ei kuitenkaan johdu aina pelkästään 

työmäärästä, vaan siihen voi vaikuttaa myös työyhteisön ilmapiiri ja vaikeaksi koetut 

vuorovaikutussuhteet muiden kanssa. Jokainen kokeekin työn kuormittavuuden hyvin eri 

tavoin. (Vilkman 2016, 52–53.) 

Työyhteisön yhteiset pelisäännöt ja selkeä vastuunjako luovat hyvän pohjan työskentelylle. 

Hyvä johtaja kohtelee kaikkia tasapuolisesti ja pyrkii pitämään yllä hyvää ilmapiiriä sekä 

avointa vuorovaikutuskulttuuria. Hyvä johtaminen lisää onnistumisen tunteita ja 

työntekijöiden innovatiivisuutta. Työyhteisön hyvinvoinnilla onkin suora yhteys siihen, kuinka 

innovatiivisia ja luovia työntekijät ovat. Hyvän johtajan tunnistaa työntekijöiden välisen 

yhteistyön tasosta ja heidän työnsä tuloksesta. Hyvän yhteistyön muodostumiseen tarvitaan 

kuitenkin aina jatkuvaa keskustelua ja yhdessä mietityt pelisäännöt. (Vesterinen 2006, 84, 

90.) 

Tarkkonen jakaa työhyvinvoinnin johtamisen strategiseen johtamiseen, henkilöjohtamiseen, 

asiajohtamiseen ja hallinnollisten asioiden johtamiseen. Strategisella työhyvinvoinnin 

johtamisella tarkoitetaan työhyvinvoinnin tilan selvittämistä ja tarvittavien toimintamallien 

määrittelyä ja käyttöönottoa. Strategista johtamista toteutetaan yleensä 

työhyvinvointiohjelman kautta. Työhyvinvoinnin strategisessa johtamisessa hyödynnetään 

esimerkiksi työhyvinvoinnin vuosikelloa, johon kootaan joka kuukaudelle omat tavoitteet ja 

painopisteet. (Tarkkonen 2012, 78–79.) 

Työhyvinvoinnin henkilöjohtamisella tarkoitetaan työyhteisön välistä vuorovaikutusta ja 

esimiehiltä saatavaa palautetta, arvostusta ja ohjausta esimerkiksi palautumiseen liittyvissä 

ongelmissa. Henkilöjohtamista toteutetaan kehityskeskusteluilla, joilla pyritään 

kartoittamaan työntekijöiden työhyvinvoinnin tilaa mahdollisimman perusteellisesta ja 

löytämään ratkaisuja ongelmiin. Työhyvinvoinnin henkilö- ja asiajohtamisen erottaminen voi 

olla hankalaa, koska ne tapahtuvat usein samaan aikaan. Asiajohtamisella tarkoitetaan 

kuitenkin työhyvinvointiin liittyvän tiedon soveltamista työyhteisön kehittämiseen. 

Asiajohtamisessa nousee tärkeäksi riskien kartoitus ja arviointi. Työhyvinvoinnin 

hallinnollisella johtamisella tarkoitetaan puolestaan työhön ja henkilöstöön liittyviä yleisiä 

järjestelyjä. (Tarkkonen 2012, 78, 82–84.) 

Työhyvinvointiin vaikuttaa merkittävästi myös ikäjohtaminen. On tärkeää, että työyhteisössä 

huomioidaan eri ikäluokkien kuormitustekijät ja tarpeet. Vasta työelämän aloittaneille 

saatetaan tarjota joustoa työaikoihin ja palkattomia vapaita, kun puolestaan perheellisiä 

tuetaan pidemmillä vapailla ja työajan lyhennyksillä. Nuorilla perheellisillä mahdollisuus 

yhdistää työ ja perhe-elämä toisiinsa joustavasti lisää hyvinvointia. Keski-ikäisillä haasteita 

saattaa aiheuttaa puolestaan iäkkäät vanhemmat, joista huolehtiminen kuormittaa. Eläkeikää 
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lähestyvät työntekijät kaipaavat tukea omaan jaksamiseen. He tarvitsevat myös omaa 

jaksamista mukailevia työtehtäviä, jotka eivät rasita liikaa. Ikäjohtamiseen liittyy myös oman 

osaamisen kehittäminen ja taitojen ylläpito. Iäkkäämmillä työntekijöillä on jo monen vuoden 

kokemus työstä, kun puolestaan nuorilla tuore koulutus. Henkilöstön voimavarojen 

tiedostaminen ja osaamisen hyödyntäminen ovat ensisijaisen tärkeitä ikäjohtamisessa. Eri 

ikäluokkien edustajien yhdistäminen tiimeissä onkin hyödyllistä, koska heidän taitonsa 

tukevat toisiaan. Ikäjohtaminen on tärkeää huomioida myös niin työterveyshuollossa kuin 

hyvinvointipalveluissakin. (Aura ym. 2016, 150–151; Suonsivu 2014, 166; Rauramo 2013, 9.) 

4 Tutkimusmenetelmät ja tutkimuksen toteutus 

Tutkimusosuus koostui kvantitatiivisesta eli määrällisestä ja kvalitatiivisesta eli laadullisesta 

tutkimuksesta. Aineistoa kerättiin Google Forms -kyselylomakkeella ja kolmella 

haastattelulla. Tämän luvun tarkoituksena on avata opinnäytetyössä hyödynnettyjä 

tutkimusmenetelmiä ja perustella eri menetelmien valintaa. Alaluvuissa kuvataan myös 

tarkemmin, miten tutkimus toteutettiin ja millä tavoin tutkimusaineistoa kerättiin.  

4.1 Tutkimuksen kohde ja tavoitteet 

Tutkimustyö sai alkunsa toimeksiantajan tarpeesta ja omasta mielenkiinnosta aihetta ja sen 

ajankohtaisuutta kohtaan. Päätutkimuskysymyksenä oli tutkia, miten yrityksen X Suomen 

taloustiimissä koetaan työhyvinvointi etätyössä. Päätutkimuskysymystä tarkennettiin 

alatutkimuskysymyksillä, joiden avulla selvitettiin työyhteisön ja esimiestyön vaikutusta 

työhyvinvointiin etätyön aikana. Tutkimuksen avulla haluttiin saada selville, miten etätyö on 

vaikuttanut työntekijöiden työhyvinvointiin, millainen vaikutus työyhteisöllä on ollut 

työhyvinvointiin etätyössä ja miten työntekijät kokevat, että esimiestyössä on onnistuttu 

työhyvinvoinnin tukemisessa etätyön aikana. Aihetta rajattiin oman kiinnostuksen ja 

toimeksiantajan toiveesta työhyvinvoinnin osalta. Työhyvinvoinnissa keskityttiin johtamiseen 

ja esimiestyöhön sekä työyhteisöön.  

Tutkimuksen tavoitteena oli saada selville työntekijöiden työhyvinvoinnin nykytila ja lisätä 

esimiesten ymmärrystä siitä, mitä he ovat tehneet oikein ja missä he voivat vielä kehittyä 

työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemisessa. Tavoitteena oli myös saada selville, miten etätyö 

on vaikuttanut työyhteisön hyvinvointiin. Tutkimuksen kohteeksi valikoitui yrityksen X Suomen 

taloustiimiin kuuluvat työntekijät, koska tarkoituksena oli tutkia juuri kyseisen tiimin 

esimiesten alaisuudessa työskentelevien työhyvinvointia. Yrityksen suuren koon vuoksi 

tutkimuksen kohdetta piti myös rajata.   
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4.2 Tutkimusmenetelmien valinta ja perustelut 

Tutkimusmenetelmät jaetaan yleensä määrällisiin eli kvantitatiivisiin ja laadullisiin eli 

kvalitatiivisiin menetelmiin (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 104). Kvantitatiivisia 

tutkimusmenetelmiä ovat pääasiassa erilaiset kyselyt, joiden avulla halutaan saada vastaukset 

kysymyksiin mikä, missä, paljonko ja kuinka usein (Heikkilä 2014, 15). Kyselyllä aineiston 

keruu tapahtuu standardoidusti eli kaikilta kysytään samat asiat täysin samalla tavalla. Kysely 

on tutkimusmenetelmänä tehokas, koska sen avulla saa kerättyä aineistoa nopeasti 

suureltakin määrältä ihmisiä. Kyselyn avulla on myös mahdollista kysyä monista eri asioista 

saman aikaisesti. Kyselytutkimuksen heikkoutena voidaan puolestaan pitää sitä, että 

kyselylomakkeen laatimiseen menee aikaa ja tutkija ei voi olla täysin varma siitä, miten 

vastaajat ovat ymmärtäneet kysymykset ja miten tosissaan he kyselyn ottavat. (Hirsjärvi, 

Remes, Sajavaara 2009, 193, 195.) Kvantitatiivisella tutkimuksella onnistuu nykytilanteen 

kartoittaminen, mutta asioihin vaikuttavien taustojen selvittäminen on hankalampaa. Kyselyn 

tuloksia havainnollistetaan yleensä taulukoiden ja erilaisten kuvioiden avulla. (Heikkilä 2014, 

15.) 

Määrällinen tutkimusmenetelmä eli Google Forms -kysely valikoitui tutkimusmenetelmäksi, 

koska tavoitteena oli saada selville jokaisen tiimin jäsenen näkemys koskien omaa 

työhyvinvointia etätyössä ja sitä, miten työhyvinvoinnin tukemisessa on onnistuttu etätyön 

aikana. Kyseinen kyselyalusta oli tuttu jo entuudestaan ja sen avulla pystyi luomaan 

monipuolisesti erilaisia kysymyksiä. Kyselyn avulla työntekijöiden anonymiteetti säilyi ja 

saatiin nopeasti kerättyä kaikkien tiimin jäsenien mielipiteet. Määrällistä 

tutkimusmenetelmää käytettiin, koska haluttiin selvittää jokaisen tiimin jäsenen näkemys eri 

työhyvinvointiin vaikuttavista aiheista sen sijaan, että olisi pureuduttu tarkemmin johonkin 

tiettyyn asiaan. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa aineiston kerääminen tapahtuu enemmän strukturoidusti kuin 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Laadullisessa tutkimuksessa aineisto kerätään yleensä 

haastatteluilla, joiden avulla halutaan saada vastaukset kysymyksiin miksi, miten ja 

millainen. Haastattelussa haastattelija voi esittää kysymykset haluamassaan järjestyksessä, 

selventää kysymystä tai jättää esimerkiksi jonkun kysymyksen kysymättä. Haastatteluiden 

haittana on se, että haastattelija voi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin esimerkiksi epäselvillä 

kysymyksillä tai omilla asenteillaan. Haastattelut ovat yleensä myös kalliita ja niiden toteutus 

vie aikaa. (Heikkilä 2014, 15–16, 65; Hirsjärvi ym. 2009, 206.) Haastattelut onnistuvat yleensä 

paremmin, mikäli haastateltavat pääsevät tutustumaan kysymyksiin ja aihealueisiin jo 

etukäteen. Tämä on suositeltavaa, koska haastatteluilla pyritään saamaan mahdollisimman 

paljon tietoa aiheesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.) 



  26 

 

 

Laadullinen tutkimus toteutettiin puolistrukturoiduilla haastatteluilla eli 

teemahaastatteluilla, jotta saatiin syvällisempää tietoa aiheesta ja kyselyssä esiin nousseista 

asioista. Haastattelut toteutettiin anonyymeinä yksilöhaastatteluina, jotta saatiin 

mahdollisimman rehellisiä vastauksia haastatteluihin osallistuneilta. Haastattelut koettiin 

tutkimuksen kannalta tutkimusta täydentävinä, koska niiden avulla pystyttiin syventymään 

tarkemmin tiettyihin aiheisiin. Teemahaastattelut valikoituivat tutkimusmenetelmäksi, koska 

tällöin haastattelijalla on enemmän vapautta muuttaa kysymyksiä tai kysyä uusia kysymyksiä 

haastattelun aikana tarpeen mukaan. Teemahaastattelussa haastattelun teemat ja niihin 

liittyvät kysymykset on etukäteen mietitty, ja sen tarkoituksena on löytää vastauksia 

tutkimusongelmiin liittyen. (Tuomi ym. 2009, 75.) 

4.3 Tutkimusaineiston kerääminen ja analysointi 

Tutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena eli tutkimuskohteena oli jokainen perusjoukon 

jäsen. Perusjoukon tutkimuksessa muodosti yrityksen X Suomen taloustiimi eli ne, joiden 

mielipiteet haluttiin selvittää. Kokonaistutkimuksen tekeminen on kannattavaa, jos 

tutkimuksen perusjoukko on pieni. (Heikkilä 2014, 31). 

Kysely toteutettiin Google Forms -kyselylomakkeella. Kyselyn tarkoituksesta ja 

toteuttamisajankohdasta viestittiin tiimin jäsenille jo pari viikkoa ennen kyselyn 

toteuttamista, jotta vastaajat osaisivat varautua tulevaan kyselyyn ja vastausprosentti olisi 

korkeampi. Kyselylomake ja lähetekirjelmä lähetettiin kaikille tiimin jäsenille sähköisesti ja 

vastaamisajaksi asetettiin yksi viikko vastaajien pienen määrän vuoksi. Lähetekirjelmässä 

kerrottiin kyselyn tarkoituksesta ja vastaamisajan pituudesta sekä kannustettiin vastaamaan 

kyselyyn (Hirsjärvi ym. 2009, 204). Kyselystä muistuttiin tiimin omassa aamupalaverissa ja 

vastaajia kannustettiin vastaamaan kiittämällä jo kyselyyn vastanneita tiimin omalla Teams-

sivustolla. Vastaajista puolet vastasi jo ensimmäisen päivän aikana ja loput seuraavalla 

viikolla alkuviikosta. 

Määrällisen tutkimuksen aineisto kerättiin Google Formsilla tehdyn kyselylomakkeen avulla 

maaliskuussa 2021. Kysely oli standardoitu eli kaikilta kyselyyn osallistuneilta kysyttiin samat 

kysymykset samassa järjestyksessä (Vilkka 2015, 94). Kyselyyn osallistui kaikki tiimin jäsenet 

esimiehiä lukuun ottamatta eli yhteensä 16 henkilöä. Kyselyn aineisto analysoitiin Google 

Forms -raportointityökalulla ja Excelillä. Google Forms -raportointityökalu kokosi vastaajien 

vastaukset kysymyksittäin, mikä helpotti vastausten analysointia huomattavasti.  

Laadullinen tutkimus eli puolistrukturoidut haastattelut toteutettiin huhtikuussa 2021 yhden 

viikon aikana. Jokainen haastattelu kesti noin 45 minuuttia. Haastattelut toteutettiin 

haastattelemalla kolmea tiimin jäsentä. Haastateltavat valikoituivat vapaaehtoisuuden 

mukaan, mutta valinnoissa huomioitiin myös tiimin rakenne. Haastatteluiden valinnassa on 

tärkeää huomioida myös se, että haastateltavilla on omakohtaista kokemusta tutkittavasta 
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aiheesta (Vilkka 2015, 135). Haastattelut nauhoitettiin haastateltavien luvalla, jonka jälkeen 

haastattelut litteroitiin. Litteroinneista kerättiin pelkistettyjä ilmauksia, joista muodostettiin 

luokkia. Luokat puolestaan koottiin pääluokiksi, jonka jälkeen muodostettiin yksi kokoava 

ilmiö. Haastatteluiden analysoinnissa pyrittiin etsimään samankaltaisuuksia ja eriäväisyyksiä 

haastateltavien vastauksista.  

4.4 Kyselylomakkeen ja haastattelurungon laatiminen 

Määrällisessä tutkimuksessa tärkeintä on kyselylomakkeen suunnittelu. Kyselyn kysymysten 

pitäisi liittyä vain tutkimuksen kohteena oleviin aiheisiin. Kysymykset voivat olla muodoltaan 

monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä tai niin sanottuja sekamuotoisia kysymyksiä. 

Monivalintakysymyksissä vastaajat valitsevat ennalta laadituista vastausvaihtoehdoista ja 

kysymykset ovat standardoituja, kun puolestaan avoimissa kysymyksissä vastaaminen on 

vapaampaa. Sekamuotoisilla kysymyksillä tarkoitetaan kysymyksiä, joissa osa 

vastausvaihtoehdoista on valmiiksi määriteltynä, mutta osa vastausvaihtoehdoista on avoimia. 

Kysymys voi olla myös niin sanottu asteikkoon perustuva kysymys, jossa vastaaja valitsee 

yhden vastausvaihtoehdon sen perusteella, mitä mieltä on kyseisestä väittämästä. Yleisimmin 

käytetty asteikko on Likert-asteikko, joka on yleensä 5- tai 7-portainen. Kyselylomakkeen 

kysymysten tulisi olla lisäksi esitetty johdonmukaisesti ja kysymysten ryhmittely omiin 

osioihin on suotavaa. Tämä helpottaa vastaajia kysymyksiin vastaamisessa. (Vilkka 2015, 105–

107; Hirsjärvi ym. 2009, 200.) 

Kyselylomake luotiin Google Formsilla, jonka avulla oli helppo luoda erilaisia kysymyksiä. 

Ennen kyselyn lähettämistä lomaketta testattiin useaan otteeseen, jotta esimerkiksi 

mahdolliset epäselvät kysymykset ja vastaamiseen kuluva aika selviäisivät (Heikkilä 2014, 58). 

Kyselylomake lähetettiin myös toimeksiantajalle kommentoitavaksi. Kysely koostui viidestä 

osiosta, joissa käsiteltiin työhyvinvointia hieman eri näkökulmista. Jokainen osio oli omalla 

sivullaan, jotta kyselyyn vastaaminen ei tuntuisi ensinäkemältä liian työläältä. Kyselyyn 

lisättiin myös edistymispalkki, jonka avulla vastaajien oli helppo seurata edistymistään.  

Kyselyssä oli yhteensä 13 kysymystä, joista neljä oli avointa kysymystä. Kolmeen avoimeen 

kysymykseen vastaaminen oli pakollista, koska avoimiin kysymyksiin jätetään helposti 

vastaamatta (Heikkilä 2014, 18). Kyselyn kysymyksistä yhdeksän oli suljettuja kysymyksiä eli 

vastausvaihtoehdot olivat valmiiksi annettuina. Onnistuneessa verkkokyselyssä käytetään sekä 

suljettuja että avoimia kysymyksiä. Suljettujen kysymysten vastauksia on helppo analysoida, 

mutta avoimilla kysymyksillä saadaan puolestaan syvällisempää tietoa aiheesta. (Suljettujen 

ja avoimien kysymysten ero 2021.) 

Ensimmäisessä osiossa kuvattiin, miksi kysely toteutettiin, kuinka kauan vastaaminen kestää 

ja miten esimerkiksi kyselyn vastauksia käsitellään (Liite 1). Kyselyn alkuun myös lisättiin 

aiheeseen sopiva kuva. Toisessa osiossa kysyttiin vastaajien taustatietoja. Osiossa kysyttiin 
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vastaajien sukupuolta, ikää ja miten pitkään he ovat työskennelleet etänä. Kaikki toisen osion 

kysymykset olivat monivalintakysymyksiä. Sukupuolesta kysyttäessä vastausvaihtoehdot olivat 

nainen, mies ja muu. Ikää koskevassa kysymyksessä vastausvaihtoehdot olivat alle 20 vuotta, 

20–40 vuotta, 41–60 vuotta ja yli 60 vuotta. Viimeisen kysymyksen kohdalla 

vastausvaihtoehdot olivat puolestaan alle kuukauden, 1–3 kuukautta, 4–6 kuukautta, 7–9 

kuukautta, 9–12 kuukautta ja yli vuoden. Vastausvaihtoehdot oli rajattu näin, koska keväällä 

2020 koronapandemia pakotti tiimin etätöihin. Lisäksi työntekijät ovat vaihtuneet jonkin 

verran viimeisen vuoden aikana. Jälkikäteen huomattiin, että toiseksi viimeisen 

vastausvaihtoehdon olisi pitänyt olla 10–12 kuukautta, mutta tällä ei ollut vaikutusta 

tuloksiin.  

Kolmannessa osiossa käsiteltiin työhyvinvointia etätyössä ja psykologista turvallisuutta. 

Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, miten etätyö on vaikuttanut vastaajan 

työhyvinvointiin. Kyselyn muotoiluksi valikoitui monivalintaruudukko, jonka avulla 

vastausvaihtoehdot olivat helposti esitettävissä. Vastausvaihtoehdoissa hyödynnettiin Likert-

asteikkoa, joka koostui viidestä mielipiteestä ääripäästä toiseen (Mikä on Likert-asteikko? 

2021). Vastausvaihtoehdot olivat heikentänyt selkeästi, heikentänyt jonkin verran, ei 

vaikutusta, parantanut jonkin verran ja parantanut selkeästi.  

Seuraava kysymys koostui useammasta väittämästä. Kysymyksessä kysyttiin, miten vastaaja 

kokee etätyön vaikuttaneen työn määrään, työn sisältöön, vaikutusmahdollisuuksiin, 

etenemismahdollisuuksiin, työilmapiiriin, yhteisöllisyyteen, vuorovaikutukseen ja 

esimiestyöhön. Myös kyseisessä kysymyksessä käytettiin Likert-asteikkoa ja samoja 

vastausvaihtoehtoja kuin edellisessä kysymyksessä. Näin saatiin tarkasti selville jokaisen 

tiimin jäsenen mielipide koskien kyseisiä työhyvinvointiin liittyviä asioita.  

Näiden kahden kysymyksen jälkeen seurasi osuus, joka koski psykologista turvallisuutta. 

Toimeksiantajan toiveena oli, että kyselyssä kysyttäisiin myös psykologisesta turvallisuudesta. 

Kyseistä termiä avattiin ensin hieman, koska ajateltiin, että psykologisen turvallisuuden 

käsite ei ole varmasti ennestään tuttu kaikille vastaajille. Ensimmäisessä kysymyksessä 

kysyttiin, miten vastaaja kokee psykologisen turvallisuuden toteutuneen etätyössä. 

Vastausvaihtoehdoissa hyödynnettiin lineaarista asteikkoa yhdestä viiteen. Numero yksi 

vastasi vastausvaihtoehtoa erittäin huonosti ja vastaavasti viisi vastausvaihtoehtoa erittäin 

hyvin. Toisessa kysymyksessä kysyttiin, mitkä asiat lisäävät psykologisen turvallisuuden 

tunnetta etätyössä. Kyseisellä avoimella kysymyksellä haluttiin selvittää, minkä asioiden 

vastaajat kokivat lisäävän psykologisen turvallisuuden tunnetta. Näin saatiin syvällisempää 

tietoa, kuin käyttämällä valmiita vastausvaihtoehtoja. Vastauksen pituutta ei myöskään 

rajattu kyselylomaketta laadittaessa. Vaikka kysymykseen vastaaminen oli pakollista, siihen 

tuli melko pitkiä vastauksia. 
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Kyselyn neljännessä osiossa käsiteltiin tarkemmin etätyötä ja työyhteisöä etätyössä. Osio 

koostui kahdesta useamman väittämän kysymyksestä ja yhdestä avoimesta kysymyksestä. 

Ensimmäisen kysymyksen kaikki kahdeksan väittämää käsitteli yleisesti etätyöskentelyä. 

Kyseisiä väittämiä ja vastausten tuloksia käydään tarkemmin läpi seuraavan luvun alaluvussa 

5.1.3. Kysymyspohjana käytettiin monivalintaruudukkoa, jolloin kaikki väittämät oli helppo 

esittää samassa kysymyksessä. Vastausvaihtoehdoissa hyödynnettiin Likert-asteikkoa ja 

vastausvaihtoehdot olivat täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, 

jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.  

Toisessa kysymyksessä kysyttiin vastaajan mielipidettä koskien väittämiä työyhteisöstä 

etätyössä. Kysymys muodostui seitsemästä väittämästä, joita käsitellään tarkemmin 

alaluvussa 5.1.3. Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat samat kuin edellisessä kysymyksessä. 

Kolmas kysymys oli pakollinen avoin kysymys, jossa vastaajaa pyydettiin kuvailemaan, miten 

tiimissä on ylläpidetty yhteisöllisyyttä ja hyvää fiilistä etätöiden aikana. Vaikka kysymykseen 

vastaaminen oli pakollista, tuli siihen pitkiäkin vastauksia. Vastauksen pituutta ei rajattu 

kyselylomaketta laadittaessa, jotta mitään tutkimuksen kannalta tärkeää ei jäisi sanomatta.  

Viimeinen eli viides osio käsitteli esimiestyötä etätyössä. Osio koostui yhdestä useamman 

väittämän kysymyksestä ja kahdesta avoimesta kysymyksestä, joista toiseen vastaaminen oli 

pakollista. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan mielipidettä kuuteen väittämään 

koskien esimiestyötä etätyössä. Väittämiä ja niiden tuloksia käydään tarkemmin läpi 

seuraavan luvun alaluvussa 5.1.4. Kysymyspohjana käytettiin monivalintaruudukkoa ja 

vastausvaihtoehdoissa hyödynnettiin Likert-asteikkoa. Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin 

edellisissä samanlaisissa kysymyksissä eli täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei samaa 

eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.  

Ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä kysyttiin, mitä vastaaja toivoisi esihenkilöltään 

työhyvinvoinnin tukemiseen liittyen etätyössä. Kysymykseen vastaaminen oli pakollista. 

Vastauksen pituutta ei rajoitettu, ja kysymykseen tulikin hyvin vastauksia. Osion viimeiseen 

kysymykseen vastaaminen oli vapaaehtoista. Kysymyksessä kysyttiin, mitä muuta vastaaja 

haluaisi kommentoida koskien työhyvinvointia ja etätyötä. Vastauksen pituutta ei rajoitettu ja 

vastauksista huomasikin, että monella tiimin jäsenellä oli paljon sanottavaa koskien 

työhyvinvointia ja etätyötä. Jättämällä vastaaminen vapaaehtoiseksi saivat henkilöt, jotka 

kokivat, että heillä on vielä sanottavaa, kertoa mielipiteensä aiheista, mutta kaikkia tiimin 

jäseniä ei pakotettu vastaamaan kysymykseen. Kyselylomakkeen loppuun lisättiin teksti, jossa 

kiitettiin vastauksista ja muistutettiin vielä lähettämään vastaukset.   
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Haastattelumuodoksi valittiin puolistrukturoitu haastattelu eli teemahaastattelu, koska 

haastatteluissa haluttiin käsitellä tiettyjä aiheita koskien tutkimusongelmaa ja 

tutkimuskysymyksiä. Yleisin käytössä oleva haastattelumuoto on teemahaastattelu. Siinä 

valitaan tutkimusongelman kannalta olennaisimmat aiheet, joihin halutaan saada vastauksia 

haastattelulla. Haastattelun aikana kysymysten järjestyksellä ei ole merkitystä ja halutessaan 

haastattelija voi kysyä lisäkysymyksiä tai jättää joitakin kysymyksiä kokonaan kysymättä. 

Teemahaastattelussa on tärkeää huomioida, että keskustelu pysyy asetettujen teemojen 

sisällä. Tämä onkin yksi haastattelijan tärkeimmistä tehtävistä. (Vilkka 2015, 124, 126.)  

Haastattelut toteutettiin etänä Microsoft Teams -sovelluksen välityksellä. Haastateltavina oli 

kolme yrityksen X Suomen taloustiimin asiantuntijaa, jotka olivat työskennelleet 

taloushallinnon tehtävien parissa jo useamman vuoden tai vuosikymmenen ajan. Haastattelut 

toteutettiin yksilöhaastatteluina, jotta haastateltavien anonymiteetti säilyi ja saatiin 

mahdollisimman rehellisiä vastauksia. Haastatteluissa ei myöskään kysytty haastateltavan 

taustatietoja, kuten ikää tai sukupuolta, jotta haastateltavat pysyisivät anonyymeinä. 

Haastattelurunko koostui yhdeksästä kysymyksestä, joita täydennettiin haastattelun aikana 

tarpeen mukaan lisäkysymyksillä (Liite 2). Haastateltavilta kysyttiin aiheista, jotka koettiin 

tärkeiksi tutkimuskysymysten kannalta, mutta osa kysymyksistä valikoitui mukaan myös sen 

vuoksi, että niiden kohdalla kyselyn tuloksissa oli paljon eriäväisyyttä.  

5 Tutkimustulokset 

Tässä luvussa käydään läpi kyselyn ja haastatteluiden tulokset. Ensimmäisenä käsitellään 

kyselyn kysymyksiä tarkemmin, jonka jälkeen siirrytään tarkastelemaan haastatteluiden 

tuloksia. Kyselyn tulokset on jaettu neljään alalukuun kyselyn eri osioiden mukaisesti. Nämä 

neljä alalukua ovat taustatiedot, työhyvinvointi, etätyö ja työyhteisö sekä esimiestyö.  

5.1 Kyselyn tulokset 

Kyselyyn tuli yhteensä 16 vastausta eli vastaamisprosentti oli 100. Kysely koostui yhteensä 13 

kysymyksestä, joista avoimia kysymyksiä oli neljä. Kaikkiin muihin kysymyksiin vastaaminen 

oli pakollista paitsi viimeiseen avoimeen kysymykseen. Vaikka kyseiseen kysymykseen ei ollut 

pakko vastata, vastasi siihen silti 11 henkilöä eli 68,75 prosenttia vastaajista. Tekstiosuuden 

tukena hyödynnettiin havainnollistavia kuvioita. Kysymyksissä, jotka sisälsivät useampia 

väittämiä, vastausvaihtoehdot olivat samat, mutta kuvioissa on esitetty ainoastaan ne 

vastausvaihtoehdot, joita kyselyyn osallistuneet vastasivat.  
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5.1.1 Taustatiedot 

Kyselyn ensimmäiset kolme kysymystä koskivat vastaajien taustatietoja. Kysymyksillä haluttiin 

saada selville vastaajan sukupuoli, ikä ja kuinka kauan hän on työskennellyt etänä. 

Ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin vastaajien sukupuolijakauma (Kuvio 3). 

Vastausvaihtoehtoina olivat nainen, mies ja muu. Kaikki kyselyyn osallistuneet vastasivat joko 

nainen tai mies. Vastaajista naisia oli enemmistö, 68,8 prosenttia (11 vastaajaa) ja 

vastaavasti miehiä 31,3 prosenttia (5 vastaajaa) pyöristettynä yhden desimaalin tarkkuudella.  

 

Kuvio 3: Kyselyyn vastanneiden sukupuoli, % 

Toisen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää vastaajien ikäjakauma (Kuvio 4). Koska 

vastaajia oli ainoastaan 16, olivat ikähaarukat laajemmat. Näin pystyttiin myös säilyttämään 

vastaajien anonymiteetti. Iästä kysyttäessä vastausvaihtoehtoina oli alle 20 vuotta, 20–40 

vuotta, 41–60 vuotta ja yli 60 vuotta. Kaikki vastaajat olivat yli 20-vuotiaita. 20–40-vuotiaita 

oli 56,5 prosenttia, 41–60-vuotiaita 31,3 prosenttia ja yli 60-vuotiaita 12,5 prosenttia 

vastaajista. 
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Kuvio 4: Kyselyyn vastanneiden ikä, % 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka pitkään henkilö on työskennellyt etänä (Kuvio 5). 

Vastausvaihtoehdot olivat alle kuukauden, 1–3 kuukautta, 4–6 kuukautta, 7–9 kuukautta, 9–12 

kuukautta ja yli vuoden. Vastaajista 6,3 prosenttia oli työskennellyt etänä 4–6 kuukautta, 18,8 

prosenttia oli työskennellyt etänä 9–12 kuukautta ja 75 prosenttia oli työskennellyt etänä jo 

yli vuoden. Kukaan vastaajista ei ollut työskennellyt etänä alle kuukautta, 1–3 kuukautta tai 

7–9 kuukautta. 

 

Kuvio 5: Kuinka pitkään henkilö on työskennellyt etänä 
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5.1.2 Työhyvinvointi 

Taustatietoja seurasi työhyvinvointia käsittelevä osio. Seuraavat kaksi kysymystä koskivat 

työhyvinvointia yleisesti. Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, miten etätyö on vaikuttanut 

vastaajan työhyvinvointiin. Toinen kysymys koostui useammasta työhyvinvointiin liittyvästä 

asiasta, joita oli yhteensä kahdeksan kappaletta. Samassa osiossa käsiteltiin lisäksi 

psykologista turvallisuutta. Käsitettä avattiin ensin hieman, mitä seurasi kaksi kysymystä 

koskien psykologista turvallisuutta.  

Työhyvinvointia yleisesti käsittelevän osion ensimmäisellä kysymyksellä selvitettiin, miten 

henkilö kokee etätyön vaikuttaneen työhyvinvointiinsa (Kuvio 6). Vastausvaihtoehtoina oli 

heikentänyt selkeästi, heikentänyt jonkin verran, ei vaikutusta, parantanut jonkin verran ja 

parantanut selkeästi. Vastaajista kaksi koki, että etätyö on parantanut omaa työhyvinvointia 

selkeästi. Kuusi vastaajaa oli puolestaan sitä mieltä, että työhyvinvointi on parantunut jonkin 

verran etätyön aikana. Kyseinen vastausvaihtoehto sai eniten vastauksia. Vastaajista neljä ei 

kokenut etätyön vaikuttaneen millään tavalla työhyvinvointiin ja neljä puolestaan koki 

työhyvinvoinnin heikentyneen jonkin verran etätyön aikana. Kukaan vastaajista ei kokenut, 

että etätyö olisi heikentänyt työhyvinvointia selkeästi.  

 

Kuvio 6: Etätyön vaikutus työhyvinvointiin 

Seuraavan kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, miten henkilöt kokevat etätyön 

vaikuttaneen tiettyihin työhyvinvointiin liittyviin asioihin. Näitä asioita olivat työn määrä, 

työn sisältö, vaikutusmahdollisuudet, etenemismahdollisuudet, työilmapiiri, esimiestyö, 

yhteisöllisyys ja vuorovaikutus. Suurin osa eli 12 vastaajaa koki, että etätyöllä ei ole ollut 

vaikutusta työn määrään (Kuvio 7). Vastaajista neljä oli puolestaan sitä mieltä, että etätyö on 
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heikentänyt työn määrää jonkin verran eli lisännyt sitä. Kysyttäessä etätyön vaikutuksesta 

työn sisältöön 13 vastaajaa koki, ettei etätyö ollut vaikuttanut siihen mitenkään. Kolme 

puolestaan koki etätyön heikentäneen jonkin verran työn sisältöä. Kukaan vastaajista ei 

kokenut, että etätyö olisi parantanut selkeästi, parantanut jonkin verran tai heikentänyt 

selkeästi työn määrää tai työn sisältöä. 

 

Kuvio 7: Etätyön vaikutus seuraaviin työhyvinvointiin liittyviin asioihin 

Samassa kysymyksessä kysyttiin myös vastaajien mielipidettä siitä, millainen vaikutus 

etätyöllä on ollut vaikutusmahdollisuuksiin, etenemismahdollisuuksiin, työilmapiiriin ja 

esimiestyöhön (Kuvio 8). Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin aiemmissakin kysymyksissä, 

mutta vastauksia tuli ainoastaan vastausvaihtoehtoihin heikentänyt jonkin verran, ei 

vaikutusta ja parantanut jonkin verran. Kysyttäessä etätyön vaikutuksesta 

vaikutusmahdollisuuksiin suurin osa eli 12 vastaajaa oli sitä mieltä, että etätyöllä ei ole ollut 

vaikutusta siihen. Vastaajista kaksi puolestaan koki, että etätyö on heikentänyt jonkin verran 

vaikutusmahdollisuuksia ja vastaavasti kaksi koki, että se on parantanut 

vaikutusmahdollisuuksia jonkin verran. Kyselyyn osallistuneet vastasivat samalla tavalla 

kysyttäessä etätyön vaikutuksesta etenemismahdollisuuksiin. Vastaajista 12 ei kokenut, että 

etätyöllä on ollut mitään vaikutusta. Vastaajista kaksi puolestaan koki etätyön heikentäneen 

jonkin verran etenemismahdollisuuksia ja kaksi puolestaan oli sitä mieltä, että se on 

parantanut etenemismahdollisuuksia jonkin verran.  

Kuviossa 8 käsiteltiin myös etätyön vaikutusta työilmapiiriin ja esimiestyöhön. Etätyöllä ei 

ollut ollut vaikutusta työilmapiiriin kahdeksan vastaajan mielestä. Vastaajista kuusi oli 

puolestaan sitä mieltä, että etätyö oli heikentänyt työilmapiiriä jonkin verran ja kaksi 

vastaajaa koki, että etätyö oli parantanut työilmapiiriä jonkin verran. Kysyttäessä etätyön 
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vaikutuksesta esimiestyöhön vastaajista yli puolet eli yhdeksän ei kokenut etätyön 

vaikuttaneen esimiestyöhön. Neljä vastaajaa koki etätyön heikentäneen esimiestyötä jonkin 

verran ja kolme vastaajaa koki sen puolestaan parantaneen esimiestyötä jonkin verran. 

Kukaan vastaajista ei kokenut, että etätyö olisi heikentänyt tai parantanut selkeästi 

vaikutusmahdollisuuksia, etenemismahdollisuuksia, työilmapiiriä tai esimiestyötä. Kysyttäessä 

etätyön vaikutuksista vaikutusmahdollisuuksiin, etenemismahdollisuuksiin, työilmapiiriin ja 

esimiestyöhön, vastaajat kokivat, että etätyö on heikentänyt eniten työilmapiiriä. 

 

Kuvio 8: Etätyön vaikutus työhyvinvointiin liittyviin asioihin 

Kysymyksen kaksi viimeistä kohtaa käsittelivät etätyön vaikutusta yhteisöllisyyteen ja 

vuorovaikutukseen. Molemmissa oli samat vastausvaihtoehdot kuin aiemmissakin kohdissa. 

Kukaan vastaajista ei kuitenkaan kokenut, että etätyö olisi parantanut yhteisöllisyyttä tai 

vuorovaikutusta selkeästi. Yli puolet eli yhdeksän vastaajaa koki, että yhteisöllisyys on 

heikentynyt jonkin verran etätyön aikana (Kuvio 9). Kolme vastaajaa oli sitä mieltä, että 

etätyö on heikentänyt yhteisöllisyyttä selkeästi, mutta vastaavasti kaksi henkilöä koki sen 

parantaneen yhteisöllisyyttä jonkin verran. Vastaajista kaksi myös koki, ettei etätyö ollut 

vaikuttanut yhteisöllisyyteen millään tavalla. Vastaajista 75 prosenttia oli sitä mieltä, että 

etätyö oli heikentänyt yhteisöllisyyttä joko selkeästi tai jonkin verran.  
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Kuvio 9: Etätyön vaikutus yhteisöllisyyteen 

Kuvio 10 kuvaa vastaajien mielipiteitä siitä, miten etätyö on vaikuttanut vuorovaikutukseen. 

Vastaajista kuusi koki etätyön heikentäneen vuorovaikutusta jonkin verran ja puolestaan 

kolme vastaajaa koki vuorovaikutuksen heikentyneen selkeästi etätyön aikana. Vastaajista 

viisi oli vastaavasti sitä mieltä, että etätyö on parantanut vuorovaikutusta jonkin verran. 

Toisaalta kaksi vastajaa ei kokenut, että etätyö olisi vaikuttanut vuorovaikutukseen millään 

tavalla. Vastaajista 56,3 prosenttia koki vuorovaikutuksen heikentyneen etätyön aikana joko 

selkeästi tai jonkin verran. Vastaavasti 31,3 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että etätyö 

on parantanut vuorovaikutusta jonkin verran. 
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Kuvio 10: Etätyön vaikutus vuorovaikutukseen 

Työhyvinvointia yleisesti käsittelevä osuus sisälsi myös psykologista turvallisuutta käsittelevät 

kysymykset. Ensimmäisen kysymyksen yhteydessä avattiin kyselyyn osallistuneille psykologisen 

turvallisuuden käsitettä (Liite 1). Ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin, miten henkilö kokee 

psykologisen turvallisuuden toteutuneen etätyössä (Kuvio 11). Asteikolla 1–5, yksi kuvasti sitä, 

että vastaaja koki psykologisen turvallisuuden toteutuneen etätyössä erittäin huonosti ja 

vastaavasti viisi erittäin hyvin. Kysymyksen ja vastausvaihtoehtojen selkeyden vuoksi kohtia 1–

3 ei avattu tarkemmin.  

Puolet vastaajista eli kahdeksan vastaajaa koki psykologisen turvallisuuden toteutuneen 

etätyössä melko hyvin. He olivat valinneet vastausvaihtoehdon neljä. Toiseksi eniten 

vastattiin vastausvaihtoehtoa kolme. Tätä mieltä oli 31,3 prosenttia vastaajista. Vastaajista 

yksi koki, että psykologinen turvallisuus on toteutunut etätyössä erittäin huonosti ja 

vastaavasti yksi koki sen toteutuneen erittäin hyvin etätyön aikana. Yksi vastasi myös 

vastausvaihtoehdon kaksi eli koki psykologisen turvallisuuden toteutuneen melko huonosti.  
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Kuvio 11: Psykologisen turvallisuuden toteutuminen etätyössä, asteikolla 1–5 

Toinen kysymys oli avoin kysymys, jonka tarkoituksena oli selvittää, mitkä asiat lisäävät 

vastaajan psykologisen turvallisuuden tunnetta etätyössä heidän omasta mielestään. 

Kysymykseen vastaaminen oli pakollista. Useammasta vastauksesta kävi ilmi, että 

psykologisen turvallisuuden tunnetta lisää hyvä työilmapiiri ja tiimihenki. Vastauksissa 

painotettiin myös sitä, että oma mielipide pitäisi saada sanoa ilman, että se torjuttaisiin tai 

koettaisiin negatiiviseksi. Myös kehityskohteista pitäisi voida keskustella rakentavasti. 

 ”Hyvä työilmapiiri ja tiimihenki.” 

 ”Oma mielipide pitäisi saada sanoa, vaikka esimies kokisi sen negatiiviseksi.” 

 ”Kehityskohteista tulee voida keskustella --.” 

Vastaajista useampi koki, että psykologisen turvallisuuden tunnetta lisää myös säännölliset 

palaverit ja keskustelutuokiot, joissa ihmiset pystyvät kertomaan avoimemmin asioista, ja 

joissa käydään läpi työtilannetta ja työn kuormittavuutta. Myös esimiehet mainittiin 

psykologisen turvallisuuden tunnetta lisäävänä tekijänä. Lisäksi mainittiin kuunteleminen, 

epäkohtiin puuttuminen, avoimuus ja tiedon jakaminen. Esimiehiltä toivottiinkin avoimuutta 

tiedon jakamisessa.  

”Myös säännölliset palaverit ja kehityskeskustelut, joissa käydään läpi 

työtilanne ja työn kuormitus ennaltaehkäisevät ns. turvattomuuden tunnetta, 

sillä aina pystyy tukeutumaan tiimiin.” 
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”Riittävästi keskustelutuokioita, joissa ryhmäkoot ovat tarpeeksi pienet, jotta 

ihmiset pystyvät keskustelemaan paremmin.” 

”Tiedon jakaminen avoimemmin.” 

Lisäksi kysymyksen vastauksista nousi kameroiden pitäminen päällä psykologisen 

turvallisuuden tunnetta lisäävänä tekijänä. Vastaajat kokivat, että toisten reaktioiden ja 

ilmeiden tulkitseminen helpottuu ja tuen antaminen on helpompaa. Myös asioista puhuminen 

koettiin helpommaksi etänä kuin kasvotusten. 

”Kameroiden pitäminen päällä palavereissa. Näin on helpompi tulkita muiden 

reaktioita ja antaa myös tukea ja positiivista palautetta.” 

”Soittaminen chat-viestittelyn sijaan ja videopuhelut, joissa näkee toisen eleet 

ja ilmeet.” 

”Asioista on helpompi puhua etänä kuin kasvotusten.” 

”Vaikean asian voi esittää aina kirjoittamalla, jos kokee ettei pysty puhumaan. 

Etänä tämä on helpompi/hyväksyttävämpi tehdä kuin olemalla fyysisesti 

samassa paikassa.” 

5.1.3 Etätyö ja työyhteisö 

Kolmannessa osiossa käsiteltiin tarkemmin työhyvinvointia etätyössä ja työyhteisössä. 

Ensimmäinen kysymys koski etätyöskentelyä ja se koostui kahdeksasta eri väittämästä. Toinen 

kysymys koski vastaavasti työyhteisöä ja se koostui seitsemästä eri väittämästä. Näitä 

kysymyksiä seurasi yksi avoin kysymys koskien yhteisöllisyyden ylläpitämistä etätöiden aikana. 

Kahden ensimmäisen kysymyksen kaikissa kohdissa vastausvaihtoehtoina oli täysin eri mieltä, 

jokseenkin eri mieltä, ei samaa eikä eri mieltä, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa 

mieltä. Kysymysten väittämät jaettiin eri kuvioihin tulosten selkeyttämisen vuoksi.  

Kuvio 12 käsittelee vastaajien mielipiteitä koskien väittämiä ”Koen, että yleinen jaksamiseni 

on hyvällä tasolla”, ”Saan enemmän aikaan etätöissä kuin toimistolla” ja ”Minulla on 

tarpeeksi aikaa työtehtävien suorittamiseen”. Ensimmäisenä käsitellään väittämää ”Koen, 

että yleinen jaksamiseni on hyvällä tasolla”. Vastaajista 11 oli jokseenkin samaa mieltä ja 

kolme vastaajaa oli täysin samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa. Toisaalta yksi vastaaja oli 

jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa ja vastaajista yksi koki, ettei ollut samaa eikä eri 

mieltä. Kukaan vastaajista ei kokenut olevansa täysin eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. 

Suurin osa vastaajista koki oman jaksamisen olevan suhteellisen hyvällä tasolla.  
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Seuraavaksi käsitellään toisen väittämän ”Saan enemmän aikaan etätöissä kuin toimistolla” 

tuloksia. Vastaajista yhdeksän oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja kolme 

vastaajaa koki kyseisen väittämän pitävän täysin paikkansa. Ei samaa eikä eri mieltä oli neljä 

vastaajaa. Kukaan vastaajista ei ollut jokseenkin tai täysin eri mieltä kyseisen väittämän 

kanssa eli suurin osa vastaajista koki, että saa enemmän aikaan etätöissä kuin toimistolla. 

Lopuksi käydään läpi väittämän ”Minulla on tarpeeksi aikaa työtehtävien suorittamiseen” 

vastaukset. Puolet eli kahdeksan vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä kyseisen väittämän 

kanssa. Vastaajista yksi koki, että hänellä on tarpeeksi aikaa työtehtävien suorittamiseen. 

Viisi vastaajaa oli jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa ja kaksi vastaajaa ei ollut samaa 

eikä eri mieltä. Kyseinen väittämä jakoi eniten mielipiteitä. Vastaajista 50 prosenttia oli 

jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa, mutta samaan aikaan 31,3 prosenttia vastaajista 

oli jokseenkin eri mieltä. Suurin osa vastaajista oli jokseenkin samaa mieltä kaikkien edellä 

esitettyjen kolmen väittämän kohdalla.  

 

Kuvio 12: Vastaajien mielipiteet koskien väittämiä etätyöskentelystä, osa 1 

Kuviossa 13 käsitellään vastaajien mielipiteitä koskien väittämiä ”Koen työmäärän 

kuormittavan minua enemmän etätyön aikana” ja ”Minun on vaikea erottaa työ ja vapaa-aika 

toisistaan”. Vastausvaihtoehdot olivat samat kuin aiemmissakin väittämistä. Ensin käsitellään 

väittämän ”Koen työmäärän kuormittavan minua enemmän etätyön aikana” tuloksia. Kyseisen 

väittämän vastaukset jakautuivat melko tasaisesti neljän vastausvaihtoehdon kesken. 

Vastaajista kuusi ei ollut samaa eikä eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. Neljä vastaajaa oli 

jokseenkin samaa mieltä ja vastaavasti neljä oli jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. 
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Vastaajista kaksi oli puolestaan täysin eri mieltä eli ei kokenut työmäärän kuormittavan 

enempää etätyön aikana. Kukaan vastaajista ei ollut täysin samaa mieltä kyseisen väittämän 

kanssa. 

Toinen väittämä oli ”Minun on vaikea erotta työ ja vapaa-aika toisistaan” (Kuvio 13). Puolet 

eli kahdeksan vastaajaa oli täysin eri mieltä väittämän kanssa eli he eivät koe työn ja vapaa-

ajan erottamista toisistaan vaikeaksi. Myös vastaajista neljä oli jokseenkin eri mieltä 

väittämän kanssa. Toisaalta kolme vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä eli koki työn ja 

vapaa-ajan erottamisen toisistaan hieman vaikeaksi. Vastaajista yksi ei ollut samaa eikä eri 

mieltä. Kukaan vastaajista ei vastannut vastausvaihtoehtoa täysin samaa mieltä. Suurin osa 

eli 75 prosenttia vastaajista oli täysin tai jokseenkin eri mieltä kyseisen väittämän kanssa eli 

ei kokenut työn ja vapaa-ajan erottamista toisistaan kovinkaan vaikeaksi. 

 

Kuvio 13: Väittämiä koskien etätyöskentelyä, osa 2 

Väittämien ”Ehdin pitämään työpäivän aikana taukoja”, ”Koen olevani palautunut uuden 

työviikon alkaessa” ja ”Koen olevani osa tiimiä” tulokset käydään läpi kuviossa 14. 

Vastausvaihtoehdot olivat samat myös kyseisissä väittämissä. Kaikkien näiden kolmen 

väittämän tulokset olivat melko samanlaiset. Suurin osa vastaajista vastasi kaikkiin väittämiin 

jokseenkin samaa mieltä. Ensin käsitellään väittämän ”Ehdin pitämään työpäivän aikana 

taukoja” tuloksia. Puolet eli kahdeksan vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä ja neljä 

vastaajaa täysin samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa. Loput neljä vastaajaa olivat 

jokseenkin eri mieltä eli he kokivat, etteivät välttämättä ehtineet pitämään työpäivän aikana 
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taukoja. Kukaan vastaajista ei vastannut täysin eri mieltä tai ei samaa eikä eri mieltä 

kyseisen väittämän kohdalla. 

Seuraavaksi käsitellään vastaajien mielipiteitä koskien väittämää ”Koen olevani palautunut 

uuden työviikon alkaessa”. Suurin osa eli yhdeksän vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä 

väittämän kanssa ja vastaajista neljä koki, että väittämä piti täysin paikkansa. Vastaajista 

kaksi ei ollut väittämän kanssa samaa eikä eri mieltä. Yksi vastaajista oli puolestaan 

jokseenkin eri mieltä eli koki, ettei välttämättä ollut palautunut uuden työviikon alkaessa. 

Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. Vastaajista 81,3 

prosenttia koki olevansa melko hyvin tai täysin palautunut uuden työviikon alkaessa. 

Viimeisenä käsitellään väittämän ”Koen olevani osa tiimiä” vastauksia. Yli puolet eli 10 

vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä ja neljä vastaajaa oli täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa. Vastaajista yksi oli jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa ja yksi ei ollut samaa eikä 

eri mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. Suurin osa 

vastaajista koki olevansa osa tiimiä ainakin jollakin tasolla. 

 

Kuvio 14: Väittämiä koskien etätyöskentelyä, osa 3 

Seuraavat kolme kuviota käsittelevät vastaajien mielipiteitä koskien työyhteisöä etätyössä. 

Kuviossa 15 käydään läpi väittämien ”Saan tiimiltä apua työtehtäviini tarvittaessa” ja Pyydän 

apua, mikäli aika ei riitä työtehtävien suorittamiseen sen sijaan, että tekisin ylitöitä” 

tuloksia. Ensin käsitellään vastaajien mielipiteitä koskien ensimmäistä väittämää. Puolet eli 

kahdeksan vastaajaa oli täysin samaa mieltä väittämän kanssa eli koki saavansa tiimiltä apua 
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työtehtäviin tarvittaessa. Jokseenkin samaa mieltä oli puolestaan kuusi vastaajaa. Vastaajista 

yksi oli jokseenkin eri mieltä ja yksi ei ollut samaa eikä eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. 

Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri mieltä eli kaikki kokivat väittämän toteutuvan jossain 

määrin. Vastaajista 87,5 prosenttia oli jokseenkin tai täysin samaa mieltä kyseisen väittämän 

kanssa.  

Lopuksi käydään läpi vastaajien mielipiteet koskien väittämää ”Pyydän apua, mikäli aika ei 

riitä työtehtävien suorittamiseen sen sijaan, että tekisin ylitöitä”. Puolet eli kahdeksan 

vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä ja kolme vastaajaa täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa. Toisaalta vastaajista neljä oli jokseenkin eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. Yksi 

kyselyyn osallistuneista ei ollut samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa. Kukaan vastaajista ei 

vastannut vastausvaihtoehtoa täysin eri mieltä. Vastaajista 68,8 prosenttia oli jokseenkin tai 

täysin samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa, mutta 25 prosenttia oli myös jokseenkin eri 

mieltä.  

 

Kuvio 15: Väittämiä koskien työyhteisöä etätyössä, osa 1 

Väittämiä ”Kommunikointi tiimissämme on hyvällä tasolla”, ”Tiimissämme vallitsee 

luottamuksellinen ilmapiiri” ja ”Työtäni arvostetaan organisaatiossa” käsitellään kuviossa 16. 

Kyselyyn osallistuneet olivat melko samaa mieltä kaikista kolmesta väittämästä. Kukaan ei 

vastannut mihinkään väittämään täysin eri tai täysin samaa mieltä. Yli puolet eli 10 vastaajaa 

vastasi väittämään ”Kommunikointi tiimissämme on hyvällä tasolla” jokseenkin samaa mieltä. 

Vastaajista neljä ei ollut samaa eikä eri mieltä ja vastaajista kaksi oli jokseenkin eri mieltä 

kyseisen väittämän kanssa.  
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Seuraavaksi käsitellään väittämän ”Tiimissämme vallitsee luottamuksellinen ilmapiiri” 

tuloksia. Vastaajista yhdeksän oli jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa. Toisaalta 

vastaajista neljä oli jokseenkin eri mieltä eli ei välttämättä kokenut, että tiimissä vallitsee 

kovin luottamuksellinen ilmapiiri. Kolme vastaajaa ei ollut samaa eikä eri mieltä väittämän 

kanssa. Lopuksi käydään läpi vastaajien mielipiteet koskien väittämää ”Työtäni arvostetaan 

organisaatiossa”. Reilusti yli puolet eli 12 vastaajaa vastasi jokseenkin samaa mieltä. 

Vastausvaihtoehdot jokseenkin eri mieltä ja ei samaa eikä eri mieltä saivat molemmat kaksi 

vastausta. Vastaajista 75 prosenttia koki, että heidän työtänsä arvostetaan organisaatiossa 

ainakin osittain.  

 

Kuvio 16: Väittämiä koskien työyhteisöä etätyössä, osa 2 

Kuvio 17 käsittelee väittämiä ”Olen tyytyväinen organisaation johtamistapaan” ja 

”Työkuorma jakautuu tiimissämme tasapuolisesti”. Ensin käydään läpi väittämän ”Olen 

tyytyväinen organisaation johtamistapaan” tuloksia. Puolet eli kahdeksan vastaajaa oli 

jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa ja yksi vastaaja täysin samaa mieltä. Toisaalta 

kuusi vastaajaa oli jokseenkin eri mieltä eli he eivät välttämättä olleet tyytyväisiä 

organisaation johtamistapaan etätyössä. Vastaajista yksi ei puolestaan ollut samaa eikä eri 

mieltä kyseisen väittämän kanssa. Kukaan vastaajista ei vastannut vastausvaihtoehtoa täysin 

eri mieltä. 

Väittämän ”Työkuorma jakautuu tiimissämme tasapuolisesti” vastaukset jakautuivat neljän 

vastausvaihtoehdon kesken. Vastaajista kolme oli jokseenkin samaa mieltä, mutta vastaajista 

kuusi oli puolestaan jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. Kuusi vastaajaa ei ollut samaa 
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eikä eri mieltä ja vastaajista yksi oli täysin eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. Kukaan 

vastaajista ei ollut täysin samaa mieltä eli kenenkään mielestä työkuorma ei jakaudu täysin 

tasapuolisesti tiimissä etätyön aikana.  

 

Kuvio 17: Väittämiä koskien työyhteisöä etätyössä, osa 3 

Väittämiä seurasi yksi avoin kysymys, jossa vastaajaa pyydettiin kuvailemaan omin sanoin, 

miten tiimissä on ylläpidetty yhteisöllisyyttä ja hyvää fiilistä etätöiden aikana. Kysymykseen 

vastaaminen oli asetettu pakolliseksi eli kaikki 16 kyselyyn osallistunutta vastasivat 

kysymykseen. Jokaisessa vastauksessa mainittiin, että yhteisöllisyyttä ja hyvää ilmapiiriä on 

pyritty ylläpitämään yhteisillä kahvitauoilla ja tiimin sisäisillä palavereilla. Yhteisiä 

kahvihetkiä koettiin olevan riittävästi. Vastauksista kävi kuitenkin ilmi, että osallistuminen 

tiimin epävirallisempiin kahvitaukoihin on vähäistä ja vastaajat toivoisivatkin aktiivisempaa 

osallistumista. Vastaajat kokivat lisäksi, että kahdenkeskiset keskustelut esimiehen kanssa 

ovat hyviä, mutta toivottiin, että näitä alettaisiin toteuttamaan myös työkavereiden kesken. 

”Kahvihetkiä on usein, joten ei haittaa, vaikka ei ehdi jokaiseen 

osallistumaan.” 

”Säännölliset tiimipalaverit ja kahvitauot.” 

”Epäviralliset kahvitaukovaraukset kalenterissa mahdollistavat kokoontumisen 

yhteen, mutta tämänkin osalta aktiivisuutta voisi vielä lisätä entisestään.” 
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”Yhteiset kahvitauot, mutta niihin eivät monetkaan osallistu.” 

”1to1 keskustelut esimies-alainen välillä ovat hyviä, mutta tämän osalta olisi 

hyvä saada laajemmin jalkautettua myös kollegoiden välillä toteutettavaksi.” 

Kysymyksen vastauksista kävi myös ilmi, että ulkoiluun ja hyvinvointiin tähtäävät teemaviikot, 

jolloin kannustetaan työajalla pitämään puolen tunnin tauko ulkoillen tai tehden muuta omaa 

työhyvinvointia kehittävää, koettiin yhteisöllisyyttä ja hyvää fiilistä kasvattaviksi. Tiimin 

jäsenet kokivat, että esimiehet kannustavat taukojen pitämiseen ja teemaviikkoihin 

kuuluvaan kuvien jakamiseen sille tarkoitetussa kanavassa, mikä puolestaan lisää 

yhteisöllisyyden tunnetta. Myös virkistyspäivät ja säännölliset kahvihetket sekä Teams-

puhelut koettiin hyviksi ja yhteisöllisyyttä lisääviksi. Osa vastaajista koki myös uudet 

bonustavoitteet hyväksi yhteisöllisyyden kannalta, mutta kaikki eivät olleet tästä samaa 

mieltä. Lisäksi jotkut olivat sitä mieltä, että yhteisöllisyyden ylläpitämisessä on vielä paljon 

parantamisen varaa.  

 ”Energy viikot, taukojumpat.” 

”Myös ulkoiluun ja hyvinvointiin tähtäävät teemaviikot, jossa kannustetaan 

työajalla pitämään puolen tunnin ulkoilutauko.” 

”Säännölliset kahvihetket ja virkistyspäivät.” 

”Uusilla bonustavoitteilla, joihin sisältyy kiitosten antaminen työkavereille ja 

onnistumiset.” 

”Hyvää fiilistä yritetty ylläpitää sanelemalla, että onnistumiset ja kiitokset 

tulee jakaa julkisesti.” 

5.1.4 Esimiestyö 

Neljäs ja viimeinen osio käsitteli esimiestyötä etätyössä. Osio koostui kolmesta kysymyksestä. 

Ensimmäinen kysymys käsitteli esimiestyötä tarkemmin ja se koostui kuudesta eri 

väittämästä. Kysymyksen tulokset jaettiin kolmeen eri kuvioon. Kaksi viimeistä kysymystä 

olivat avoimia kysymyksiä. Ensimmäiseen avoimeen kysymykseen oli pakko vastata, mutta 

toiseen avoimeen kysymykseen vastaaminen oli vapaaehtoista. Toiseen avoimeen 

kysymykseen tuli 11 vastausta, kun kyselyyn osallistuneita oli yhteensä 16. 

Kuviossa 18 käsitellään väittämien ”Esihenkilöni on tukenut minua työhyvinvoinnissa etätyön 

aikana” ja ”Esihenkilöni ymmärtää minua ja tarpeitani” tuloksia. Molempien väittämien 

tulokset jakautuivat melko samalla tavalla. Seitsemän vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä 

väittämän ”Esihenkilöni on tukenut minua työhyvinvoinnissa etätyön aikana” kanssa. 
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Vastaajista yksi oli jokseenkin eri mieltä ja kolme ei ollut samaa eikä eri mieltä. Viisi 

vastaajaa oli puolestaan täysin samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa eli koki saaneensa 

esimieheltä tukea työhyvinvointiin etätyön aikana. Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri 

mieltä väittämän kanssa. Seuraavaksi käydään läpi vastaajien mielipiteitä koskien väittämää 

”Esihenkilöni ymmärtää minua ja tarpeitani”. Puolet eli kahdeksan vastaajaa oli jokseenkin 

samaa mieltä ja kaksi vastaajaa täysin samaa mieltä kyseisen väittämän kanssa. Vastaajista 

62,5 prosenttia koki, että esihenkilö ymmärtää heitä ja heidän tarpeitaan ainakin jollakin 

tasolla. Ei samaa eikä eri mieltä oli puolestaan neljä vastaajaa ja kaksi vastajaa oli jokseenkin 

eri mieltä väittämän kanssa. Kukaan vastaajista ei ollut täysin eri mieltä myöskään tämän 

väittämän kanssa.  

 

Kuvio 18: Väittämiä koskien esimiestyötä etätyössä, osa 1 

Väittämiä ”Minulla on mahdollisuus vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin” ja ”Pääsen 

hyödyntämään osaamistani monipuolisesti työssäni” käsitellään tarkemmin kuviossa 19. Myös 

näiden väittämien kohdalla vastaajien mielipiteet jakautuivat melko samalla tavalla. Yli 

puolet eli 11 vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Minulla on mahdollisuus 

vaikuttaa työtäni koskeviin asioihin” kanssa. Toisaalta vastaajista kaksi oli täysin eri mieltä ja 

kaksi jokseenkin eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. Ei samaa eikä eri mieltä oli yksi 

vastaaja. Kukaan ei vastannut vastausvaihtoehtoa täysin samaa mieltä. Vastaajista 68,8 

prosenttia oli kuitenkin jokseenkin samaa mieltä eli kokee, että on edes jonkinlainen 

mahdollisuus vaikuttaa omaa työtä koskeviin asioihin.  
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Reilusti yli puolet eli 14 vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä väittämän ”Pääsen 

hyödyntämään osaamistani monipuolisesti työssäni” kanssa. Vastaajista yksi oli jokseenkin eri 

mieltä ja yksi ei ollut samaa eikä eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. Täysin samaa tai 

täysin eri mieltä ei ollut kukaan kyselyyn osallistuneista. Vastaajista 87,5 prosenttia koki, että 

pääsee hyödyntämään osaamistaan melko monipuolisesti etätyössä.  

 

Kuvio 19: Väittämiä koskien esimiestyötä etätyössä, osa 2 

Kuviossa 20 käydään läpi kahden viimeisen väittämän ”Minua kannustetaan kehittämään 

itseäni” ja ”Saan positiivista ja rakentavaa palautetta esihenkilöltäni” tulokset. Ensin 

käsitellään väittämää ”Minua kannustetaan kehittämään itseäni”. Puolet eli kahdeksan 

vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä ja neljä vastaajaa täysin samaa mieltä väittämän 

kanssa. Vastaajista 75 prosenttia koki, että heitä kannustetaan ainakin jollakin tavalla 

kehittämään itseään. Vastaajista yksi oli jokseenkin eri mieltä ja kolme ei ollut samaa eikä eri 

mieltä kyseisen väittämän kanssa. Kukaan vastaajista ei vastannut vastausvaihtoehtoa täysin 

eri mieltä.  

Lopuksi käydään läpi vastaajien mielipiteet koskien väittämää ”Saan positiivista ja rakentavaa 

palautetta esihenkilöltäni”. Yli puolet eli yhdeksän vastaajaa oli jokseenkin samaa mieltä ja 

kolme vastaajaa täysin samaa mieltä väittämän kanssa. Kyselyyn osallistuneista neljä ei 

puolestaan ollut samaa eikä eri mieltä kyseisen väittämän kanssa. Kukaan vastaajista ei 

vastannut vastausvaihtoehtoja täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Vastaajista 75 

prosenttia koki, että saa ainakin jollakin tasolla positiivista ja rakentavaa palautetta 

esihenkilöltään. Vastaajista 25 prosenttia ei puolestaan ollut samaa eikä eri mieltä. 
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Kuvio 20: Väittämiä koskien esimiestyötä etätyössä, osa 3 

Väittämiä seurasi kaksi avointa kysymystä, joista ensimmäiseen vastaaminen oli pakollista, 

mutta toiseen vastaaminen oli asetettu vapaaehtoiseksi. Ensimmäisessä kysymyksessä 

kysyttiin, mitä henkilö toivoo esihenkilöltään työhyvinvoinnin tukemiseen liittyen etätyössä 

(Liite 1). Useampi kyselyyn osallistuneista toivoi esihenkilöltään säännöllisiä 

keskustelutuokioita ja tasaisempaa työkuorman jakoa. Keskusteluissa toivottaisiin esihenkilön 

keskittyvän enemmän työhyvinvointiin liittyvin asioihin ja käytäisiin yleisesti enemmän läpi 

tavoitteita ja sitä, missä sillä hetkellä mennään.  

”Säännöllisiä keskusteluita ja sitä, että hän selkeästi välittää siitä, miten 

minulla menee.” 

”Kahdenkeskiset viikoittaiset virtuaalisessiot on olleet hyviä, tosin niissä ei 

työhyvinvointiin liittyvistä asioista ole puhuttu, toki asiaa on sivuttu, kun 

työkuormasta on keskusteltu.” 

”Tasaisempaa työnjakoa koko kirjanpitotiimin kesken. Nykyiset vastuujaot 

eivät ole tasapuoliset. Etätyössä esimies ei pääse näkemään välttämättä yhtä 

helposti kuin toimistotyöskentelyssä, että kenellä on suurin kuormitus.” 

Esihenkilöltä toivottiin myös enemmän kommunikointia ja alaisten mielipiteiden huomioon 

ottamista. Kyselyyn osallistuneista osa toivoi, että asioista päätettäisiin enemmän tiimissä sen 

sijaan, että asiat tulisivat saneltuna. Yhtenä toiveena oli myös, että esihenkilöt kiinnittäisivät 

vielä enemmän huomiota yhteisöllisyyden parantamiseen ja positiivisen ilmapiirin luomiseen. 
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Osa toivoi lisäksi enemmän rakentavaa palautetta. Vastauksista kävi kuitenkin ilmi myös, että 

oma työhyvinvointi lähtee suurelta osin liikkeelle itsestä ja siitä, että tuo asioita esille, jonka 

jälkeen esihenkilö voi sitten niihin reagoida tarpeen mukaan. Lisäksi todettiin, että 

esihenkilöt ovat tulleet lähemmäksi etätyön aikana, joka on helpottanut myös palautteen 

antamista puolin ja toisin.  

”Toivoisin esihenkilöiltä vielä enemmän panostusta yhteisöllisyyden 

parantamiseen.” 

”Alaisten kuunteleminen, ei vain esimiesten omia mielipiteitä asioista.” 

”Enemmän asioita yhdessä tiimissä päättäen, vähemmän sanelua esim. tiimin 

tavoitteet.” 

”Ehkä enemmän lähtee itsestä liikkeelle, että tuo asioita esille ja esihenkilö 

sitten osaa reagoida tarpeen mukaisesti näihin.” 

”Esimiehet ovat tulleet lähemmäksi etätyön aikana. Palautteen antaminen 

puolin ja toisin on helpompaa chatin tai Teams-soiton kautta kuin kasvokkain.” 

Toisessa avoimessa kysymyksessä kysyttiin, mitä muuta vastaaja haluaisi kommentoida 

koskien työhyvinvointia ja etätyötä. Kysymykseen vastaaminen oli vapaaehtoista, mutta silti 

vastauksia tuli yhteensä 11 eli 68,75 prosenttia kyselyyn osallistuneista vastasi siihen. Useat 

vastauksista olivat myös melko pitkiä, mikä oli positiivista tutkimuksen kannalta. Suurin osa 

vastaajista kommentoi etätyön olleen positiivinen asia oman työhyvinvoinnin kannalta ja 

suurin osa halusi myös jatkossa jatkaa pääsääntöisesti etänä työskentelyä. Moni vastaaja koki, 

että etätyöskentely säästää huomattavasti aikaa, kun työmatkoihin ei mene aikaa. Myös avun 

saaminen ja pyytäminen koettiin helpommaksi etänä työskennellessä kuin toimistolla ollessa.  

”Etätyöskentely toimii pääsääntöisesti todella hyvin. - - Etätyöskentely on 

parantanut työn tehokkuutta, vähentänyt kuluja ja aikaa säästyy turhan 

matkustamisen poisjäämisen takia. Toivon, että voimme jatkossakin 

työskennellä etänä yhtä paljon.”  

”Itse koen tämän hyväksi, jää enemmän aikaa itsestä huolehtimiselle, kun ei 

mene aikaa työmatkoihin. Lisäksi ruokailut on helppo pitää säännöllisinä, kun 

jääkaappi on vieressä.” 

”Etätyö on ollut suurimmilta osin positiivinen kokemus, etenkin työnantajalta 

saadun luottamuksen ja vapauden kannalta. Koen, että etänä avun pyytäminen 

ja saaminen esimerkiksi ongelmallisiin työtehtäviin on ollut helpompaa kuin 

aikana, jolloin tehtiin töitä toimistolla.” 
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”Etätyössä on kivaa, kunhan muistaa ja ehtii myös pitää yhteyttä muihin 

tiimiläisiin.” 

Etätyön koettiin kuitenkin myös heikentäneen omaa työhyvinvointia. Suurimpana etätyön 

haittana mainittiin yhteisöllisyyden heikentyminen ja se, ettei näe työkavereita. Myös 

työmäärän koettiin kasvaneen etätyön aikana, mikä kuormittaa entisestään omaa 

työhyvinvointia. Lisäksi osa vastaajista koki, että robottien tukihenkilönä toimiminen ja muut 

vastaavat tehtävät lisäävät työn kuormittavuutta. Jotkut kokivat myös työntekijöiden 

vaihtuvuuden, huonomman tiedon kulun ja epätietoisuuden yhtiöiden ja töiden vastuujaosta 

heikentäneen työhyvinvointia. Lisäksi osa koki, että työn ja vapaa-ajan erottaminen toisistaan 

oli ajoittain haasteellista. 

”Yhteisöllisyyden puute on ollut etätyössä suurin ongelma. Tähän voisi panostaa 

esimerkiksi joskus yhteisellä Teams-lounaalla tai miksei muullakin tavalla.” 

 ”Huono puoli, kun ei näe työkavereita.” 

”Työkuorma on raskas ja ohjelmat välillä epäluotettavia, joten hankaloittavat 

työntekoa.” 

”Työ ja vapaa-aika sekoittuu, kaikkia tunteja ei tule kirjattua PAWEeen.” 

Osa vastaajista koki, että työhyvinvointiin heikentävästi vaikuttaa eniten useat peräkkäiset 

etäpalaverit, joiden välissä ei ehdi palautumaan. Myös vapaamuotoisten 

”käytäväkeskusteluiden” puuttuminen oli heikentänyt työhyvinvointia. Vastaajien mielestä 

työhyvinvointia voitaisiin lisätä aikatauluja muuttamalla, koska nykyinen aikataulu on liian 

tiukka. Todettiin myös, että työhyvinvointiin vaikuttaa paljon vapaus itse päättää 

tulevaisuudessa tekeekö töitä etänä vai toimistolla.  

”Suurin työhyvinvointiin vaikuttava asia on useat peräkkäiset virtuaalipalaverit, 

joiden välissä ei palautumistaukoa ehdi pitämään. -- Ja palaverit ovat myös 

kuormittavampia siinä mielessä, kun niidenkään osalta ei ole vaihtelua 

livekontaktien ja virtuaalisten kontaktien välillä. Toinen iso asia on 

vapaamuotoisten ”käytäväkeskusteluiden” puuttuminen, sillä näihinkin pitää 

melkein varata nykytilanteessa kalenterista aikaa erikseen.” 

”Työhyvinvointia lisäisi aikataulujen muuttaminen. On aivan kohtuutonta, että 

parissa kolmessa päivässä on kausi saatava kiinni.” 

”Pitkällä tähtäimellä uskon, että eniten hyvinvointiin vaikuttaa vapaus valita 

tekeekö etänä vai toimistolla, ei se, että on pakotettu jompaankumpaan. Toki 
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on tärkeää huolehtia siitä, että työntekijänä toimii tiimin menestyksen hyväksi 

ja on yhteisöllinen tiimissä riippumatta missä työskentelee.” 

5.2 Haastatteluiden tulokset 

Analyysi pohjautui kolmeen haastatteluun. Haastatteluiden analysointi aloitettiin keräämällä 

tutkimuskysymysten kannalta oleelliset ilmaukset litteroinneista, jonka jälkeen nämä 

ilmaukset tiivistettiin pelkistetyiksi ilmauksiksi. Pelkistettyjä ilmauksia tuli yhteensä 70 

kappaletta. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin ja ryhmistä muodostettiin 

luokkia, joita muodostui yhteensä 25 kappaletta. Luokkien sisällön pohjalta luokat 

yhdistettiin pääluokiksi, joita muodostui yhteensä kahdeksan kappaletta. Pääluokat olivat 

etätyön vaikutus työhyvinvointiin, yhteisöllisyyden heikentyminen, tyytymättömyys 

kahvitaukoihin, tyytyväisyys tiimin ilmapiiriin, luottamus tiimin sisällä, esimiestyö etätyön 

aikana, palautteenanto etätyön aikana ja kameran käyttö tapaamisissa. Lopuksi pääluokista 

koottiin yksi kokoava ilmiö: Etätyön vaikutus työhyvinvointiin ja esimiestyö etätyön aikana. 

Kaikki kolme haastattelua pohjautuivat samoihin haastattelukysymyksiin, joten 

haastateltavien yhtenevät ja poikkeavat mielipiteet oli helppo koota yhteen. Haastattelut 

eivät kuitenkaan edenneet täysin samalla tavalla ja joiltakin haastateltavilta kysyttiin 

muutamia täydentäviä kysymyksiä, jotka liittyivät tutkimuksen aihealueisiin.  

Haastattelurunko (Liite 2) koostui yhdeksästä kysymyksestä. Ensimmäisessä kysymyksessä 

kysyttiin, miten haastateltava koki oman työhyvinvoinnin etätyön aikana. Haastatteluiden 

perusteella kaikki kolme haastateltavaa olivat melko tyytyväisiä omaan työhyvinvointiin 

etätöiden aikana. Haastateltavat kokivat olevansa virkeämpiä työpäivän lyhentyessä, kun 

työmatkoihin ei kulu aikaa. Ajansäästön lisäksi myös rahaa on säästynyt työmatkojen jäädessä 

pois. Haastateltavien mielestä työn tekeminen on onnistunut yhtä hienosti etänä kuin 

toimistolla ollessa.  

Toisen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, minkä asioiden haastateltavat kokivat 

parantaneen tai heikentäneen työhyvinvointia etätyön aikana. Ensin käydään läpi, mitkä asiat 

olivat parantaneet työhyvinvointia haastateltavien mielestä. Haastateltavat kokivat, että 

etätyön myötä vapaa-ajan määrä on lisääntynyt ja työskentely on tehokkaampaa, kun 

keskeytyksiä ei tule yhtä paljoa. Työnkuvaan sopii hyvin etätyöskentely, koska työ vaatii 

keskittymistä. Myös joka aamuiset ja viikoittaiset palaverit tiimin kesken lisäävät 

työhyvinvointia haastateltavien mielestä. Lisäksi kahdenkeskiset keskustelutuokiot esimiehen 

kanssa saivat kiitosta työhyvinvointia lisäävänä tekijänä. Yksi haastateltavista kommentoi, 

että etätyössä on omat hyvät ja huonot puolensa, mutta kuitenkin hyvät puolet vievät voiton. 

Seuraavaksi käydään läpi, mitkä asiat olivat heikentäneet haastateltavien työhyvinvointia 

haastatteluiden perusteella. Suurin työhyvinvointia heikentävä tekijä oli haastateltavien 

mielestä taukojen puuttuminen ja se, kun ei näe työkavereita. Kukaan ei tule patistamaan 
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kahville ja kynnys ottaa yhteyttä tiimin ulkopuolisiin henkilöihin on kasvanut etätyön myötä. 

Osa haastateltavista koki, että työpäivän aikana työt vievät helposti mennessään ja tauot 

jäävät välistä, jolloin työpäivän päätteeksi on välillä tosi loppu. Työskentely etänä on myös 

välillä hieman yksinäistä. Toimistolla työskennellessä istuttiin lähekkäin ja oli helppo kysyä 

työkaverilta epäselvistä asioista. Vaikka toimistolla ei varsinaisia taukojumppia tehty, niin 

päivän aikana tuli kuitenkin noustua työpisteeltä esimerkiksi kahvia hakemaan.   

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin puolestaan, millä tavoin etätyö on vaikuttanut 

yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen tiimin sisällä. Osa haastateltavista koki, että etätyö ei 

ollut vaikuttanut kovinkaan paljoa yhteisöllisyyteen tai vuorovaikutukseen. Yhteisöllisyyttä on 

hieman heikentänyt se, kun ei ole pystynyt näkemään työkavereita, mutta sillä on kuitenkin 

ollut vain pieni vaikutus. Haastateltavat kokivat, että tiimissä on ollut hyvä tiimihenki ja 

toisia on autettu mielellään. Osa haastateltavista puolestaan koki, että yhteisöllisyys ja 

vuorovaikutus olivat molemmat heikentyneet etätyön aikana. Etätöiden alkaessa yhteisissä 

palavereissa keskusteltiin enemmän ja useampi otti osaa kahvitaukoihin. Osallistuminen 

kaikkeen ylimääräiseen on ollut vähäistä etätöiden aikana. Haastatteluissa kävi ilmi, että 

tiimin ei ole koettu ikinä olleen kovin yhtenäinen, mutta yhteisöllisyys koettiin paremmaksi 

ennen etätöiden alkua. Pakostikin yhteisöllisyys on hieman kärsinyt, kun tiimin jäseniä ei ole 

päässyt näkemään fyysisesti yli vuoteen.  

Neljännellä kysymyksellä haluttiin selvittää, oliko haastateltavan mielestä tiimin sisäinen 

luottamus muuttunut etätyön aikana vai pysynyt ennallaan. Haastateltavalta kysyttiin myös, 

minkä asioiden hän uskoo vaikuttavan luottamuksen syntymiseen. Kaikki haastateltavat 

kokivat, että tiimin sisäinen luottamus on pysynyt hyvänä etätöiden aikana, eikä siinä ole 

ollut nähtävissä mitään muutosta. Kaikki haastateltavat kokivat, että esimiehet luottavat 

heihin. Vastauksista kävi ilmi, että luottamuksen koetaan lähtevän hyvin määritellyistä 

vastuualueista, johon esimiehet pystyvät vaikuttamaan paljon. Myös ammattitaidon koettiin 

synnyttävän luottamusta, kun voidaan luottaa siihen, että henkilö pystyy suoriutumaan 

työtehtävistään.  

Viidennessä kysymyksessä kysyttiin, miten haastateltava koki etätyön vaikuttaneen siihen, 

miten työt jakautuvat tiimin sisällä. Haastateltavat eivät kokeneet etätyön vaikuttaneen 

töiden jakautumiseen. Osa haastateltavista koki, että työt ovat aina jakautuneet melko 

tasaisesti tai jos eivät ole, niin se on esimiehen tehtävä puuttua asiaan. Haastatteluissa 

korostettiin esimiehen vastuuta jakaa lähtökohtaisesti työt tasaisesti ja kysellä tarkemmin 

työn kuormittavuudesta. Myös avoimuutta toivottiin yhtiövastuiden jakamisessa. Yleisesti 

ottaen töitä koettiin olevan enemmän kuin aikaa niiden tekemiseen, mutta tämän koettiin 

olevan enemmän yrityskulttuuriin liittyviä asia ja siihen, miten asioita on totuttu hoitamaan.  



  54 

 

 

Kuudennen kysymyksen tarkoituksena oli selvittää, saiko haastateltava riittävästi sekä 

positiivista että rakentavaa palautetta työskennellessään etänä. Kaikki haastateltavat kokivat 

saavansa riittävästi sekä positiivista että rakentavaa palautetta varsinkin esimiehiltä. Yksi 

haastateltavista koki, ettei saa palautetta kovin usein, mutta kuitenkin riittävästi. Etätyön 

koettiin lisänneen palautteen antamista ja yhteistyö esimiehen kanssa oli tiivistynyt. Etätöissä 

esimies on ollut helpompi saada kiinni, kun toimistolla keskusteluja varten piti aina varata 

erikseen huone. Huonoa palautetta saa yleensä silloin, jos ei onnistu suoriutumaan tehtävistä 

aikataulun puitteissa.  

Seitsemännessä kysymyksessä käsiteltiin yhteisöllisyyttä. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että 

yhtenä keinona vahvistaa yhteisöllisyyttä pidettiin tiimin epävirallisia kahvitaukoja. Niihin 

osallistuminen ei ole kuitenkaan ollut kovin aktiivista. Haastateltavilta haluttiinkin kysyä, 

minkä asioiden he uskovat vaikuttavan alhaiseen osallistumiseen ja miten tiimin jäseniä voisi 

aktivoida osallistumaan enemmän tulevaisuudessa. Haastateltavilta kahvitaukoihin 

osallistuminen jää välillä välistä kiireen vuoksi, ja erityisesti jos kahvitauon alkaessa on jokin 

tehtävä pahasti kesken. Osa haastateltavista koki, että kahvitauoilla keskustelu kääntyy 

välillä helposti työasioihin, jonka vuoksi ei kahvitauoille ole aina tehnyt mieli osallistua. 

Kahvitauoilla on myös yleensä samat henkilöt, joten epäiltiin, että jotkut voivat kokea 

hankalaksi puheenvuoron saamisen ja keskusteluun osallistumisen.  

Osa haastateltavista koki myös, että kahvitaukoja on liikaa, eikä oman tiimin kahvitaukojen 

ajankohtaa aina muista. Kahvitaukojen sijoitteluun toivottiinkin kiinnitettävän huomiota. 

Esimerkiksi maanantaisin kahvitauon ja aamupalaverin väliin jää vain 15 minuuttia, jolloin ei 

ehdi kunnolla edes aloittamaan uutta työtehtävää. Haastatteluista kävi myös ilmi, että 

kahvitauoille osallistuminen voi johtua persoonasta, kaikki ihmiset eivät välitä ylimääräisistä 

keskustelutuokioista, vaan haluavat vain hoitaa työnsä. Haastateltavat kokivat, että 

osallistuminen kahvitauoille voisi olla parempaa, jos kahvitaukoja järjestettäisiin 

pienemmällä porukalla, esimerkiksi puolet tiimistä kerrallaan. Muita tiimin jäseniä 

kannustettiin myös osallistumaan kahvitauoille, koska niissä nousee yleensä esille asioita, 

joita olisi hyödyllisiä tietää.  

Kahdeksannessa kysymyksessä kysyttiin, mistä haastateltavat epäilivät sen johtuvan, että vain 

harva pitää kameraa päällä palavereissa ja kahvitauoilla ja miten kameroiden käyttöä voisi 

aktivoida. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että osa tiimin jäsenistä koki kameroiden käyttämisen 

lisäävän psykologisen turvallisuuden tunnetta, mutta vain muutama käytti kameraa. 

Suurimpana syynä haastateltavat pitivät sitä, että tiimissä on tällä hetkellä paljon uusia ja 

vanhoja työntekijöitä, jotka eivät ole nähneet toisiaan kertaakaan. Kameran käyttämistä 

koettiin helpottavan, jos tiimin jäsenet pääsisivät näkemään toisensa edes pari kertaa.  



  55 

 

 

Lisäksi etätyö on mahdollistanut sen, ettei itseään ole tarvinnut ehostaa samalla tavoin kuin 

toimistolla työskennellessä. Tämä on puolestaan johtanut siihen, että ihmiset kokivat 

kameran käyttämisen jossain määrin haasteelliseksi. Osa haastateltavista koki, ettei heitä 

kovin helpolla saisi kameraa käyttämään, kun on jo vuosi työskennelty ilman kameraa. 

Kameran käyttämiseen koettiin vaikuttavan myös ikä. Vanhemman ikäpolven uskottiin olevan 

enemmän kameran käyttämistä vastaan, eikä tilanteen uskottu paranevan ainakaan 

pakottamalla, vaan työntekijät pitäisi saada innostumaan kameroiden käytöstä. 

Kameran käyttäminen lisäisi tiimissä yhteisöllisyyttä haastateltavien mielestä. Osa 

haastateltavista koki, että kameran käyttäminen lisäisi kahvitauoilla aidon kahvitauon tuntua. 

Kameran käyttäminen koettiin kuitenkin turhaksi palavereissa, joissa on paljon osallistujia. 

Yhteyksien on ymmärretty kärsivän siitä, jos kaikki pitäisivät kameraa päällä. Lisäksi 

teknisten ongelmien koettiin vaikuttavan kameran käyttöön. Osa työntekijöistä käyttää vain 

erillistä näyttöä ja läppäri, jossa kamera sijaitsee, on kiinni koko työpäivän ajan. Kameran 

käyttäminen tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi, jolloin siitä ei aiheutuisi ylimääräistä 

työtä. Yhdeksi vaihtoehdoksi ehdotettiinkin irrallisia kameroita, jotka olisi helppo kiinnittää 

näyttöön.  

Yhdeksäs kysymys oli haastattelun viimeinen kysymys. Haastateltavalta kysyttiin, tuleeko 

hänen mieleensä vielä jotain muita ideoita tai ajatuksia oman ja tiimin työhyvinvoinnin 

vahvistamiseksi etätyöaikana. Haastatteluista nousi esille, että hyvinvointiin tähtäävät 

teemaviikot koettiin hyväksi tavaksi parantaa tiimin työhyvinvointia. Tiimin kuitenkin koettiin 

muodostuvan aika pitkälti ihmisistä, jotka kokevat, että työt pitää hoitaa ensin ja sen jälkeen 

vasta huvit. Esimiehiltä toivottiinkin, että he korostaisivat vielä enemmän taukojen tärkeyttä 

ja sitä, että työajalla saa ja olisi hyvä osallistua esimerkiksi hyvinvointiin tähtäävien 

teemaviikkojen aktiviteetteihin päivittäin. Teemaviikkojen tarkoituksena on kuitenkin auttaa 

työntekijöitä jaksamaan paremmin. Taukojen pitäminen myös parantaa tehokkuutta, kun 

mieli pysyy virkeänä.  

Avoimen kommunikaation koettiin myös parantavan tiimin työhyvinvointia. Esimerkiksi uusista 

muutoksista ja vastuualueiden uudelleen jaosta tulisi kertoa avoimesti. Aamupalavereiden 

tarkoituksena on jakaa tietoa, mutta osa haastateltavista koki, että tietoa ei kuitenkaan jaeta 

kovin helposti. Yleisesti ottaen haasteltavat kokivat etätyön olleen hyvä asia omalle 

työhyvinvoinnille ja toivoivat etätyömahdollisuuden olevan vaihtoehto jatkossakin. Etätöiden 

ohella tulevaisuudessa haluttaisiin kuitenkin nähdä tiimin jäseniä myös fyysisesti esimerkiksi 

kerran pari kuussa. Välilä koko tiimi voisi kokoontua toimistolle ja välillä voisi nähdä vain 

pienemmissä tiimeissä. Kuluneen vuoden aikana tiimiin on tullut paljon uusia työntekijöitä, 

joiden näkeminen vanhojen rinnalla koettaisiin mukavaksi.   
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6 Pohdinta 

Opinnäytetyön viimeinen luku koostuu johtopäätöksistä, tutkimuksen luotettavuuden ja 

pätevyyden arvioimisesta, jatkotutkimusaiheiden kertomisesta sekä opinnäytetyöprosessin ja 

oman oppimisen arvioinnista. Johtopäätöksissä kerrotaan, miten kyselyn ja haastatteluiden 

tulokset vastasivat tutkimusongelmaan ja tutkimuskysymyksiin. Kyseisessä alaluvussa käydään 

myös läpi tuloksissa esiin nousseita mielenkiintoisia havaintoja. Tutkimuksen luotettavuutta 

ja pätevyyttä arvioidaan toisessa alaluvussa, jonka jälkeen siirrytään käsittelemään 

jatkotutkimusaiheita. Viimeisessä alaluvussa kerrotaan opinnäytetyön tekijän näkökulmasta 

opinnäytetyöprosessista ja oman oppimisen kehittymisestä. 

6.1 Johtopäätökset 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, miten yrityksen X Suomen taloustiimissä 

koetaan työhyvinvointi etätyön aikana ja miten esimiehet ovat onnistuneet työhyvinvoinnin 

tukemisessa. Tutkimusongelmana oli se, etteivät esimiehet tarkalleen tienneet, miten 

työntekijät kokivat työhyvinvoinnin etätyössä tai mitä mieltä he olivat esimiestyöstä etätyön 

aikana. Asetetuilla tutkimuskysymyksillä pyrittiin saamaan vastaus tutkimusongelmaan. 

Tutkimuksen tarkoituksena oli tuottaa arvokasta tietoa toimeksiantajalle, jota he voisivat 

hyödyntää työntekijöiden työhyvinvoinnin tukemisessa. Päätutkimuskysymyksenä oli, miten 

yrityksen X Suomen taloustiimissä koetaan työhyvinvointi etätyön aikana. Tutkimuksen 

tuloksista kävi ilmi, että puolet tiimistä koki etätyön parantaneen työhyvinvointia ainakin 

jonkin verran. Vaikka puolet vastaajista koki oman työhyvinvoinnin hyväksi etätyössä, 25 

prosenttia vastaajista koki etätyön heikentäneen omaa työhyvinvointia.  

Kaikki haastateltavat kokivat oman työhyvinvoinnin parantuneen etätyön aikana, joten 

haastatteluiden tulokset eivät avanneet niiden henkilöiden näkemyksiä, jotka kokivat etätyön 

heikentäneen työhyvinvointia. Kyselyn tuloksista kuitenkin selvisi, että 37,5 prosenttia 

vastaajista koki työmäärän kuormittavan enemmän etätyöaikana ja 31,3 prosenttia 

vastaajista koki, ettei työaika riitä työtehtävistä suoriutumiseen. Tutkimuksen kannalta olisi 

ollut mielenkiintoista, että haastateltavien joukossa olisi ollut myös henkilöitä, jotka kokivat 

työhyvinvoinnin heikentyneen etätyöskentelyn aikana. Tiimin jäsenistä neljäsosa kuitenkin 

koki työhyvinvoinnin heikentyneen jonkin verran. Haastateltavat valikoituivat 

vapaaehtoisuuden mukaan, joten ennen haastatteluja ei voinut tietää, miten haastateltavat 

kokivat oman työhyvinvoinnin.  

Haastatteluihin osallistuneet tiimin jäsenet kokivat etätyön lisänneen vapaa-ajan määrää, kun 

työmatkoihin ei kulu aikaa. Etätyö oli parantanut haastateltavien tehokkuutta ja jaksamista. 

Työpäivän aikana tulee vähemmän keskeytyksiä ja unenlaatu on parempaa. Työkavereiden 

kanssa tulee juteltua ainakin joka aamuisissa ja viikoittaisissa tiimipalavereissa ja esimiesten 

tavoittaminen on helpompaa. Etäpalavereiden ei kuitenkaan koettu korvaavan työkavereiden 
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näkemistä fyysisesti. Välillä etätyöskentely koettiin hieman yksinäiseksi, jos kukaan ei tule 

pyytämään kahville eikä taukojakaan ehdi suuremmin pitämään. Vaikka toimistolla ei erikseen 

pidetty taukojumppia, niin päivän aikana tuli kuitenkin haettua kahvia ja noustua 

työpisteeltä. 

Alatutkimuskysymyksiä oli kolme. Ensimmäisellä alatutkimuskysymyksellä haluttiin selvittää, 

miten esimiehet ovat onnistuneet tukemaan työntekijöitä työhyvinvoinnissa etätyön aikana. 

Kyselyyn vastanneista 25 prosenttia koki, että esimiestyö oli heikentynyt jonkin verran 

etätyön aikana. Esimiestyötä koskevissa väittämissä vastaajat kokivat eniten oman 

vaikutusmahdollisuuden heikentyneen koskien omaa työtä. Vastaajista 25 prosenttia koki, 

ettei itsellä ollut mahdollisuutta vaikuttaa omaa työtä koskeviin asioihin. Esimiesten koettiin 

kuitenkin tukeneen hyvin työhyvinvointiin liittyvissä asioissa ja palautteen saamiseen oltiin 

tyytyväisiä. Vastaajista 87,5 prosenttia koki myös pääsevänsä hyödyntämään omaa 

osaamistaan monipuolisesti työssään. Kaikki haastatteluihin osallistuneet kokivat esimiesten 

luottavan heihin, ja esimiesten koettiin tulleen läheisemmiksi etätyö aikana.   

Toisella alatutkimuskysymyksellä pyrittiin saamaan vastauksia siihen, mitä työntekijät 

toivovat lisää esimiehiltä työhyvinvointiin liittyen etätyössä. Tutkimuksen vastauksien 

perusteella työntekijät toivoivat esimiehiltä lisää avoimuutta ja kommunikointia esimerkiksi 

työtehtävien jakoon liittyen. Lisäksi toivottiin, että työkuorman tasaiseen jakautumiseen 

kiinnitettäisiin enemmän huomiota. Esimiehiltä toivottiin myös enemmän työntekijöiden 

kuuntelemista ja mukaan ottamista yhteisiin päätöksiin. Osa tiimin jäsenistä toivoi myös aitoa 

välittämistä ja kiinnostusta työntekijöiden työhyvinvointia kohtaan. Esiin nousi myös toive 

yhteisöllisyyden parantamisesta ja positiivisen ilmapiirin ylläpitämisestä. 

Kolmannen alatutkimuskysymyksen tarkoituksena oli saada selville, miten etätyö on 

vaikuttanut työyhteisöön ja sitä kautta työntekijöiden työhyvinvointiin. Yli puolet tiimin 

jäsenistä koki, että etätyö oli heikentänyt yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Noin 38 

prosenttia vastaajista koki myös työilmapiirin heikentyneen jonkin verran. Etätyöllä ei 

kuitenkaan koettu olleen suurta vaikutusta muihin työhyvinvointiin liittyviin asioihin, kuten 

vaikutusmahdollisuuksiin ja työn sisältöön. Kyselyn tuloksista selvisi, että 25 prosenttia 

vastaajista koki, ettei tiimissä vallinnut välttämättä kovin luottamuksellinen ilmapiiri ja 37,5 

prosenttia vastaajista ei ollut tyytyväisiä organisaation johtamistapaan. Työkuorman ei 

myöskään koettu jakautuvan tasapuolisesti tiimissä. Tätä mieltä oli 43,8 prosenttia tiimin 

jäsenistä.  

Osa haastatteluun osallistuneista ei kokenut etätyön vaikuttaneen kovinkaan paljoa 

yhteisöllisyyteen tai vuorovaikutukseen. Toki yhteisöllisyyttä oli heikentänyt hieman se, ettei 

päässyt näkemään työkavereita, mutta tällä ei koettu olevan suurta vaikutusta. Yksi 

haastateltavista kuitenkin koki, että niin yhteisöllisyys kuin vuorovaikutuskin oli heikentynyt 
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etätöiden alettua. Vastauksista kävi ilmi, että yhteisöllisyys koettiin paremmaksi ennen 

etätöiden alkua. Tällöin palavereissa keskusteltiin enemmän ja useampi otti osaa 

kahvitaukoihin. Osallistumisen kaikkeen ylimääräiseen koettiin vähentyneen etätöiden aikana. 

Yhteisöllisyyttä oli kuitenkin pyritty ylläpitämään tiimissä yhteisillä palavereilla, kahvitauoilla 

ja hyvinvointiin tähtäävillä teemaviikoilla. Vaikka kahvitauoilla osallistujamäärä on ollut kovin 

pieni, kyselyyn osallistuneet kokivat, että myös pienemmällä porukalla saa aikaan 

yhteisöllisyyden tunnetta ja hyvää ilmapiiriä. Myös virkistyspäivien koettiin parantaneen 

yhteisöllisyyttä ja tiimihenkeä. Jatkossa työntekijöiden työhyvinvointiin liittyen olisi hyvä 

kiinnittää enemmän huomiota yhteisöllisyyden ja vuorovaikutuksen kehittämiseen. 

Yleisesti ottaen työhyvinvointi koettiin tiimissä melko hyväksi, mutta tutkimuksessa nousi 

esille myös työhyvinvointia heikentäviä tekijöitä. Tutkimuksella saatiin vastauksia 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen tavoite toteutui. Tämän lisäksi saatiin myös 

arvokasta tietoa muista työntekijöiden työhyvinvointiin liittyvistä asioista. Kyselyn ja 

haastatteluiden tulokset antoivat hyvän kuvan tiimin jäsenten työhyvinvoinnin nykytilasta ja 

siitä, miten työhyvinvointi koettiin etätyössä. Vastauksia saatiin myös liittyen esimiestyöhön 

etätyössä ja esiin nousi useita toiveita asioista, joihin esimiehet voisivat kiinnittää vielä 

enemmän huomiota. Kaikki kolme haastateltavaa kokivat työhyvinvointiin liittyvistä asioista 

melko samalla tavalla, mutta eriäväisyyksiäkin kuitenkin löytyi. Vaikka kukaan 

haastateltavasti ei kokenut työhyvinvoinnin heikentyneen etätyön aikana, saatiin 

haastatteluilla arvokasta tietoa työntekijöiden työhyvinvointiin liittyen. 

Näin jälkikäteen ajateltuna taustatietojen kysyminen kyselyssä ei antanut mitään lisäarvoa 

tuloksiin. Koska kyselyyn osallistuneiden anonymiteetti haluttiin säilyttää, ei kyselyn 

tuloksissa kerrottu miten esimerkiksi alle 40-vuotiaat kokivat tietyistä asioista verrattuna yli 

60-vuotiaisiin. Tiimi koostui vain 16 työntekijästä esimiesten lisäksi, joten vastauksista olisi 

voinut pystyä päättelemään, kuka työntekijöistä olisi ollut kyseessä. Myöskin kysymys, jossa 

kysyttiin, miten pitkään henkilö oli työskennellyt etänä, ei tuottanut mitään uutta tietoa 

tutkimuksen kannalta. 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus ja pätevyys 

Tutkimuksen kokonaisluotettavuus muodostuu tutkimuksen luotettavuudesta ja pätevyydestä. 

Tutkimuksen luotettavuudella eli reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, ovatko tutkimustulokset 

toistettavissa, jos tutkimus tehtäisiin täsmälleen samalla tavalla uudestaan toisen tutkijan 

toimesta toisena ajankohtana. (Vilkka 2015, 194.) Tutkimus ei ole luotettava, mikäli sen 

tulokset ovat sattumanvaraisia. Tutkimuksen aikana voi myös tapahtua virheitä esimerkiksi 

tietojen keräämisessä ja käsittelyssä, jotka vaikuttavat tutkimuksen luotettavuuteen 

heikentävästi. Tutkijan tehtävänä on arvioida koko tutkimusta ja sen tuloksia kriittisesti sekä 
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hyödyntää ainoastaan sellaisia tutkimusmenetelmiä, jotka hänellä on hyvin hallussa. (Heikkilä 

2014, 28.) 

Tutkimukseen voidaan sanoa olleen melko luotettava. Tutkimuksessa hyödynnettiin jo tutuksi 

tulleita ja tutkimukseen sopivia tutkimusmenetelmiä. Prosessin aikana ei myöskään havaittu 

virheitä esimerkiksi tiedon keräämisessä tai tulosten analysoinnissa. Tutkimusta ei kuitenkaan 

voisi toistaa saaden täysin samoja tuloksia. Täysin samaa tulosta on mahdoton saada jossakin 

muualla tai toteuttamalla tutkimus samalle perusjoukolle toisena ajankohtana. Tutkimus 

kuvasti perusjoukon näkemyksiä tiettynä hetkenä ja nämä näkemykset voivat muuttua ajan 

kuluessa.   

Tutkimuksen pätevyydellä eli validiteetilla tarkoitetaan puolestaan sitä, mittaako tutkimus 

oikeita asioita. Tutkimuksen tarkoituksena on mitata sitä, mitä tutkimuksella haluttiin 

selvittää. Jos tutkimuksen tavoitteet on määritelty väärin, mitataan tutkimuksessa vääriä 

asioita. Tutkimustulokset eivät myöskään ole päteviä, jos tutkittavat ajattelevat asioista eri 

tavalla kuin tutkija on alun perin olettanut. Tutkimuksen validius varmistetaan etukäteen 

hyvällä suunnittelulla, koska siihen ei voi vaikuttaa enää tutkimuksen valmistuttua. 

Kyselylomakkeen kysymysten tulee vastata tutkimusongelmaa ja tutkimuskysymyksiä. 

Validiteetin arviointiin vaikuttavat myös perusjoukon ja muuttujien määrittely, aineiston 

kerääminen ja korkea vastausprosentti. (Heikkilä 2014, 27; Vilkka 2015, 193.) 

Kyselyn vastaamisprosentti oli 100 eli kaikki tutkimuksen perusjoukkoon kuuluvat osallistuivat 

kyselyyn. Lisäksi haastateltavat edustivat hieman eri ikäluokkia ja haasteltavana oli 

kummankin sukupuolen edustajia. Tältä osin tutkimuksen voidaan sanoa olleen pätevä. Lisäksi 

tutkimusmenetelmillä mitattiin niitä asioita, joihin tutkimuksella haluttiin saada vastauksia. 

Tutkimusmenetelmien kysymykset vastasivat tutkimusongelmaa ja tutkimuskysymyksiä. 

Tutkimuksen validius varmistettiin jo heti alkuun suunnittelemalla tutkimuskysymykset 

tarkkaan. Tutkimuksen pätevyyteen saattoi kuitenkin vaikuttaa se, jos vastaajat vastasivat 

joihinkin kysymyksiin tunnepohjalta miettimättä sen tarkemmin, onko etätyö vaikuttanut 

asiaan. Tuloksista ei kuitenkaan käynyt selkeästi ilmi, että näin olisi tapahtunut.  

6.3 Jatkotutkimusaiheet 

Opinnäytetyöprosessin aikana mieleeni tuli useita mielenkiintoisia jatkotutkimusaiheita työni 

aiheeseen liittyen. Yksi mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia, miten esimiehet 

kokevat työntekijöiden johtamisen ja työhyvinvoinnin tukemisen etätyön aikana. Jatkuva 

työskentely etänä on pakottanut esimiehetkin miettimään toimintamalleja uudelleen. 

Mielestäni olisi mielenkiintoista tutkia kyseistä aihetta myös esimiehen näkökulmasta.  

Jatkossa olisi myös mielenkiintoista tutkia työntekijöiden työhyvinvointia laajemmin 

yrityksessä X. Nyt tutkimus koski ainoastaan Suomen taloustiimiä, mutta aihetta voisi tutkia 
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laajemmin ottamalla mukaan esimerkiksi organisaation muiden maiden taloustiimit. Näin 

nähtäisiin, onko eri maiden tiimien tulosten välillä eroja. Muiden tiimien hyvistä 

toimintamalleista voisi ottaa oppia omaan työskentelyyn ja myös jakaa oman tiimin hyväksi 

havaittuja toimintamalleja muille tiimeille. Työhyvinvointia tiimissä olisi myös 

mielenkiintoista tutkia laajemmin. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin työhyvinvointia ainoastaan 

johtamisen ja esimiestyön sekä työyhteisön näkökulmista.  

Kolmas mieleeni tullut jatkotutkimusaihe koski benchmarkingia. Välillä voi olla hieman sokea 

oman organisaation toimintatavoille, joten tutkimalla muiden hyväksi havaittujen 

organisaatioiden toimintatapoja, voisi omaankin työskentelyyn saada uusia näkökulmia ja 

ideoita. Potentiaalisia yrityksiä löytyy esimerkiksi Great Place to Work instituutin sivuilta. He 

listaavat aina vuosittain esimerkiksi Suomen parhaat työpaikat kokoluokittain. Listalle 

pääsyyn vaikuttaa esimerkiksi yrityksen työntekijöiden omakohtaiset kokemukset. (Suomen 

parhaat työpaikat 2021.) 

6.4 Opinnäytetyöprosessin ja oman oppimisen arviointi 

Aloitin opinnäytetyöni suunnittelun jo syksyllä 2020, jolloin keskustelin asiasta ensimmäisen 

kerran myös toimeksiantajan kanssa. Kävi ilmi, että toimeksiantajalla oli tarvetta työlle, joka 

käsittelisi henkilöstöhallinnon aihealueita. Opintojeni pääaineena oli taloushallinto, mutta 

olin avoin tekemään opinnäytetyön myös muusta kuin taloushallinnon aiheesta. Tärkeintä 

minulle oli, että toimeksiantajani hyötyy tekemästäni työstä. Keskusteltuani toimeksiantajan 

ja ohjaajani kanssa mahdollisista aiheista, päädyin työhyvinvointiin etätyössä oman 

mielenkiinnon ja sen ajankohtaisuuden vuoksi. Varsinaisen opinnäytetyön tekemisen aloitin 

vasta maaliskuussa 2021. Tavoitteenani oli valmistua kesään 2021 mennessä.  

Eniten aikaa opinnäytetyöprosessissa kului teoreettisen viitekehyksen kirjoittamiseen. 

Varsinkin työhyvinvoinnista löytyi erittäin paljon kirjallisuutta, jonka läpikäyntiin meni aluksi 

paljon aikaa. Näin jälkikäteen ajateltuna kävin lähdekirjallisuutta hieman liiankin tarkasti 

läpi. Opinnäytetyöprosessi sujui kaiken kaikkiaan hyvin ja pysyin melko hyvin asettamassani 

aikataulussa. Aloitin työn teoreettisen viitekehyksen teosta, jonka jälkeen toteutin kyselyn 

tiimin jäsenille. Tutkimuskysymykset syntyivät jo työn alkuvaiheessa, mutta niiden muoto 

hieman muuttui prosessin edetessä. Tutkimusongelman ja -kysymysten määrittely jo heti 

alkuun oli tärkeää tutkimuksen onnistumisen kannalta. Tutkimustuloksista kirjoittamisen 

rinnalla jatkoin teoriaosuuden työstämistä ja laadin haastattelurungon, jonka jälkeen toteutin 

haastattelut.  

Opinnäytetyöprosessi opetti minulle kriittistä ajattelua ja esimerkiksi tiedonhankintaa. 

Tiedonhaku useista eri lähteistä oli ennestään tuttua, mutta ei yhtä suuressa määrin. Myös 

asiatyylisen tekstin kirjoittaminen kehittyi opinnäytetyöprosessin aikana. Prosessin aikana 

koin välillä haasteelliseksi poimia vain tutkimuksen kannalta olennaisimmat asiat, koska 
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kyselyn ja haastatteluiden tuloksista nousi esiin niin paljon mielenkiintoisia asioita. Koen 

kuitenkin onnistuneeni siinä melko hyvin. Lisäksi onnistuin mielestäni oman 

opinnäytetyöprosessin ja sen onnistumisen arvioinnissa. Opinnäytetyöni aihe ei ollut omaan 

pääaineeseeni liittyvä, mutta koen sen silti opettaneen minulle paljon. Näin suuren 

kokonaisuuden hallinta ja laajan tutkimuksen tekeminen oli opettavainen kokemus, jonka 

uskon olevan minulle hyödyksi myös jatko-opinnoissani.   
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