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Work life and organizations face constant change in fast-changing environment. Maybe
the most significant change for the work life in recent years has been the move to remote
work and the development and integration of new communication methods that followed
the move. How employees adapt and experience the move to the remote work is crucial
for successful change and change management.
This Master’s Thesis studies one organization and how its employees experienced the
change that happened and how they adapted to the remote work. The case organization
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The study was conducted as a qualitative study, based on the material that was collected
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adapted to the change well and their experiences of change were mainly positive. Previous
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component affecting the adapting. The readiness for change, attitude towards change,
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ALKUSANAT
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kiitollinen ohjaajalleni Kirsimarjalle mahdollisuudesta käyttää gradussani aineistoa, joka
kerättiin toisen tutkimuksen yhteydessä. Aihe ja ajankohta tälle tutkimukselle on todella
ainutlaatuinen sekä ajankohtainen. Tutkimuksen merkitys tulee todennäköisesti
kasvamaan tulevaisuudessa entisestään, sillä tapamme tehdä töitä ja työelämä yleisesti
ovat suuressa murroksessa.
Koin unohtumattomia hetkiä Lappeenrannassa opiskeluvuosien alussa, olin osana
monessa projektissa ja erilaisissa vastuurooleissa. Kiitos ihanasta yhteishengestä, jonka
te kanssaopiskelijat pystyitte luomaan osaksi opiskeluarkea. Kerkesin opiskelijana
matkata Kiinaan vaihtoon ja kartuttaa kokemusta niin itsestäni kuin maailman menosta.
Maisteriopinnot taittuivat Lahdessa, lopulta pääosion kuitenkin etänä kotoa käsin
Helsingistä. Haluan kiittää erittäin tsemppaavasta opiskeluilmapiiristä kaikkia TiJo 2019vuosikurssin opiskelijoita. Yhdessä kuljimme matkaa eteenpäin, vaikka välillä opinnot
tuntuivat haastavilta. Kaiken kaikkiaan haluan antaa ison kiitoksen kanssaopiskelijoille,
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unohtumattomista muistoista. Kun valmistun ja matkani jatkuu työelämässä, olen ylpeä
saadessani opiskella näin hienossa yhteisössä ja kutsua itseäni luttilaiseksi.
Matka on ollut pitkä ja Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen on ollut haasteellisin projekti
yliopistourani aikana. Olen kuitenkin todella ylpeä matkastani tähän pisteeseen, enkä olisi
pystynyt tähän yksin ilman tukea. Haluan kiittää vielä erityisesti rakkaita ystäviäni, joiden
kanssa olen saanut kulkea tämän matkan. Olette olleet äärettömän tärkeässä roolissa
elämässäni opintojen aikana ja toivon, että myös tulevaisuudessa pysytään. Kiitos myös
avomiehelleni, että olet jaksanut kuunnella murheita, stressiä ja huolta liittyen tähän
työhön. Tukesi on ollut minulle korvaamatonta.
Kiitos!
Helsingissä 1.1.2021
Maria Mäkitie
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1. JOHDANTO
Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa muutos on läsnä kaikissa organisaatioissa.
Muutoksesta on tullut osa päivittäistä liiketoimintaympäristöä, jotta organisaatiot
menestyvät ja pysyvät kilpailussa mukana (Al-Haddad & Kotnour, 2015). Vallitsevan
maailmanlaajuisen pandemian aikana jokainen yksilö on ollut isojen muutosten edessä niin
työelämässä kuin vapaa-ajalla. Suomen hallituksen määräysten ja suositusten johdosta
työelämässä on tapahtunut muutoksia työskentelyyn liittyen ja erityisesti etätyöskentelyä on
suositeltu vahvasti toimialasta riippumatta koko maassa. Epävarmuus on ollut vahvasti
läsnä työmarkkinoilla pandemian johdosta (Bartsch, Buttgen, Huber & Weber, 2020). Etätyö
on monella toimialalla entuudestaan tuttua, mutta usealla liiketoiminta-alueelle etätöihin
siirtyminen on tullut yllättävänä muutoksena ilman minkäänlaista valmistautumista. Osalle
etätyöskentely on aivan uusi tapa tehdä töitä, kun taas toisille se on jo aivan normaali osa
arkea.
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin (2020) selvityksen mukaan
Suomessa on aloittanut pandemian johdosta etätyöskentelyn keväällä 2020 lähes 60 %
työntekijöistä (huhtikuussa 2020), jotka aiemmissa normaalioloissa työskentelivät aina
perinteisellä toimistolla. Raportin mukaan Suomen osuus on kaikkein suurin Euroopan
unionin maista. Siinä missä toisten yksilöiden etätyötyöskentely on sujunut ongelmitta,
toisille se on aiheuttanut monenlaisia haasteita, kuten uupumusta ja väsymystä.
Etätyöskentelyssä autonomia lisääntyy, mutta samalla työn ja vapaa-ajan välinen rajan
hälventyessä töitä saatetaan tehdä jopa enemmän kuin aiemmin. (Malmberg, 2020)
Erityisesti tietotyöläiset ovat kokeneet etätyöskentelyn myönteisesti ja uudenlaiset
työskentelytavat toimiviksi (Helsingin Sanomat, 2020), koska tietotyöläisen työnkuva on
lähtökohtaisesti itsenäinen ja paikasta riippumaton.
Erilaiset tietotekniset ratkaisut ovat mahdollistaneet etätyöskentelyn, minkä ansiosta etätyö
on yleistynyt viime vuosina myös ennen vallitsevaa pandemiaa. Työnteossa on meneillään
murrosvaihe, joka on pakottanut organisaatiot miettimään, muuttamaan ja joustamaan
työskentelytavoissa verrattuna entiseen. (KT kuntatyönantajat, 2020) Etätyötä pidetään
myös symbolina työelämän muutoksesta (Bailey & Kurland, 2002), koska yhä useampi työ
on muuttumassa paikasta riippumattomaksi. Osa on työskennellyt kokonaan etänä (Olson,
1989), kun taas toiset ovat tottuneet työskentelemään etänä ja aina tarvittaessa, muutaman
päivän viikossa perinteisellä toimistolla.
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1.1 Työn teoreettista taustaa
Teknologia on mahdollistanut siirtymisen etätyöskentelyyn melko nopeasti ja vaivattomasti
(Kugelmass, 1995; Belanger, Collins & Cheney, 2001), koska erilaiset teknologiset ratkaisut
ovat kuuluneet työntekijän arkea jo ennen siirtymistä kokonaan etätyöskentelyyn.
Teknologian avulla työskentely on taloudellisesti järkevää. Lisäksi työntekijät voivat olla
reaaliaikaisesti vuorovaikutuksessa olinpaikasta riippumatta. (Blomqvist, 2016) Golden ja
Raghuram (2010) korostavat etätyöympäristön rajoittavan ihmiskontakteja ja samalla
vaikeuttavan tiedon jakamista. Yhteistyön ylläpitäminen on täten haasteellisempaa
etätyössä, kun työntekijät ovat sijoittuneet maantieteellisesti kauas toisistaan. Yhteistyö
etänä heikentää kommunikointia yksilöiden välillä, kun viesteihin vastaaminen viivästyy ja
avun pyytäminen vie enemmän aikaa kuin perinteisessä toimistoympäristössä. (Kraut et al.,
2002) Toisaalta Neufeld ja Fang (2005) kiteyttävät yhdeksi etätyön parhaimmista puolista
mahdollisuuden paikkariippumattomaan työskentelyyn. Aika, joka aiemmin käytettiin
työmatkoihin, voidaan siten hyödyntää varsinaiseen työntekoon. Näin ollen työpäivän
kokonaiskesto vähenee etätyöskentelyn ansiosta. Gibson (2020) tutkii artikkelissaan työn
luonteen muutosta yksilön siirtyessä etätyöhön. Tietotyöläisillä työnteko jatkuu lähes
samaan tapaan työnteon muodosta riippumatta, mutta esimerkiksi palvelualoilla työskentely
muuttuu merkittävästi, kun kohtaaminen asiakkaiden kanssa kasvotusten häviää
etätyöskentelyyn siirryttäessä.
Makarius

ja

Larson

(2017)

mallintavat

omassa

tutkimuksessaan

yksilön

sopeutumisprosessia etätyöskentelyyn ja tehokkaaseen itsenäiseen työskentelyyn. Mallin
mukaan on tärkeää ymmärtää virtuaalinen työskentely-ympäristö ja sen mahdolliset
haasteet ennen kuin yksilö pystyy työskentelemään tehokkaasti etänä. Bailey ja Kurland
(2002) esittelevät läpileikkauksen aikaisemmasta tutkimuksesta koskien etätyötä ja
nostavat esiin kaksi osa-aluetta, joihin aikaisempi tutkimus keskittyy; miksi etätyötä tehdään
ja mitä tapahtuu, kun työntekijät tekevät töitä etänä. Näihin kysymyksiin ei kuitenkaan ole
akateemisessa

tutkimuksessa

pystytty

löytämään

yksiselitteisiä

vastauksia.

Työtyytyväisyyden ja -tehokuuden lisääntyminen nostetaan laajasti esille, mutta ne eivät
kuitenkaan tarjoa selkeää selittävää tekijää etätyön suosioon. Bailey ja Kurland (2002)
ehdottavatkin, että tulevaisuuden tutkimuksen tulisi keskittyä etätyön vaikutuksiin
organisaatioiden eri tasoilla ja tutkimuksen tulisi rakentaa linkkejä eri organisaatioteorioiden
välille etätyöhön liittyen.
Etätyöskentelyn haitoista ja hyödyistä on tehty monia tutkimuksia, ja tulokset vaihtelevat
otannasta sekä tutkimusten yksityiskohdista riippuen (Baruch, 2000). Etätyön sanotaan
tuovan yksilölle seuraavia hyötyjä; yksilö käyttää vähemmän aikaa työpaikalle
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matkustamiseen, yksilön autonomia työtä tehdessä lisääntyy, yksilö kokee vähemmän
työhön liittyvää stressiä sekä pystyy viettämään enemmän aikaa perheensä kanssa.
Toisaalta etätyöllä voi myös olla negatiivisia vaikutuksia yksilön työskentelyyn; yksilöllä on
vähemmän

mahdollisuuksia

tulla

kuulluksi

työyhteisössä,

yksilön

sosiaalinen

kanssakäyminen vähenee, yksilö voi kokea enemmän vapaa-aikaan liittyvää stressiä ja
yksilöllä on vähemmän mahdollisuuksia edetä urallaan. (Baruch, 2000) Van de Lippe ja
Lippényi (2019) nostavat tutkimuksessaan esiin etätyömahdollisuuksien lisääntyneen
valtavasti menneiden vuosien aikana. He toteavatkin, että yhä useammassa työssä on
mahdollista toteuttaa annetut työtehtävät sujuvasti myös etänä. He nostavat kuitenkin
korostetusti esille myös etätyöskentelyn negatiivisen puolen. Heidän mukaansa
tiimityöskentelyn tulos on sitä huonompi, mitä useampi tiimin jäsen työskentelee etänä.
Etätyöskentelyä on tutkittu ilmiönä tieteellisessä kirjallisuudessa jo vuosia. Aikaisemmassa
tutkimuksessa etätyötä on pidetty hyvänä vaihtoehtoisena muotona tehdä töitä. Koko
organisaation siirtyminen etätöihin, alasta tai työtehtävästä riippumatta, on kuitenkin varsin
uusi ilmiö. Kirjallisuudessa ei käsitellä suoraan etätyöhön siirtymistä ja yksilön kokemuksia
työntekoon liittyvistä muutoksista. Kirjallisuudessa on esitelty erilaisia malleja sitä, miten
yksilö sopeutuu virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvaan työskentelyyn. Näissä malleissa
ei kuitenkaan painoteta pitkällä aikavälillä tapahtuvaa muutosta, yksilön kokemusta tai
tulevaisuudennäkymiä. Malleissa pääpaino on yksittäisissä työntekijöissä, eikä niinkään
koko organisaation etätyöhön siirtymisessä.

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia yksilön kokemusta nopeasti tapahtuneesta
muutoksesta sekä yksilön sopeutumista uuteen tilanteeseen organisaation siirtyessä
täyspäiväiseen etätyöskentelyyn. Päätutkimuskysymykseksi valikoitui näin ollen:
Kuinka yksilö on kokenut tapahtuneen muutoksen ja sopeutumisensa etätyöhön?
Päätutkimuskysymystä tarkennetaan neljällä valitulla alatutkimuskysymyksellä:
1. Miten etätyöhön siirtyminen on vaikuttanut työn tekemiseen yksilötasolla?
2. Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet yksilön etätyöhön sopeutumiseen?
3. Miten etätyöskentely on vaikuttanut yksilöiden väliseen kommunikointiin?
4. Millaisia vaikutuksia etätyöhön siirtymisellä on käytännön johtamiseen?
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Päätutkimuskysymystä tukevat neljä alatutkimuskysymystä, joista ensimmäinen käsittelee
yksilön siirtymistä etätyöhön. Sen tavoitteena on selvittää, miten etätyöhön siirtyminen on
muuttanut työntekoa yksilötasolla, jos työskentelyssä jonkin on muuttunut. Toinen
alatutkimuskysymys käsittelee yksilön sopeutumista etätyöskentelyyn ja siihen vaikuttavia
tekijöitä. Tavoitteena on käydä teoreettista keskustelua aikaisemman tutkimuksen kanssa
ja

nostaa

esille

alatutkimuskysymys

tekijöitä,
käsittelee

jotka

vaikuttavat

yksilöiden

yksilön

välistä

sopeutumiseen.

kommunikointia

Kolmas

uudenlaisessa

työskentelytilanteessa. Tämän kysymyksen avulla tutkitaan, miten yksilö kokee
kommunikoinnin muuttuneen verrattuna aikaisempaan. Samalla tarkastellaan sitä, miten
kommunikointi on muuttunut yksilöiden välillä. Tutkimus keskittyy yksilön kokemukseen
olemassa olevien viestintämenetelmien käytöstä. Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään
erilaiset tavat viestiä, jotta yhtenäinen kokonaisuus pystytään säilyttämään. Neljännen
päätutkimuskysymyksen tavoite on selvittää, millaisia vaikutuksia etätyöhön siirtymisellä on
käytännön

johtamiseen

kohdeorganisaatiossa.

Tämä

alatutkimuskysymys

pyrkii

nostamaan aineistosta esiin tekijöitä, joita johtajien tulisi ottaa huomioon tulevaisuuden
muutoksissa.

1.3 Keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys
Etätyö
Etätyöllä tarkoitetaan työskentelyä tietotekniikan välityksellä, jossakin muualla kuin
perinteisellä toimistolla, esimerkiksi kotona tai jossakin muussa paikassa (Bailey & Kurland,
2002). Etätyö määritellään työn organisointimuotona, jossa työ tehdään joko osittain tai
kokonaan

yrityksen

tavanomaisen

työpaikan

ulkopuolella

erilaisia

tieto-

ja

televiestintäpalveluita hyödyntäen (Konradt, Schmook & Malecke, 2000). Garrett ja
Danziger (2007) määrittelevät etätyön työnä, joka tukeutuu teknologian välittämään
viestintään ja informaatioprosessien käsittelyn ominaisuuksiin eikä niinkään tuotannon ja
toimituksen tuottamiseksi. Fonner et al. (2010) määrittelevät etätyön työjärjestelynä, jossa
työntekijät suorittavat oman työnsä säännöllisesti jossakin muualla kuin tavanomaisesti
toimistossa. Työ tehdään teknologian mahdollistamien yhteyksien avulla ja teknologisia
ratkaisuja työn tukena käyttäen. Myös tässä tutkimuksessa käytetään kyseistä
määritelmää.

Muutos
Muutos voidaan määritellä jatkuvaksi prosessiksi, joka laitetaan alulle tarkoituksellisesti tai
se käynnistyy itsestään yksilön tai organisaation toimesta (Baker, 2007). Harigopal (2006)
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kuvailee muutoksen olevan tyytymättömyyttä vanhaan ja uskona parempaan uuteen. Ford
ja Ford (1994, 759) määrittelevät muutoksen seuraavasti: ”Muutos on ajan ilmiö. Se on
ihmisten tapa puhua tapahtumasta, jossa jostakin näyttää tulleen tai muuttavan jotain
muuta, jossa ’jotain muuta’ pidetään tuloksena tai lopputuloksena”. Quinn ja Weick (1999)
määrittelevät tarkoituksellisen muutoksen tapahtumasarjana, joka on suunniteltu etukäteen
organisaation ylemmän tahon toimesta. Tahallisen ja tahattoman muutoksen ero syntyy sen
käynnistäjästä; tuleeko muutostarve organisaation sisältä vai ulkopuolelta. Muutoksia on
monenlaisia, sillä ne voivat olla isoja tai pieniä, ja ne voivat koskea koko organisaatiota tai
vain yhtä siihen kuuluvaa yksilöä. (Harrison, 2011; Al-Haddad & Kotnour, 2015)

Sopeutuminen
Sopeutuminen on yksilön käyttäytymisreaktio muutokseen ja yksilön tavasta mukauttaa se
omaan työrooliinsa ja -käyttäytymiseensä (Griffin, Neal & Parker, 2007). Savickas (1997)
määrittelee työntekijän sopeutumiskyvyn muutoksen sietokykynä ja yksilön osaamiseksi
hallita työhön liittyvää stressiä tehokkaasti. Sopeutuminen liitetään usein työntekijän
sopeutumiskäyttäytymiseen ja reagoitiin muutostilanteessa. Sopeutuminen mielletään
reaktiona ja vastauksena käyttäytymisen kautta tapahtuneeseen muutokseen. (Van den
Heuvel, Demerouti, Bakker & Schaufeli, 2013)

Kommunikaatio
Kommunikaatio voidaan määritellä monella tapaa, mutta yksinkertaisuudessaan se on
sosiaalista vuorovaikutusta viestien välityksellä (Fiske, 1990). Oliver (1997) määrittelee
kommunikaation kahden tai useamman henkilön ideoiden ja tunteiden vaihtona kirjaimia ja
symboleita käyttäen. Kalla (2005) mukaan kommunikaatiota voi olla erityyppistä: tehokasta
kommunikaatiota tai sisäistä kommunikaatiota. Kommunikaatiota tapahtuu samanaikaisesti
kaikilla organisaation tasoilla. Tehokasta kommunikaatiota tapahtuu Bovée ja Thill (2000)
mukaan vain tilanteessa, jossa osallistujat aktiivisesti ymmärtävät toisiaan, stimuloivat
toisiaan toimimaan ja rohkaisevat toisiaan ajattelemaan uudella tavalla. Sisäinen viestintä
määritellään ajatuksien ja tiedon vaihtona organisaation sisällä (Bovée & Thill, 2000). Daft
ja Weick (1984) määrittelevät sisäisen viestinnän kommunikaationa organisaation sisällä,
jolloin tieto liikkuu työntekijöiden välillä. Sen avulla työntekijät koordinoivat työskentelyn
kannalta välttämättömiä prosesseja ja tietoa niihin liittyen. Tässä tutkimuksessa keskitytään
kommunikaatioon yksilöiden välillä sekä sisäiseen viestintään organisaation sisällä.
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Teoreettinen viitekehys
Tämän tutkimuksen teoreettinen viitekehys eli teoriatausta muodostuu yksilön kokemasta
muutoksesta

siirtyessä

etätyöskentelyyn.

Viitekehys

kuvaa,

miten

etätyöhön

sopeutumiseen vaikuttavat tekijät ovat kytköksissä toisiinsa ja mitä aihealueita tässä
tutkimuksessa käsitellään. Kohdeorganisaatiossa tapahtunut muutos oli nopea ja monelle
työntekijälle yllätys, jolloin muutokseen ei pystynyt valmistautumaan etukäteen. Viitekehys
on havainnollistettu visuaalisesti kuviossa 1. Käsitteiden välistä teoreettista keskustelua
käydään tutkimuksen teoriaosuudessa.

Muutoskokemuksen muodostuminen etätyöhön siirryttäessä

Kommunikointi
• Avoin ja jatkuva
viestintä

Muutoskokemus
• Asenne
• Kokemus
• Valmius

Johtaminen
• Virtuaalinen johtaminen
• Viestintä

•
•
•
•

Sopeutuminen
Olosuhteet
Kommunikointi
Teknologia
Tietotaito

YKSILÖN SOPEUTUMINEN ETÄTYÖSKENTELYYN
Kuvio 1. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, miten yksilö on sopeutunut uuteen etätyötilanteeseen
ja miten yksilö koki tapahtuneen muutoksen. Kommunikointi ja johtaminen ovat olleet
suuressa osassa yksilön muutoskokemusta sekä sopeutumista uuteen työympäristöön.
Tämän tutkimuksen johtopäätöksissä peilataan tutkimustuloksia kyseiseen viitekehykseen
ja nostetaan esiin mahdollisia eroavaisuuksia sekä yhtäläisyyksiä olemassa olevan
kirjallisuuden ja aikaisemman tutkimuksen kanssa.
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1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto
Tämä tutkimus toteutetaan laadullisena tutkimuksena eli kvalitatiivisin menetelmin, ja
aineisto

on

kerätty

kohdennetulla

kyselytutkimuksella.

Kohdennettu

kysely

on

kustannustehokas menetelmä, jossa kerätty data on valmiiksi tekstimuodossa aineiston
keräämisen jälkeen (Valli & Aarnos, 2018).
Eskola ja Suoranta (1998) määrittelevät kyselyn tilanteeksi, jossa vastaaja itse täyttää
hänelle osoitetun kyselyaineiston joko valvotussa tilanteessa tai itsenäisesti kotona.
Valitussa kyselymenetelmässä lisäkysymyksien esittäminen ei ole mahdollista vastaajien
palautettua kyselylomake, toisin kuin haastattelutilanteessa. Kyselyaineisto on tehokas
tapa kerätä informaatiota valitusta aihealueesta, jos vastaajaprosentti on korkea ja
tarpeeksi henkilöitä saadaan motivoitua vastaamaan kyselyyn. (Tuomi & Sarajärvi, 2018)
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tarkastellaan tiettyä, rajattua ilmiötä. Tutkimuksen tulokset
eivät ole yleistettävissä, vaan ne koskevat vain tarkasteltavaan hetkeen sidonnaista
havaintoa.
Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty organisaatiosta, jonka kaikki työntekijät siirtyivät
kokoaikaiseen etätyöskentelyyn hyvin lyhyellä aikataululla maaliskuussa 2020. Tutkittavan
kohdeorganisaation yksikössä työskentelevät muodostivat vastaajajoukon (166), joiden
vastauksia

analysoidaan

tässä

tutkimuksessa.

Tutkittava

vastaajajoukko

toimii

julkishallinnollisella sektorilla, jossa huomattava osa työntekijöistä (vastaajista) on
tietotyöläisiä.

Kohdennettu

etätyöskentelyyn

kyselyaineisto

siirtymisestä

koskevasta

koostui

kahdeksasta

kysymyksestä.

(8)

avoimesta

Osallistujat

pystyivät

vastaamaan kyselyyn valitsemanaan ajankohtana joko suomeksi tai englanniksi.
Kohdeorganisaatiota käsitellään tässä tutkimuksessa anonyymisti.

1.5 Tutkimuksen rajaukset
Tämä tutkimus rajataan viitekehyksen ja esiteltyjen keskeisten käsitteiden avulla.
Tutkimuksessa keskitytään organisaatiossa tapahtuneeseen äkilliseen muutokseen ja
tekijöihin, jotka ovat vaikuttaneet henkilöstön sopeutumiseen yksilötasolla. Tutkimuksessa
tarkastellaan ilmiötä yksilön näkökulmasta ja yksilön kokemusta omasta sopeutumisestaan
organisaatiossa tapahtuneeseen muutokseen. Muutos oli nopea ja tuli monelle yksilölle
täysin yllätyksenä. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan organisaatiotasolla tapahtuvat
muutokset yhtenäisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. On tärkeää huomioida, että osa
organisaatiotasolla tapahtuvista muutoksista ja päätöksistä vaikuttaa suoraan yksilöiden
käyttäytymiseen. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan paneuduta näihin tekijöihin.
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Tutkimuksessa keskitytään yksilöiden kokemukseen muutoksesta, joka on tapahtunut
ennen vastaushetkeä. Tarkoituksena on analysoida yksilöiden työskentelyyn liittyviä
muutoksia ja sopeutumista etätyöhön. Tämä rajaa tutkimuksen ulkopuolelle muutokseen
valmistautumisen, suunnittelun ja muutoksen toteuttamisen. Tutkimuksessa keskitytään
vastaajien kokemukseen etätyöskentelyyn siirtymisestä ennen vastaushetkeä sekä
tutkitaan sitä, miten yksilöt ovat sopeutuneet uuteen työskentelytapaan ja työskentelyympäristöön. Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään muut organisaatiossa tapahtuneet
muutokset ja tutkimus rajataan ainoastaan vastaajista muodostuvaan joukkoon. Aineisto on
kerätty juuri muutoksen tapahduttua, jolloin jokainen vastaaja on vastannut oman
kokemuksensa perusteella, eikä oikeaa tai väärää vastausta ole ollut.
Työn ulkopuolelle rajataan myös työtyytyväisyys ja etätyön vaikutus siihen. Tyytyväisyys
muodostuu pitkällä aikavälillä ja on monen tekijän summa. Tässä tutkimuksessa
keskitytään

ainoastaan

juuri

tapahtuneeseen

muutokseen,

joka

on

vaikuttanut

työntekijöiden sopeutumiseen, joten työtyytyväisyyden poisrajaaminen pitää tutkimuksen
aiheen tarpeeksi rajattuna. Tämän tutkimuksen ulkopuolelle jätetään niin ikään vastaajien
demografiset tekijät, koska tutkittavia halutaan tarkastella anonyymisti yhtenä joukkona,
keskittyen ainoastaan yksilöiden sopeutumiseen etätyöhön vastaushetkellä.

1.6 Tutkielman rakenne
Tämän tutkimus rakentuu kuudesta pääluvusta; johdanto, kaksi teoriakappaletta,
tutkimuksen

toteuttaminen,

empiria

sekä

tutkimuksen

tulokset,

joihin

sisältyvät

johtopäätökset sekä jatkotutkimusaiheet. Ensimmäisessä kappaleessa eli johdannossa
esitellään tutkimuksen aihealueen teoreettista taustaa viitekehyksen ja keskeisten
käsitteiden avulla. Johdantokappaleen tarkoitus on luoda lukijalle ymmärrys tutkittavan
aihealueen pääkäsitteistä ja tärkeimmistä kirjallisuuden julkaisuista liittyen tutkittavaan
aihealueeseen. Johdantokappaleessa esitellään lukijalle tutkimuksen rajaukset ja tavoite.
Siinä esitellään lyhyesti myös käytettyä tutkimusmenetelmää ja tutkimuksen kohteena oleva
data.

Johdantoa

seuraavissa

kahdessa

teoriakappaleessa

käsitellään

kattavasti

muutoskokemukseen ja etätyöhön sopeutumiseen kytkeytyvää tieteellistä kirjallisuutta sekä
käydään teoreettista keskustelua tutkimusaiheen ympärillä. Teoriaosuuden tarkoitus on
esitellä lukijalle aikaisempaa kirjallisuutta ja tutkimuksia tutkittavasta aiheesta.
Teoriaosuuden jälkeen siirrytään tutkimuksen toteuttamista käsittelevään kappaleeseen,
jossa esitellään lukijalle käytetty tutkimusmenetelmä sekä itse tutkimusprosessi
yksityiskohtaisemmin. Sen lisäksi tutkija avaa aineiston analysointia ja käsitellee sekä
tutkimuksen reliabiliteettia että validiteettia. Sen jälkeen tutkimuksen aineisto analysoidaan
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teemoittelun avulla ja tuloksia käsittelevässä kappaleessa kootaan analyysistä nousevat
tulokset ja tutkijan päätelmät yhteen. Näiden osuuksien jälkeen tutkija esittää omaa
pohdintaansa aiheesta ja tutkimustuloksista. Lopuksi tutkija ehdottaa mahdollisia
jatkotutkimusaiheita. Tämän tutkimuksen rakenne on kuvattu kokonaisuudessaan kuviossa
2.

1

•Johdanto
•Työn teoreettinen tausta, tutkimuskysymykset, tavoite, keskeiset
käsitteet, viitekehys, rajaukset ja työn rakenne

2

•Muutoskokemus
•Asenne muutosta kohtaan, viestintä muutoksessa, yksilön valmius
muutokseen ja muutosvastarinta
•Etätyöhön sopeutuminen
• Virtuaaliseen työskentelyyn sopeutumisen mallit, kommunikointi
yksilöiden välillä, etätyöhön siirtyminen, etätyöolosuhteet ja virtuaalinen
johtaminen

3

•Tutkimuksen toteuttaminen
•Tutkimusmenetelmä, aineiston kerääminen, tutkittavat, aineiston
analysointi, tutkimuksen relabiliteetti ja validiteetti

4

•Tulokset
•Tutkimuksen tulokset teemoittan: yksilön kokemus muutoksesta,
kommunikointi ja viestintä etätyössä, etätyöhön siirtyminen,
etätyöolosuhteet sekä sopeutuminen etätyöhön

5

•Johtopäätökset
•Tutkimuskysymyksiin vastaaminen, pohdinta, tutkimuksen rajoitteet ja
jatkotutkimuskysymykset

6

Kuvio 2. Tutkimuksen rakenne
Tutkimuksen rakenne on luotu mahdollisimman loogiseksi ja helposti seurattavaksi.
Seuraava kappale on tutkimuksen teoriaosuus, jossa käsitellään kirjallisuutta yksilön
kokemasta

muutoksesta

yksilön

muutosvastarinnan vaikutuksen kautta.

asenteen,

viestinnän,

muutosvalmiuden

ja
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2. MUUTOSKOKEMUS
Onnistunut muutos tarvitsee hyvää ja määrätietoista johtajuutta (Gill, 2002). Lisäksi
muutokseen tarvitaan aikaa ja sitoutuneisuutta koko organisaatiolta. Mikään muutos ei
tapahdu hetkessä. (Kotter, 1995) Muutos onnistuu vain silloin, kun muutoksen
vastaanottajat eli yksilöt toteuttavat sitä ja ovat valmiina vastaanottamaan muutoksen.
(Bovey & Hede, 2001). Herscovitch ja Meyer (2002) määrittelevät työntekijän
sitoutuneisuuden muutokseen ajattelutapana, joka sitoo yksilön toimintaa ja on
välttämätöntä muutosaloitteen onnistumisen kannalta. Kokemus muutoksesta on monen
tekijän summa ja siihen vaikuttavat tekijät ovat yksilöllisiä. On tärkeää ymmärtää
muutokseen sopeutumiseen vaikuttavat tekijät ja yksilön käyttäytymisen muutokset niiden
seurauksena (Van den Heuvel et al., 2013).
Kirjallisuudessa on tutkittu suunniteltua muutosta ja miten yksilö reagoi siihen (Bartunek,
Rousseau, Rodolph & DePalma, 2006), mutta tutkimuksessa vähemmälle huomiolle on
jäänyt muutoskokemuksen tutkimus sekä ymmärrys siitä, että yksilön reagointi muutokseen
voi kehittyä ajan kuluessa monella eri tavalla (Piderit, 2000). Stensaker ja Meyer (2012)
tutkimuksen

mukaan

yksilöt,

joilla

on

vähemmän

kokemusta

aikaisemmista

muutostilanteista tai prosesseista reagoivat voimakkaammin muutokseen, mikä näkyy
yksilön käytöksessä sekä tunnepuolella. Samaan aikaan yksilöt, joilla on aikaisempaa
kokemusta muutoksesta ovat neutraalimpia ja uskollisempia tapahtuvaa muutosta kohtaan.
Yksilön muutoskokemukseen vaikuttaa myös esimiehen tapa käsitellä muutosta ja se,
miten esimies kohtelee yksilöä muutoksen aikana (Saunders & Thornhill, 2002). Stensaker
ja Meyer (2012) mukaan esimies, joilla on kokemusta muutoksen johtamisesta, pystyy
vaikuttamaan omilla teoillaan positiivisesti muutoksen lopputulokseen. Sellaiset esimiehet,
joilla on valmiit rutiinit ja toimintatavat muutoksen onnistuneeseen läpivientiin edesauttavat
omalla toiminnallaan muutosprosessia organisaatiossa.
Tässä teoriakappaleessa käsitellään yksilön kokemusta muutoksesta ja eri osa-alueita,
jotka vaikuttavat yksilön muutokseen sopeutumiseen. Kappaleessa tarkastellaan
kirjallisuutta, joka käsittelee yksilön asennetta muutosta kohtaan ja viestintää muutoksessa.
Tämän lisäksi käsitellään yksilön valmiutta muutokseen sekä muutosvastarinnan ilmiötä.
Nämä käsiteltävät tekijät voivat vaikuttaa positiivisesti ja/tai negatiivisesti yksilön uuteen
tilanteeseen sopeutumiseen.
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2.1 Asenne muutosta kohtaan
Jokainen yksilö on erilainen ja kohtaa muutoksen omalla tavallaan. Yksilön sopeutuminen
muutokseen riippuu yksilön taidoista ja kyvyistä sisäistää uusia asioita. (Bovey & Hede,
2001) Liu ja Perrewé (2005) toteavat tutkimuksessaan erilaisten asenteiden vaikuttavan
yksilön muutoskäyttäytymiseen. Organisaatiossa tapahtuvan muutoksen aikana yksilöt
ovat hyvin tietoisia siitä, miten heitä kohdellaan ja se vaikuttaa myös merkittävästi yksilön
omaan käyttäytymiseen (Kivimäki, Elovainio, Vehtera & Ferrie, 2003). Muutoksen aikana
yksilöille on hyvin tärkeää, että heitä kohdellaan oikeudenmukaisesti sekä huomioidaan
tasapuolisesti (Sirota & Klein, 2005). Yksilön asenteeseen muutosta kohtaan vaikuttaa
myös aikaisempi kokemusta erilaisista muutoksista (Svensen, Neset & Eriksen, 2007).
Svensen et al. (2007) tutkimuksen mukaan vanhemmilla työntekijöillä on nuorempia
positiivisempi asenne muutosta kohtaan. Tutkimuksen mukaan yksilöt, joilla on
johtotehtäviä organisaatiossa, ovat negatiivisempia muutosta kohtaan verrattuna yksilöihin,
joilla ei ole sellaisia. Tästä voidaan yhteenvetona todeta, että kaikki kokevat muutoksen
yksilöllisesti eikä perimmäistä syytä asenteisiin tai käyttäytymiseen aina voida tietää, koska
vaikuttavia tekijöitä on monenlaisia.
Vermeulen, Puranam ja Gulati (2010) sekä Lazarus (2003) kritisoivat aikaisempaa
tutkimusta muutokseen liittyvistä asenteista, koska siihen liittyvä tutkimus keskittyy
pääsääntöisesti yhteen tiettyyn rajattuun muutokseen, eikä niinkään organisaatioissa
tapahtuvaan jatkuvaan muutokseen. Muutokseen liittyvässä tutkimuksessa liian harvoin
huomioidaan sitä, että yksilön muutoskokemus on myös jatkuva prosessi, jonka aikana
yksilön tulee tehdä nopeita päätöksiä lyhyen ajan sisällä (Scherer, 2005). Muutokseen
liittyvien asenteiden tutkimus on keskittynyt pääasiallisesti tunnistamaan ja määrittelemään
negatiivisia reaktiota. Positiiviset kokemukset muutoksesta ovat siten jääneet vähemmälle
tarkastelulle tutkimuskirjallisuudessa. (Stensaker & Meyer, 2012; Dent & Goldberg, 1999)
Van de Heuvel, Schalk, Freese ja Timmerman (2016) tutkimuksensa mukaan yksilö vastaa
muutokseen kolmella eri tavalla; tunteina ja asenteina, käyttäytymisenä ja kognitioina.
Muutos herättää luonnollisesti yksilössä erilaisia ajatuksia ja tuntemuksia. Negatiivisia
ajatuksia muutoksesta voivat olla paniikki, viha, huoli, epätoivo ja pettymys. Toisaalta taas
positiivisia ajatuksia voivat olla onnellisuus ja innostuneisuus. Asenne muutosta kohtaan
voi tulla esille käytöksen kautta. Esimerkkejä negatiivisesta käytöksestä muutosta kohtaan
voi olla juoruaminen, valitus, jatkuva kritiikin ilmaiseminen avoimesti ja negatiiviseen sävyyn
puhuminen muutoksesta. Positiivista käytöstä voi taas olla innostuneisuus, positiivisesta
asioista puhuminen muutokseen liittyen, joustavuus, yhteistyö ja avuliaisuus. Kognitiiviset
vastaukset muutokseen yksilötasolla keskittyvät ensisijaisesti ajatuksiin muutoksen
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seurauksista. Erityisesti henkilökohtaisten seurauksien pohtiminen nousee esille Van de
Heuvel et al. (2016) tutkimuksessa. Tällä tarkoitetaan yksilölle muutoksesta koituvia
seurauksia liittyen työhön, työskentelytapaan, työelämään ja suhteeseen kollegoiden
kanssa.
Yksilöiden positiivinen asenne muutosta kohtaan edesauttaa organisaatiota saavuttamaan
muutoksen

tavoitteet

ja

organisaation

menestyksen

suunnitellun

muutoksen

toteuttamisessa (Eby et al., 2000). Negatiivinen asenne muutosta kohtaan on havaittavissa
usein muutosvastarinnan muodossa, jota käsitellään tarkemmin kappaleessa 2.4.
Muutosvastarinta on kuitenkin usein yksi suurin syy sille, miksi muutoksen läpivienti
organisaatiossa epäonnistuu (Vakola & Nikolaus, 2005). Kokemus muutoksesta voi myös
kehittyä muutosprosessin aikana ja yksilön mielipide muutosta kohtaan voi olla erilainen
prosessin alussa verrattuna prosessin loppuun (Lau & Woodman, 1995).
Yksilön

asenteeseen

vaikuttaa

myös

sitoutuminen

muutokseen.

Sitoutuneisuus

muutokseen selittää myös usein yksilön käytöstä muutoksen aikana (Choi, 2011).
Herscovitch ja Meyer (2002) mukaan sitoutuneisuutta voi olla kahdenlaista. Affektiivinen
sitoutuminen (tunneperäinen sitoutuminen) muutokseen edellyttää yksilöltä halua tukea
meneillään olevaa muutosta. Halu tukea muutosta perustuu yksilön uskoon siitä, että
tapahtuva muutos tuo etuja yksilölle tulevaisuudessa. Normatiivinen sitoutuminen taas
liittyy yksilön kokemaan velvollisuuteen tukea muutosta.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yksilön asenne muutosta kohtaan voi olla niin
positiivinen kuin negatiivinen ja muuttua muutosprosessin aikana eri tekijöiden johdosta.
Yksilön asenne muutosta kohtaan kumpuaa yksilön aiemmista kokemuksistaan (Svensen,
Neset & Eriksen, 2007). Erilaiset tekijät vaikuttavat yksilön kokemukseen muutoksesta ja
asenteeseen muutosta kohtaan. Esimies pystyy toiminnallaan tukemaan ja mahdollisesti
ohjaamaan yksilöä muutoksen aikana tiettyyn pisteeseen saakka. Yksilö itse päättää
kuitenkin suhtautumisensa muutokseen.

2.2 Viestintä muutokseen liittyen
Viestintä on kriittisessä roolissa muutoksen onnistumisen kannalta riippumatta siitä,
millainen muutos on kyseessä. (Frahm & Brown, 2007) Muutoksen onnistumiseen vaikuttaa
vahvasti se, kuinka organisaation johto pystyy kommunikoimaan muutoksesta yksilöille,
jotka toteuttavat muutosta (Witherspoon & Wohlert, 1996). Viestinnällä pystytään myös
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muokkaamaan meneillään olevaa muutosta, osallistumaan muutoksen suunnitteluun sekä
toteutukseen (Van den Heuvel et al., 2013).
Axley (2000) esittelee tutkimuksessaan mallin, jossa kuvataan muutosviestintään liittyvien
kommunikaatiokategorioiden

välisiä

suhteita.

Mallin

tarkoitus

on

selittää,

miten

kommunikaation avulla pystytään onnistumaan muutoksen toteuttamisessa. Malli
muodostuu viidestä kommunikaatiokategoriasta, joiden kautta yksilö ymmärtää muutoksen
liittyviä tekijöitä ja siten pystyy suhteuttamaan ne omaan käyttäytymiseensä. Ensimmäinen
kategoria on ”miksi?” (why), jolla tarkoitetaan yksilön tarvetta tietää sekä tulkita
muutostilannetta ja kyseenalaistaa muutoksen tarpeellisuutta. Esimiesten on tärkeää
vastata

huolellisesti

kaikkiin

työntekijöiden

kysymyksiin

ja

ylläpitää

aktiivisesti

vuorovaikutusta. Tällöin yksilö pystyy ylläpitämään luottamustaan esimiesten tekemiseen
ja kohdattavaan muutokseen.
Toinen kategoria mallissa on ”mitä?” (what), joka viittaa yksilön tarpeeseen tietää mitä on
tapahtumassa. Esimiehet kohtaavat paljon kysymyksiä muutokseen liittyen kuten
prosessiin,

rakenteeseen

ja

tavoitteisiin.

Esimiesten

on

tärkeää

kommunikoida

työntekijöiden kanssa ja antaa tarvittava informaatio, jotta yksilö pystytään viestinnällä
sitouttamaan muutokseen. Jos esimiehet eivät vastaa työntekijöille ”mitä” kysymyksiin, voi
siitä seurata muutoksen vastustusta ja ei-toivottuja seurauksia. Muutokseen liittyvä avoin
kommunikointi vähentää epävarmuutta tulevasta, oli kyseessä sitten positiivinen tai
negatiivinen informaatio. (Axley, 2000)
Kolmas Axleyn (2000) viestintäkategoria on ”ketkä?” (who), joka liittyy viestintään koskien
muutoksen osallistujia. Esimiesten tulee viestiä selkeästi, miten muutos vaikuttaa
yksilötasolla henkilökohtaisesti ja millaisia vaikutuksia siinä on organisaatiotasolla.
Esimiesten on tärkeä ottaa huomioon jokainen yksilö viestinnässään. Tämä kategoria pyrkii
viestimään yksilölle, miten erilaiset prosessit ja käytännöt päivittäisessä työssä
mahdollisesti muuttuvat ja miten yksilön tulisi toimia uusissa tilanteissa. Esimiesten tehtävä
on myös osoittaa kuka tai ketkä viestivät muutoksesta organisaatiossa ja sen etenemisestä
yksilöille. Näin yksilön on helpompi pysyä ajan tasalla muutoksen liittyvän viestinnän
kulusta.
Neljäs kategoria on ”miten?” (how), joka nostaa esille muutoksen viestinnän toteutuksen ja
sen tehokkuuden. Esimiesten on tärkeää huomioida viestinnän eri kanavat ja miten niissä
viestitään muutoksesta yksilöille. Viestinnän tulee olla selkeään, mutta samaan aikaan
ytimekästä ja informatiivista. Viestintää ei kuitenkaan kannata harjoittaa liian monessa eri
kanavassa. Esimiesten tulee valita käyttönsä parhaat käytännöt (best practices) omalle
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organisaatiolle ja pysyä valituissa viestinnän kanavissa koko prosessin ajan selkeän linjan
pitämiseksi. Viestinnän tulee olla kaksisuuntaista eli myös työntekijöillä on oltava
mahdollisuus viestiä esimiehille eikä vain esimiehien ylhäältä alaspäin työntekijöilleen.
(Axley, 2000)
Viides viestintäkategoria on ”milloin?” (when), joka on yhteydessä muutoksen
tapahtumisajankohtaan ja siihen liittyvään viestintään. Esimiesten on tärkeää viestiä
yksilöille muutoksen aikataulusta ja ottaa huomioon omassa viestinnässään yksilön
näkökulma. Viestinnän sisältö tulee olla sellaista, josta on yksilölle hyötyä ja joka lisää
yksilöiden tietoisuutta kohdattavasta muutoksesta. (Axley, 2000)
Axley (2000) malli on prosessikaavio, jossa edellä esiteltyjen viestintäkategorioiden jälkeen
yksilöiden

vastaanottama

informaatio

muutoksesta

aiheuttaa

prosessissa

vastustusreaktion. Sen jälkeen prosessi etenee seuraavaan vaiheeseen, jossa yksilö
käsittelee saamansa tietoa, suhteuttaa sen todellisuuteen ja arvioi vastaanottamansa
tiedon hyödyllisyyttä. Tämä aiheuttaa uutta vastustusreaktiota yksilössä, mutta siitä
selvittyään lopputuloksena on onnistunut muutos ja sen aikana tapahtunut viestintä. Mallia
on havainnollistettu kuviossa 3.

Kuvio 3. Muutosviestinnän prosessi (mukaillen Axley, 2000)
Frahm

ja

Brown

(2007)

nostavat

esiin

tutkimuksessaan

esimiesten

roolin

kommunikoinnissa. Sen tulee olla sujuvaa sekä alhaalta ylöspäin että päinvastoin.
Esimiesten on tärkeä viestiä muutoksen etenemisestä kaikille organisaation jäsenille.
Heidän tulee myös painottaa viestintäkanavien merkittävyyttä ja nostaa esille kasvotusten
tapahtuvan viestinnän arvo, jotta viestinnällä varmasti tavoitetaan oikeat yksilöt.
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Salem (2008) tutkimuksessa käsitellään tekijöitä, jotka ovat usein kompastuskiviä
muutokseen liittyvässä viestinnässä. Ensimmäisenä Salem (2008) nostaa esille
riittämättömän viestinnän muutoksekseen liittyen. Riittämätön viestintä luo epäluottamusta
ja epävarmuutta nykyhetkestä yksilölle. Toisena tekijänä Salem (2008) nimeää paikallisen
identifioitumisen. Tällä tarkoitetaan yksilön kohtaamia haasteita löytää oma paikkansa
organisaatiosta muutoksen aikana ja siinä samalla kommunikointi voi unohtua. Kolmas
tekijä on luottamus ja sen ylläpitäminen kommunikoinnin avulla muutoksen keskellä. Jos
luottamus rakoilee, voi se vaikuttaa negatiivisesti muutosprosessiin ja sen etenemiseen
(Salem, 2008; Vakola, 2014). Salem (2008) sekä Charles ja Dawson (2011) mukaan myös
yksilön heikot kommunikointitaidot hidastavat muutosprosessia ja voivat olla jopa este
muutoksen onnistumiselle.
Holton, Edmondson ja Niu (2020) tarkastelevat esimiesten kommunikointia kriisien eli isojen
muutosten keskellä. Suuret muutokset tapahtuvat usein kriisien johdosta ja ne pakottavat
organisaation

muuttamaan

tapojaan

toimia,

viestiä

tai

toteuttaa

liiketoimintaa.

Kommunikointi tulee pitää jatkuvana ja ajankohtaisena. Jatkuva tiedottaminen muutoksen
tilanteesta vähentää epävarmuutta yksilöiden keskuudessa, kuten Axley (2000) myös
toteaa. Holton et al. (2020) mukaan palautteen antaminen on tärkeä osa kriisiviestintää.
Yksilölle tulee luoda luottamuksellinen kanava ilmaista omia mielipiteitään muutosta
kohtaan ja tulla kuulluksi. Palautteen antamisessa korostuu myös luottamus esimiehiin ja
heidän asemansa epävarmassa tilanteessa. Palautteen vastaanottamisen lisäksi
esimiesten tulee luoda suunnitelma tulevaisuudesta. Se luo turvaa ja vähentää
epätietoisuutta yksilöiden keskuudessa. (Holton et al., 2020)
Muutokseen liittyvä viestintä on kriittisessä roolissa muutoksen onnistumisen kannalta ja
samaan aikaan avainasemassa siinä, miten yksilö saa tiedon muutoksesta ja pystyy
sopeutumaan siihen. Axley (2000) viestintästrategia on kattava katsaus eri viestinnän
ulottuvuuksiin, jotka tulee ottaa huomioon. Salem (2008) yhteenveto mahdollisista
epäonnistumisen paikoista on linjassa Axley (2000) tutkimukseen ja yhteenvetona
voidaankin todeta, että johtajalla on todella iso rooli muutokseen liittyvässä viestinnässä ja
sen toteuttamisessa. Samaan aikaan johtajien tulisi huomioida jokainen yksilö ja ymmärtää
erot yksilöiden välillä liittyen muutosta koskevan informaation vastaanottamiseen.

2.3 Yksilön valmius muutokseen
Valmius

määritellään

ajattelutapana,

joka

vallitsee

työntekijöiden

keskuudessa

organisaation muutoksen toteutuksen aikana. Se pitää sisällään muutoksen kohteiden eli
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yksilön uskomukset, asenteet ja aikomukset organisaation muutoksen tarkoituksesta ja
kyvykkyydestä toteuttaa muutos. (Armenakis & Fredenberger, 1997) Yksilön valmius
muutokseen on monitasoinen käsite, joka vaikuttaa yksilön kykyyn sopeutua muutokseen.
Valmiutta voidaan käsitellä yksilö-, ryhmä-, yksikkö-, osasto- tai organisaatiotasolla.
(Weiner, 2009) Muutosvalmiutta on tutkittu ja tarkasteltu kaikilla edellä mainituilla tasoilla,
mutta tässä tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan yksilön muutosvalmiutta sekä
organisaatiotason valmiuteen liittyvää viestintää.
Valmiutta muutokseen voidaan käsitellä kolmen käsitteen kautta; yksilön muutosvalmius,
koettu organisaation valmius muutokseen sekä organisaation kyky toteuttaa muutos
(Vakola, 2014). Vakola (2014) myös toteaa, että kirjallisuudessa yksilön ja organisaation
valmiuden raja ei ole selkeästi eroteltu. George ja Jones (2001) nostavat esiin yksilön
valmiuden tarkastelun ja tutkimuksen tärkeyden. Yksilön valmius muutokseen on kriittinen
menestystekijä muutoksessa, koska organisaation toimivat ja muuttuvat yksilön välityksellä.
Valmiuden tutkiminen on erittäin kiinnostavaa, koska yksilön reaktiolla muutokseen on
merkittävä rooli koko organisaation muutokseen (Bartunek, Rousseau, Rodolph &
DePalma, 2006).
Yksilön asenne ja vaatimukset muutoksesta nousevat esille muutosvalmiudessa. Yksilön
aikaisempi kokemus muutoksesta vaikuttaa suuresti asenteeseen muutosta kohtaan (Eby
et al., 2000) ja siihen pohjautuu yksilön valinnat ja käyttäytyminen muutoksen aikana
(Schneider et al., 1994). Yksilön muutosvalmius vaikuttaa myös organisaatiotasolla
kokonaisuudessaan muutoksen onnistumiseen. Samaan aikaan yksilön oma asenne
työtään kohtaan vaikuttaa yksilön muutosvalmiuteen. (Armenakis et al., 1993) Yksilön
asennetta ja mieltymyksiä on mahdollista muokata, mutta se vaatii paljon aikaa sekä
kokemusta (Lau & Woodman, 1995).
Tiimityöskentely ja yksilön asenne työtä kohtaan ovat myös tärkeässä osassa
tarkastellessa yksilön valmiutta muutosta kohtaan. Yksilö työskentelee tiimin kanssa
päivittäin, luo luottamusta kollegoihin ja samaan aikaan osallistuu erilaisiin toimintoihin
organisaation arjessa. Nämä tekijät ovat kytköksissä yksilön kykyyn ja valmiuteen
muutostilanteen tullessa ajankohtaiseksi. (Eby et al., 2000) Armenakis et al. (1993)
nostavat esiin myös yksilöiden välisen sosiaalisen dynamiikan tiimin sisällä ja sen
mahdollisen vaikutuksen organisaation valmiuteen muutosta kohtaan.
Johtajien ja esimiesten teot sekä yksilön luottamus johtoon vaikuttavat myös yksilön
muutosvalmiuteen (Vakola, 2014). Esimiesten tavoitteet ja teot vaikuttavat muutoksella
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saavutettavaan lopputulokseen. Luottamuksen rakentuminen yksilöiden ja johdon välillä
heijastuvat suoraan yksilön muutosvalmiuteen. Tutkimuksen mukaan yksilö näkee
organisaation olevan valmiimpi muutokseen, kun yksilön luottamus tiimiänsä kohtaan on
korkea. Toisaalta taas yksilö, jolla ei ole rakentunut luottamusta tiimin kesken, näkee
muutosvalmiuden heikompana. (Eby et al., 2000)
Bartsch et al. (2020) korostavat tutkimuksensa lopputuloksissa kahta tekijää, joita johtajien
tulisi ottaa huomioon johtaessaan muutosta. Ensimmäinen tekijä on yksilön sitouttaminen
tehtävälähtöiseen käyttäytymiseen, jolla tarkoitetaan selkeiden ohjeiden sekä suunnan
antamista yksilölle. Se parantaa koko tiimin kehittymistä nopeasti virtuaalisessa
työympäristössä. Toinen tekijä on johtajan tarjoama tuki yksilölle. Johtajan pitää myös
ymmärtää antaa omaa tilaa yksilölle muutokseen sopeutumiseen, koska jokainen yksilö
tarvitsee oman aikansa ja tapansa muutoksen käsittelyyn. (Bartsch et al., 2020) Muutoksen
epäonnistumisen taustalla on usein huonoa suunnittelua, mutta suurin tekijä on Burnes ja
Jackson (2011) mukaan puute organisaation kyvystä sitouttaa yksilö muutokseen.
Organisaation muutoksen läpivienti vaatii muutoksen johtajalta paljon. Muutoksen aikana
johtajan tulee hallita erilaisia näkökulmia ja kulttuurisia tekijöitä, kun organisaatiota viedään
läpi muutoksen (Bayerl et al., 2013). Johtajan läsnäolo ja yksilölle osoittama tuki on
välttämätöntä, jotta toivottu muutos on mahdollista toteuttaa onnistuneesti (Mahmood,
Basharat & Bashir, 2012). Brahm ja Kunze (2012) kritisoivat muutokseen liittyvää
tutkimusta, jossa keskitytään muutoksen onnistuneen läpiviennin sijaan lopputuloksen
tarkasteluun ja tavoitteiden saavuttamiseen toivotun ajanjakson kuluessa.
Vakola (2014) tutkimuksen tulokset osoittavat, että itsearviointi on positiivisesti riippuvainen
yksilön valmiudesta muutokseen. Yksilöt, jotka ovat itsevarmoja omista kyvyistään ja
taidoistaan, kokevat olevansa valmiimpia muutokseen. Kommunikaatiolla on myös
merkitystä muutoksen vastaanottamiseen. Tutkimus on osoittanut, että ne, joilla on
riittävästi informaatiota muutokseen liittyen, ovat valmiimpia vastaanottamaan muutoksen
(Wanberg & Banas, 2000). Paterson ja Cary (2002) mukaan rehellinen, tehokas ja suora
kommunikointi muutoksesta vähentää myös muutosvastarintaa. Sisäinen viestintä on
tärkeässä roolissa, kun yksilö arvioi muutokseen liittyviä hyviä ja huonoja puolia sekä
luottamustaan organisaation johtoa kohtaan. (Vakola, 2014)
Armenakis, Harris ja Mossholder (1993) käsittelevät artikkelissaan organisaation valmiutta
viestinnän kautta ja sen merkitystä yksilöön. He kokoavat listan, joka muodostuu viidestä
komponentista. Komponentit kuvaavat erilaisia viestinnän tapoja, joiden avulla pystytään
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tehokkaaseen viestintään. Ensimmäinen komponentti on sulkea pois erinäiset mahdolliset
olemassa olevat ristiriidat ja kertoa selkeästi miksi muutos on pakollinen tai/ja tarpeellinen.
Toinen komponentti on tehokkuus. Yksilölle on tehtävä selväksi organisaation kyvykkyys
muuttua ja kuinka se vaikuttaa yksilöön. Kolmas komponentti on henkilökohtaisen edun
osoittaminen yksilölle. Viestinnän on kyettävä osoittamaan yksilölle muutoksen tärkeys ja
siitä yksilölle seuraavat hyödyt. Neljäs komponentti on tuki ja turva. Viestinnän avulla tulee
osoittaa yksilöille, että organisaatiossa on henkilöstöä tukena ja turvana muutoksen aikana.
Viides ja viimeinen komponentti on asianmukaisuus, jolla tarkoitetaan viestintää yksilölle
siitä, että muutos on oikea päätös organisaation kehityksen kannalta. (Armenakis et al.,
1993)
Armenakis et al. (1993) esittelevät artikkelissaan myös kolme viestintä strategiaa, joiden
avulla yksilöille viestitään valmiudesta muutosta kohtaan, jotka on kuvattu edellisessä
kappaleessa. Ensimmäinen strategia on vakuuttava viestintä, jolla tarkoitetaan suoraa
kommunikaatiota johdolta yksilölle. Toinen strategia on aktiivinen osallistaminen, joka
tarkoittaa yksilön aktiivista osallistamista muutokseen, jolloin voidaan viestiä määriteltyä
sisältöä yksilölle. Kolmas ja viimeinen strategia on sisäisen ja ulkoisen viestinnän
johtaminen. Näillä strategioilla tarkoitetaan eri mielipiteiden ja ajatuksien jakamista kaikkien
yksilöiden kanssa siten, että erilaiset mielipiteet ja näkemykset tuodaan esille.
Muutosagentit pystyvät hyödyntämään näitä strategioita, jolloin he luovat viiden
komponentin kautta viestintää yksilölle ja sitä kautta organisaation muutosvalmius
muodostuu. (Armenakis & Bedeian, 1999)
Yksilön valmius muutokseen vaikuttaa muutoksen lopputulokseen. Yksilön valmiuden
tutkiminen on tärkeää, kuten George ja Jones (2001) toteavat artikkelissaan. Yksilön
valmius muutokseen on kriittinen tekijä muutoksen onnistumisen kannalta ja siihen
pystytään vaikuttamaan johdon suunnalta. Johtajat ovat kriittisessä asemassa luodessaan
luottamuksen yksilöön ja sitä kautta pystyvät sitouttamaan yksilön muutokseen (Vakola,
2014). Aina yksilö ei kuitenkaan ole valmis vastaanottamaan muutosta, jolloin syntyy
muutosvastarintaa. Tätä aihetta käsitellään seuraavassa kappaleessa 2.4.

2.4 Muutosvastarinta
Muutoksen vastustaminen on täysin luonnollinen ilmiö, joka on yksi yksilön reagointitapa
muutokseen. Muutosvastarinta saattaa myös kertoa organisaation heikosta valmiudesta
muutokseen ja on siten luonnollinen vastareaktio muutoksen läpiviennille (Eby et al., 2000).
Lewis, Romanaggi ja Chapple (2010) mukaan pahimmillaan muutosvastarinta voi estää
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kokonaan organisaation muutoksen läpiviennin organisaatiossa. Johtaja onkin tärkeässä
roolissa muutosvastarinnan hallinnan kanssa. Erilaisia lähestymistapoja käyttäen johtaja
pystyy omalla toiminnallaan pehmittämään muutoksen vastustamista ja sitä kautta
edistämään meneillään olevaa muutosta. Yksilötasolla tapahtuvan muutoskäyttäytymisen
ymmärtäminen organisaatiotasolla helpottaa johtajan näkökulmasta muutoksen läpi vientiä
ja esimiehen tehtävää muutoksen johtajana (Georgalis, Samaratunge, Kimberley & Lu,
2015).
Muutos pitää usein sisällään paljon uutta tietoa yksilölle sekä organisaatiolle ja samaan
aikaan epävarmuutta ja epätietoisuutta tulevaisuudesta (Coghlan, 1993). Lines (2005) tuo
artikkelissaan

esiin

yksilön

asenteen

muutosta

kohtaan,

joka

näkyy

yksilön

käyttäytymisessä. Yksilön käyttäytymistä muutostilanteessa voidaan verrata yksilön
tavoitteisiin ja arvoihin, jotta saadaan selville yksilön suhtautuminen muutokseen.
Bovey

ja

Hede

(2001)

keskittyvät

yksilön

näkökulmaan

muutoksessa

sekä

muutosvastarintaan. Artikkelissa esitellään teoreettinen viitekehys prosessista, jonka yksilö
käy läpi muutosprosessin aikana. Kuvio pyrkii selittämään prosessin omaisesti millaisia
erilaisia vaiheita ja olotiloja yksilö kokee muutoksen aikana. Kuviossa 4. on havainnollistettu
prosessia visuaalisesti.

Kuvio 4. Prosessi yksilön muutosvastarinnan muodostumisesta (mukaillen Bovey
& Hede, 2001)

Prosessin ensimmäinen osa-alue on yksilön oma havainnointi siitä, miten muutos vaikuttaa
yksilöön. Muutoksen vaikuttaessa vain vähän yksilöön henkilökohtaisesti ja yksilöllä on
mahdollisuus hallita muutosta, ja lopputuloksena syntyy vähemmän muutoksen
vastustamista. (Kyle, 1993) Prosessin toinen osa-alue on kognitiot, joilla tarkoitetaan
yksilön

mielessä

tapahtuvaa

tiedon

prosessointia

muutokseen

liittyen.

Tiedon

prosessointiin liittyvät erilaiset järjettömät ideat, joita yksilö käy läpi mielessään. Yksilö
muodostaa oman käsityksensä meneillään olevasta muutoksesta ja tavan reagoida siihen.
Kognitiot vaikuttavat yksilötasolla kykyyn havainnoida meneillään olevaa muutosta. Kolmas
osa-alue on muutoksen vaikutus yksilöön tunnetasolla. Erilaiset menetykset ja suuret
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muutokset liittyen työtehtäviin voivat vaikuttaa negatiivisesti yksilön itsetuntoon ja
työskentelyyn (Sullivan & Guntzelman, 1991). Mallin neljäs osa-alue on muutoksen
vastustaminen, johon kaikki kolme edellä mainittua vaihetta vaikuttavat. Edellisten
vaiheiden perusteella yksilö muodostaa käsityksensä muutoksesta ja yksilön asenne
muutosta kohtaan ilmenee yksilön käyttäytymisen. (Bovey & Hede, 2001)
Muutosvastarinta voi ilmetä yksilön käytöksenä, eleinä tai ajatuksina (Piderit, 2000; Oreg,
2006). Piderit (2000) mukaan yksilö voi kokea ahdistusta sekä epävarmuutta muutoksesta,
vaikka yksilö tunnistaakin muutoksesta seuraavat positiiviset käytännön hyödyt. Tällä
tarkoitetaan sitä, että muutosvastarintaa voi esiintyä monessa eri muodossa ja yksilö voi
reagoida siihen myös itselleen ristiriitaisesti. Esimiehillä on monia tapoja lieventää
muutosvastarintaa ja sen muodostumista. Esimerkiksi yksilön vakuuttaminen muutoksen
välttämättömyydestä, yksilön osallistaminen osaksi muutosta tai viestintä muutoksen
etenemisestä. (Kotter & Schlesinger, 1979) Bartunek, Balogun ja Bo (2011) toteavat
artikkelissaan kuitenkin edellä mainittujen strategioiden käytön tehokkuuden olevan
edelleen epävarmaa ja kyseenalaistavat niiden toimivuuden. Yksilön toimintaa voidaan
yrittää vaikuttaa, mutta lopulta yksilö tekee itse päätöksen siitä, miten reagoi tapahtuvaan
muutokseen. Kirjallisuus ehdottaakin, että muutosvastarinnan sijasta tutkimuksen tulisi
tutkia enemmän yksilön reaktiota muutokseen liittyen (Herscovitch & Myer, 2002; Lines,
2005), kuin keskittyä vain negatiiviseen puoleen muutoksen vastustamisesta.
Yksilön kokemus muutoksesta ja sopeutuminen muutokseen ovat kokonaisuudessaan
moniosaisia prosesseja. Tässä kappaleessa paneuduttiin ainoastaan valittuihin teemoihin
jättäen rajauksen mukaisesti osan vaikuttavista tekijöistä tutkimuksen ulkopuolelle.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yksilön kokemukseen muutoksesta vaikuttaa niin yksilön
asenne kuin viestintä muutoksen aikana sekä yksilön valmius ylipäätään muutokseen.
Kuten Kotter (1995) kiteyttää, mikään muutos ei tapahdu hetkessä vaan se tarvitsee aikaa.
Edellä mainitut asiat muodostavat yksilön muutoskokemuksen ja sitä kautta ovat tärkeässä
roolissa yksilön sopeutumisessa uuteen.
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3. ETÄTYÖHÖN SOPEUTUMINEN
Etätyön suosio ja virtuaalisten alustojen käyttö ovat rantautumassa osaksi normaalia
työskentelyä, ja etätyön suosio kasvaa kovaa vauhtia (Berry, 2011; Bailey, Leonardi &
Barley, 2012). Samaa mieltä ovat Bell ja Kozlowski (2002), jotka toteavat virtuaalisten
tiimien ja etätyön olevan jo vakiintunut työskentelymuoto työelämässä. Virtuaalisten tiimien
ja etätyön tutkimusta on tehty 1970-luvulta asti, kun tietokoneet ovat tulleet markkinoille ja
mahdollistaneet etätyöskentelyn (Dimitrova, 2003). Etätyöhön liittyvässä kirjallisuudessa on
kuitenkin aukkoja ja vajavaista informaatiota koskien organisaation sujuvaa siirtymistä
etätyöskentelyyn (Eckhardt et al., 2019). Kirjallisuus ei keskity suoraan etätyöhön
sopeutumiseen tutkimiseen (Gilson et al., 2015), vaan pääpainona on etätyön tuomat
hyödyt ja haitat työskentelyyn liittyen.
Onnistunut etätyöhön sopeutuminen riippuu monesta tekijästä kuten työntekijöiden
avoimuudesta ja valmiudesta siirtyä etätyöskentelyyn. Myös työn organisointi ja yksilön
halukkuus sisäistää uusia tapoja toimia vaikuttavat yksilön sopeutumiseen. Informaation
kulku yksilöiden välillä sekä kommunikointi teknologian välityksellä onnistuneesti auttavat
yksilöä etätyöhön sopeutumisessa. (Torten, Reaiche & Caraballo, 2016) Yksilön tulee
mahdollisesti myös muokata omaa työkäyttäytymistään etätyö tilanteessa, jotta yksilö voi
sopeutua uuteen tapaan tehdä töitä (Anawati & Graig, 2006). Illegems ja Verbeke (2004)
tulevat tutkimuksessaan lopputulokseen, että kaikki eivät sopeudu etätyöskentelyyn yhtä
hyvin. Esimiesten tulee ottaa huomioon heikommin sopeutujat (non-adapters) ja antaa
tarvittava

aika

sopeutumiselle

eikä

pakottaa

liian

nopeasti

siirtymään

uuteen

työympäristöön.
Kirjallisuudessa etätyötä käsitellään useiden termien alla, joiden määritelmät ovat hyvin
lähellä toisiaan. Suomen kielessä etätyötä käsitellään ainoastaan yhden termin alla, kun
taas englannin kielessä etätyö jakautuu usean termin alle kuten alla olevasta taulukosta 1.
käy ilmi.
Taulukko 1. Etätyön termien ja lähikäsitteiden käyttö kirjallisuudessa
Termi
Distributed work
Jaettu työ

Määritelmä
Työskentelyä yli
maantieteellisten rajojen ja
työskentelyn tapahtuu jossain
määrin yhteisen tavoitteen
saavuttamiseksi tietotekniikan
välityksellä

Tutkija(t)
Bosch-Sijtsema ja
Sivunen (2013)
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Flexible work arrangement
Joustava työjärjestely
Remote work
Etätyö
Telecommuting
Etätyö

Telework
Etätyö

Virtual teams
Virtuaaliset tiimit

Työtä, jota voi tehdä
vaihtoehtoisesti perinteisten
rajojen ulkopuolella
esimerkiksi ajallisesti.
Työtä organisaatiolle, joka
tehdään organisaatiorajojen
ulkopuolella niin ajallisesti
kuin maantieteellisesti.
Työskentelyä poissa
tavanomaisesta työpaikasta,
usein kotoa ja viestintä
tapahtuu tietotekniikan
välityksellä
Työskentelyä poissa
normaalista
toimistoympäristöstä ja
viestintä sekä kommunikointi
tapahtuu eri
viestintäsovellusten kautta
Maantieteellisesti tai
alueellisesti hajautettu tapa
järjestää työskentely. Tiimin
olemassaolo on usein lyhyt,
mahdollisesti projektin
pituinen ja kaikki
kommunikaatio tapahtuu
verkossa eikä kasvotusten
tapahtuvaan
vuorovaikutukseen ei ole
mahdollisuutta

Shockley ja Allen (2012)

Olson (1983)

Golden (2006)

Golden ja Fromen (2011)

Tworoger, Ruppel, Gong
ja Pohlman (2013)

Kirjallisuus keskittyy etätyöhön liittyvässä tutkimuksessa myös virtuaalitiimeihin, joilla
tarkoitetaan yli organisaatiorajojen tapahtuvaa verkostoitumista teknologisia alustoja
käyttäen paikkariippumattomasti. Virtuaalitiimeille on tyypillistä, että henkilöt eivät koskaan
tapaa toisiaan kasvotusten. (Hertel, Geister & Konradt, 2005) Tässä tutkimuksessa
keskitytään etätyöskentelyyn, mutta sivutaan virtuaalitiimeihin liittyvää tutkimusta
kirjallisuuskatsauksen aikana. Tutkittavan kohdeorganisaatio kaikki yksiköt työskentelevät
etänä, joten organisaation tiimien työskentelyn nykyhetki on rinnastettavissa virtuaalitiimien
toimintaan.
McNaughton et al. (2014) mukaan etätyö tuo työntekoon kolme vahvuutta; työn
tuottavuuden nousu, mahdollisuus joustavaan aikatauluun sekä sujuvampi kommunikointi
kollegoiden kanssa. Myös Bloom, Liang, Roberts ja Young (2015) raportoivat
tutkimuksessaan työntekijöiden tehokkuuden nousevan verrattuna henkilöihin, jotka
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työskentelivät perinteisessä toimistoympäristössä. Baker, Moon ja Ward (2006) ovat
erimieltä McNaughton et al. (2014) kanssa ja toteavat taas artikkelissaan kommunikaation
olevan suhteellisen haasteellista etätyössä. McNaughton et al. (2014) nostavat esiin myös
etätyön haittapuolia. Heidän tutkimuksensa mukaan yksilöt tuntevat itsensä eristetyiksi,
yksilöt kamppailevat teknisten haasteiden kanssa ja yksilöiden on vaikeaa erottaa työ- ja
kotiympäristö toisistaan.
Van Steenbergen, Van der Ven, Peeters ja Taris (2018) esittelevät artikkelissaan Baarne,
Houtkamp ja Knotter (2010) kehittämän termin ”New Ways of Working (NWW)” – uusia
tapoja tehdä töitä. Termi pitää sisällään kolme tekijää; työnteko on joustavaa ja yksilö voi
itse päättää milloin tekee työnsä. Toinen tekijä on yksilön vapaus valita, missä työnsä tekee.
Kolmas tekijä on teknologiset alustat, joilla työ tehdään. Brummelhuis ja Bakker (2012)
kiteyttävät NWW:n tavaksi tehdä töitä, missä yksilö kontrolloi itse aikaa ja paikka, missä työ
tehdään samalla kun kommunikaatio tapahtuu virtuaalisesti teknologian välityksellä.
Etätyön hyvinä puolina on nostettu samoja tekijöitä esille, kuten aikaisemmin mainittiin.
Tämä termi on siis rinnastettavissa etätyöskentelyyn.
Tässä kohtaa on hyvä todeta, että etätyöhön siirtyminen on aikaa vievä prosessi, johon
vaikuttavat monet tekijät. Etätyöhön siirtyessään yksilöt kokevat eri tekijät tärkeiksi itselleen,
mikä tekee etätyöhön siirtymisen johtamisesta haasteellista. Etätyöhön liittyvä kirjallisuus
on käsitellyt laajasti tekijöitä, jotka muuttuvat siirryttäessä toimistolta uuteen ympäristöön,
mutta huomattavasti pienemmälle tarkastelulle on jäänyt etätyöhön sopeutumisprosessi.
Seuraavassa kappaleessa esitellään teoreettisia malleja, joiden avulla yksilö siirtyy
etätyöskentelyyn ja tekemään töitä virtuaalisessa ympäristössä. Mallien tarkoitus on
havainnollistaa, mitkä tekijät vaikuttavat yksilön sopeutumiseen ja miten saavutetaan
mahdollisimman tehokas ja luonnollinen tapa tehdä töitä etänä.

3.1 Virtuaaliseen työskentelyyn sopeutumisen mallit
Etätyöhön sopeutuminen ei tapahdu hetkessä eikä ilman määrätietoista yksilöiden
ohjaamista. Työntekijöiden siirtymistä etätyöskentelyyn tulee valmistella ja ohjata, samalla
varmistaa yksilöiden mukava sekä mutkaton siirtyminen itsenäiseen etätyöskentelyyn.
(Larson & Makarius, 2017) Virtuaaliseen työskentelyyn sopeutuminen on yksilöllistä ja
siihen vaikuttavat erilaiset yksilölliset tekijät. Esimerkiksi persoonallisuus vaikuttaa
sopeutumiseen. Parhaiten sopeutuvat yksilöt, jotka ovat avoimia uusille asioille, tunnollisia
tai ekstroverttejä. (Clark, Karau & Michalisin, 2012)
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Larson ja Makarius (2017) esittelevät tutkimuksessaan mallin, jonka avulla yksilö pystyy
sopeutumaan etätyöhön ja työskentelemään itsenäisesti. Mallissa painotetaan erityisesti
sitä, että sopeutumisprosessin alussa on tärkeää ymmärtää yksilölliset erot niin
työskentelytavoissa kuin sopeutumisessa. Samalla tulee kiinnittää huomio yksilön
henkiseen kykyyn vastaanottaa uusia asioita ja asenteeseen muutosta kohtaan. Erilaisilla
metakognitiivisilla strategioilla pystytään saamaan yksilön älyllinen osaaminen asemoitua
virtuaaliseen työskentelyyn. Metakognitiivisilla strategioilla tässä kohtaa tarkoitetaan
yksilön tietoisuuden lisäämistä omasta tietotaidosta. Strategioiden kautta yksilölle kehittyy
virtuaaliseen

ympäristöön

käyttäytymistaidot

uutta

työskentelytapaa

varten.

Lopputuloksena saavutetaan yksilön tehokas ja laadukas virtuaalinen työskentely. Malli
yhdistää tutkimuksen virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvasta työstä, kognitiivisiin
teorioihin sekä sopeutumisen ja älykkyyteen. (Larson & Makarius, 2017)
Eckhardt et al. (2019) esittelevät artikkelissaan hieman erilaista näkökulmaa yksilön
sopeutumisesta etätyöskentelyyn. Artikkeli esittelee kolmevaiheisen mallin, jonka kautta
työntekijät pystyvät sopeutumaan etätyöskentelyyn onnistuneesti. Mallin mukaan yksilöllä
on valmius kolmella osa-alueella, jotka vaikuttavat sen sopeutumiseen; henkinen valmius
(mental readiness), teknologinen valmius (technology readiness) sekä suhdevalmius
(relationship readiness) uuteen sekä muutoksen vastaanottamiseen.
Henkinen valmius
Yksilön on oltava henkisesti valmiita etätyöskentelyyn siirtymiseen, ennen kuin yksilö
aloittaa itsenäisesti etätyöskentelyn. Henkinen valmius on prosessin ensimmäinen porras,
jota pidetään valmistautumisvaiheena ennen etätyöskentelyyn siirtymistä. (Eckhardt et al.,
2019) Etänä työskentely tuo työntekemiseen erilaista kuormitusta, koska yksilön voi olla
vaikeaa erottaa vapaa-aika ja työ toisistaan (McNaughton et al., 2014). Yksilö saattaa siis
tehdä helposti enemmän töitä kuin aikaisemmin ja työskentelytavat voivat muuttua
etätyöhön verrattuna aikaisempaan tilanteeseen. Samaan aikaan työskentelyyn voi
vaikuttaa negatiivisesti stressi, joka ei liity työntekoon itsessään vaan kumpuaa
yksityiselämän muilta osa-alueilta. Tämä taas kuormittaa yksilön työntekoa eri tavalla kuin
ennen etätyöskentelyä. (Sardeshmukh, Sharma & Golden, 2012)
Teknologinen valmius
Mallin toiseen vaiheeseen kuuluu toteuttaminen, joka tapahtuu teknologian välityksellä
tehtävään virtuaalisena työntekona (Eckhardt et al., 2019). Olemassa olevien työkalujen
hyödyntäminen on avaintekijä yksilön onnistuneeseen etätyöskentelyyn. Etätyössä yksilön
tulee ymmärtää mitkä saadut tiedot ovat tärkeitä ja kuinka yksilön pystyy hyödyntämään
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viestintää tehokkaasti teknologisin ratkaisuin. (Krumm, Kanthak, Hartmann & Hertel, 2016)
Myös teknologinen tuki organisaation puolelta tulee olla saatavilla, jotta yksilö voi sopeutua
ja suoriutua etätyöstä odotetulla tavalla (Eckhardt et al., 2019).
Suhdevalmius
Mallin kolmannessa vaiheessa keskitytään toteuttamiseen ja visualisoidaan tulevaa
työtapaa yksilölle. Sitä kautta pystytään rakentamaan pysyvät virtuaaliset työskentelyrutiinit
yksilölle. (Eckhardt et al., 2019) Yksilön suhdevalmius on kaikkein vaikein rakentaa, koska
virtuaalisessa tiimissä tiimien jäsenien on hankala muodostaa yhtenäistä tiimi-identiteettiä
(Wiesenfeld, Raghuman & Garud, 1999) fyysisestä etäisyydestä johtuen. Suhdevalmius
pitää sisällään myös yksilöiden välisen luottamuksen luomisen sekä ylläpidon ja yksilön
suoriutumisen tehokkaasti annetuista tehtävistä erilaisesta toimintaympäristöstä huolimatta
(Järvenpää, Knoll & Leidner, 1998).
Eckhardt et al. (2019) lisäävät vielä, että moni etätyöläinen ei saa tarpeeksi tukea yllä
mainittuihin haasteisiin, joka vaikeuttaa etätyöhön sopeutumisprosessia. Haastavinta
johdolle on ymmärtää ketkä tarvitsevat apua ja ketkä pärjäävät omillaan. Toisaalta Luse,
Townsend, McElroy ja DeMarie (2013) nostavat esiin tutkimuksessaan, että etätyö sopii
toisille yksilöille paremmin kuin toisille. Heidän tutkimuksensa mukaan ekstrovertit pystyvät
luottamaan virtuaaliseen työympäristöön enemmän kuin introvertit, joka selittää etätyön
sopeutumisen eroja jollain määrin.
Shin, Higa ja Sheng (1997) virtuaaliseen työskentelyyn ja etätyöhön sopeutumisen
nelivaiheinen malli on havainnollistettu kuviossa 5. Malli esitetään prosessina, jonka avulla
yksilö sopeutuu onnistuneesti etätyöhön. Mallin ensimmäinen vaihe on aloittaminen, joka
pitää sisällään organisaation mahdollisuudet, voimavarat ja hyödyt, jotka etätyöllä voidaan
saavuttaa. Tähän vaiheeseen liittyy vahvasti organisaation ulkopuolelta tulevat tekijät sekä
olemassa oleva yksilön tuotteliaisuus. Nämä ovat yksilölle motivaation lähteitä aloittaa
siirtyminen ja sopeutuminen uuteen virtuaaliseen työympäristöön. Seuraava ja toinen vaihe
on sopeutuminen, jossa kiteytyy johdon tuki uuteen siirtymisessä sekä johtamisen
ominaisuudet.

Näillä

tarkoitetaan

johdon

ja

esimiesten

kykyä

tukea

yksilöä

sopeutusprosessissa ja olla läsnä prosessissa. Kolmas vaihe on toteuttaminen, jolla
tarkoitetaan erilaisia mahdollisia rajoituksia, jotka voivat olla hidasteena prosessin kululle.
Toteuttamiseen liittyy vahvasti myös erilaiset ominaisuudet, jota etätyö ja virtuaalinen
työskentely mahdollistaa. Viimeinen ja neljäs vaihe mallissa on vakiinnuttaminen, joka pitää
sisällään Shin et al. (1997) mukaan organisaation kyvykkyydet tehdä ylipäätään etätyötä
sekä teknologisen valmiuden.
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Kuvio 5. Yksilön sopeutuminen virtuaaliseen työskentelyyn (mukaillen Shin et al.,
1997)

Lopputuloksena prosessin eri vaiheiden kautta yksilö sopeutuu onnistuneesti uuteen
ympäristöön. Prosessin avulla yksilölle muodostuu myös kyky työskennellä jatkossa
virtuaalisessa ympäristössä. Kaikkiin mallin vaiheisiin vaikuttaa yksilön henkilökohtaiset
ominaisuudet sekä esimiesten toiminta, ja organisaation ulkopuolelta tulevat ulkoiset
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vaikuttavat tekijät. Johdon tehtävä on ohjata meneillään olevaa prosessia ja varmistaa
yksilön sopeutumisen eteneminen.
Tässä kappaleessa on havainnollistettu kolmea eri näkökulmaa ja prosessimallia yksilön
sopeutumisesta virtuaaliseen työskentely-ympäristöön ja etätyöhön. Malleja yhdistää
yksilön henkilökohtainen valmius muutokseen sekä erilaiset ulkopuoliset tekijät, joihin yksilö
tai organisaatio ei voi vaikuttaa. Larson ja Makarius (2017) sekä Eckhardt et al. (2019)
malleissa painotetaan yksilön henkistä kykyä ja kapasiteettia vastaanottaa muutosta ja
siirtyä etätyöhön, kun taas Shin et al. (1997) eivät tuo yksilön henkistä puolta lainkaan
mallissaan esille. Erilaiset teoreettiset mallit yksilön sopeutumisprosesseista ovat tärkeitä,
jotta pystytään ymmärtämään sopeutumista vieläkin paremmin.

3.2 Kommunikointi yksilöiden välillä etätyössä
Etätyöskentelyyn siirtyminen muuttaa yksilöiden ja johdon tapaa kommunikoida
organisaatiossa. Kommunikointi tapahtuu etätyössä pääsääntöisesti tapaamistyökaluilla
käyttäen, joita ovat esimerkiksi Zoom, Microsoft Teams ja Google Chat. Työkalut ovat tulleet
osaksi jokaisen etätyöläisen työpäivää hyvin nopeasti ja ilman niitä päivittäinen
kommunikointi

etätyössä

olisi

todella

haasteellista.

(Neeley,

2020)

Tehokkaan

kommunikoinnin takana on myös johdon motivaatio ylläpitää viestintää yksilölle. Johdon
tulee löytää erilaisia tapoja toteuttaa kommunikaatiota organisaatiossa ja sitä kautta pitää
yksilö motivoituneina ja sitoutettuina omaan työskentelyynsä. Yksilön tulisi pystyä
kohtaamaan vaivattomasti uudenlaiset tavat toteuttaa viestintää ja kommunikointia, jotta
yksilö pystytään sitouttamaan niihin. (Lebopo, Seymour & Knoesen, 2020)
Martins, Gilson ja Maynard (2004) mukaan etätyöskentelyssä ja virtuaalisten tiimien välillä
tapahtuva kommunikointi jää usein puutteelliseksi verrattuna kasvotusten tapahtuvaan
kommunikointiin. Sosiaalinen eristäytyminen ja kommunikoinnin vähyys kollegoiden kanssa
nähdään yhtenä etätyön haittapuolina (Wilson & Greenhill, 2004). Kasvotusten tapahtuva
viestintä ei ole etätyössä mahdollista (Fritz et al., 1998; Warkentin & Beranek, 1999), jolloin
erilaiset virtuaaliset viestintätyökalut kuten sähköposti ja videopuhelut ovat erittäin
tärkeässä osassa yksilöiden välistä kommunikointia päivittäisessä työssä. Etätyö pakottaa
yksilön käyttämään kommunikointiin perinteisistä viestintätavoista poikkeavia keinoja, jotka
pakottavat yksilön viestimään pääsääntöisesti teknologian välityksellä. (McNaughton et al.,
2014) Kun yksilö ei näe kollegoita päivittäin toimistoympäristössä, voi yksilö kokea
henkilökohtaisesti heikentynyttä arvostusta kommunikaatiota kohtaan. Samaan aikaan
tiedon jakaminen muiden kanssa voi hankaloitua, keskustelukulttuuri heikentyy yksilöiden
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välillä sekä kommunikaation taso alenee. (Lowry, Roberst, Romano, Cheney & Hightower,
2006) DeRosa, Smith ja Hantula (2007) kritisoivat etätyöskentelyyn liittyvää keskustelua
kommunikoinnin

heikentymiseen.

Heidän

tutkimuksensa

mukaan

tiimien

ideointi

verkkoympäristössä on tehokkaampaa kuin kasvotusten tapaavan tiimin ideointi. Tähän
vaikuttaa se, että virtuaalisessa ympäristössä tapahtuvissa kokouksissa keskitytään vain
olennaiseen ja kaikki keskustelu muista asioista jää vähemmälle. (DeRosa et al., 2007)
Jokaisella yksilöllä on oma tapansa kommunikoida ja viestiä kollegoidensa kanssa.
Tutkimus on osoittanut, että yhteistyö ja vertaistuki kollegoiden kanssa tehostaa
työskentelyä ja helpottaa ongelmanratkaisua. (Perrow, 1967; Sachs, 1995; Fritz et al.,
1998) Tämän johdosta kommunikointia ja yhteistyötä on tärkeää ylläpitää etätyöhön
siirtymisestä huolimatta. Coenen ja Kok (2014) nostavat artikkelissaan etätyön yhdeksi
eduiksi laadukkaan tiedon jakamisen, koska kommunikointiin tarkoitettuja työkaluja on
laajasti käytössä ja se kehittää kommunikointiprosessia positiiviseen suuntaan. He eivät
kuitenkaan ota tutkimuksessaan kantaan hiljaisen tiedon jakamiseen vaan puhuvat yleisellä
tasolla kommunikoinnista.
Fonner ja Roloff (2010) tuovat esille artikkelissaan yksilön luonnollisen tarpeen levittää
informaatiota ja tietoa, joka automaattisesti ylläpitää yksilöiden välistä kommunikaatiota
etätyöskentelystä huolimatta. Kasvotusten tapahtuvassa epävirallisessa kommunikoinnissa
jaetaan usein myös sellaista tietoa, jota ei sovituissa tapaamisissa jaettaisi (Hollingshead,
2001). Yksilö ylläpitää henkilökohtaisia ihmissuhteita kommunikoinnin avulla työn lomassa.
Töitä tehdessä keskusteluihin mahtuu myös sisältöä, joka ei kuulu työhön, mutta on tärkeä
osa työyhteisön rakentumista ja yksilön jaksamista. (Kraut & Streeter, 1995) Toisaalta
tutkimus toteaa, että vapaamuotoinen keskustelu kollegoiden kanssa on helposti vähäistä,
koska harvoin yksilö on aikatauluttanut kalenteriinsa aikaa vapaaseen keskusteluun
esimiehen tai kollegoiden kanssa. (Greenhill & Wilson, 2006; Golden, 2007)
Hiljaisen tiedon välittäminen yksilöltä toisella on vaikeaa teknologisessa ympäristössä (Lee,
Shin & Higa, 2007; Golden & Raghuram, 2010), koska kommunikointi on paljon enemmän
suunniteltua ja kohdennettua. Hiljainen tieto pitää sisällään ymmärrystä, erilaisia yksilön
tietotaitoa sekä arvokasta informaatiota yksilön kokemuksista (Nonaka, 1994; Lin, 2007).
Sitä voidaan opettaa toiselle vain omien kokemuksien tai tapahtumien kautta (Tsoukas &
Vladimirou, 2001). Hiljainen tieto on usein jaettu yksilöltä toiselle tarinoita kertoen tai
jotenkin muuten yksilön omaan kokemukseen liittyen havainnointina tai käyttäytymisenä
(Nonaka, 1994). Etätyössä yksilö on erillään muista kollegoista ja hiljaisen tiedon
välittämistä varten tarvittava vuorovaikutus on usein vähäistä (Cramton, 2001; Usoro,
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Sharratt, Tsui & Shekhar, 2007). Tästä voi seurata kommunikointivaikeuksia, kun yksilö ei
pysty hyödyntämään esimerkiksi kehonkieltä keskusteluissa (Siha & Monroe, 2006).
Osa työntekijöistä kokee sosiaalista eristäytymistä työskennellessään etänä (West &
Anderson, 2005). Kommunikoinnin vähentyminen voi johtaa sosiaaliseen eristäytymiseen
etätyöskentelyssä, kun päivittäistä kasvotusten tapahtuvaa vuorovaikutusta ei enää
tapahdu (Golden, Veiga & Dino, 2008). Myös Cooper ja Kurland (2002) raportoivat
tutkimuksessaan, että osa etätyöläisistä on kokenut etätyön luovan ulkopuolisuuden
tunnetta ja samalla työyhteisön ulkopuolelle jäämistä. Kun yksilö kokee yksinäisyyttä
työskennellessään kotona, siinä on suora yhteys yksilön heikkenevään sitoutuneisuuteen
työtänsä kohtaan ja työn tuotteliaisuus laskee samalla ketjureaktion omaisesti (Ozcelik &
Barsade, 2018).
Tässä kohtaa on hyvä todeta, että kommunikaatio itsessään on hyvin laaja kokonaisuus,
jota sivutaan tässä tutkielmassa. Yksilöiden välistä kommunikaatiota voi olla hyvin
monenlaista, mutta tässä tutkimuksessa keskitytään vain eri tapoihin toteuttaa
kommunikointi

etätyössä.

etätyöympäristössä

Perinteiset

(Warkentin

&

vuorovaikutustavat

Beranek,

1999;

Fritz

eivät
et

al.,

enää

tehoa

1998),

jolloin

kommunikointitapoja tulee muokata. Vuorovaikutus tapahtuu siis virtuaalisesti eri
viestintätyökalujen ja teknologian välityksellä (McNaughton et al., 2014). Myös sosiaalinen
eristäytyminen on vahvasti yhteydessä vuorovaikutuksen vähenemiseen yksilöiden
työskennellessä maantieteellisesti eri paikoissa.

3.3 Etätyöhön siirtymisen vaikutus työskentelyyn
Etätyöskentely voi olla osa-aikaista tai kokoaikaista. Kokoaikaisella tarkoitetaan, että yksilö
työskentelee aina kotona tai valitsemassaan paikassa teknologian välityksellä. Osaaikaisella etätyötyöllä tarkoitetaan, että yksilö työskentelee osan työviikosta perinteisesti
toimistolle ja osan viikosta jossakin muualla. (Nakrošienė, Bučiūnienė & Goštautaitė, 2019)
Syy etätyöhön siirtymiselle voi olla ulkoa päin määrättyä eli pakotettua tai vaihtoehtoisesti
yksilö voi vapaaehtoisesti valita siirtyvänsä työskentelemään etänä. Lapierre et al. (2016)
mukaan yksilö voi valita etätyöskentelyn toimistolla työskentelyn sijaan erilaisten
henkilökohtaisten syiden takia. Etätyöhön siirtymiseen voi houkutella yksilön tavoittelema
rauhallisempi työympäristö tai mahdollisuus hoitaa omia asioita kesken työpäivän kätevästi
kotona. Artikkeli nostaa myös esille yksilön stressin vähenevän etätyöhön siirtymisen
johdosta. Samaan aikaan yksilöllä on mahdollisuus viettää enemmän aikaa perheen kanssa
etätyöskentelyn lomassa. (Lapierre et al., 2016) Etätyöhön siirtymiseen liittyen Holton et al.
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(2020) tuovat esille esimiesten tuen tärkeyden yksilön siirtyessä työskentelemään etänä.
On tärkeä tukea yksilöä ja pyrkiä mahdollistamaan mahdollisimman tehokas uusi
työympäristö. Esimiesten tuen tarjoaminen pitäisi ulottua myös mahdollisiin teknologisiin
ongelmiin, joita yksilö saattaa kohdata.
Lapierre et al. (2016) tulevat tutkimuksessaan lopputulokseen, että yksilö, joka on pakotettu
etätyöskentelyyn, kohtaa suurella todennäköisyydellä konflikteja perheensä kanssa.
Konflikteihin liittyy vahvasti esimerkiksi perhe-elämän haasteellinen järjestäminen
etätyöskentelyn aikana. Jatkuvat keskeytykset ja häiriöt kotona voivat synnyttää konflikteja.
Heidän mukaansa etätyöskentely on silloin vapaaehtoista, kun yksilö voi itse päättää
siirtymisestään etänä työskentelyyn. Tutkimuksen mukaan, mitä enemmän yksilö tekee
töitä kotoa käsin, sitä vähemmän yksilö kokee kotona konflikteja perheen kanssa
(Gajendran & Harrison, 2007). Tähän liittyy vahvasti lisääntynyt ajanvietto kotona perheen
kanssa sekä työhön kuluva aika, koska työpaikalle ei tarvitse matkustaa ja työt tehdään
kotona.
Etätyöskentelyyn siirtyminen nostaa usein työtyytyväisyyttä, koska yksilö pystyy joustavasti
valitsemaan työaikansa (Green, Tappin & Bentley, 2017). Etätyöskentely vähentää
tutkimuksen mukaan myös töistä myöhästymiseen liittyvää stressiä, koska yksilön ei
tarvitse käyttää aikaa siirtyäkseen työpaikalle (Day & Burbach, 2015). Toisaalta taas etätyö
saattaa vähentää mahdollisuuksia edetä työuralla, koska esimiesten on vaikeampi arvioida
yksilön edistymistä ja kehittymistä omassa työssään. Etätyö voi vaikuttaa negatiivisesti
työskentelyyn myös taidonpuutteena. Yksilön pitää pystyä hyödyntämään erilaisia
teknologisia työkaluja, jotta etätyöskentely on sujuvaa. (Blount, 2015) Teknologian
merkitystä käsitellään myöhemmin kappaleessa 3.4.1.
3.3.1

Tehokkuus

Tutkimuksen mukaan etätyöläiset työskentelevät tehokkaasti ja ovat tuotteliaita (Neufeld &
Fang, 2005). Tehokkuus määritellään yksilötasolla yksilön kykynä käyttää olemassa olevia
kykyjä ja materiaaleja suoriutuakseen työstään määritellyssä ajassa (Ruch, 1994; Neufeld
& Fang, 2005). Etätyö saattaa muuttaa yksilön työskentely aikataulua, mutta työtehtävät ja
vastuualueet eivät perinteisesti muutu. Aina tehokkuus ei kuitenkaan lisäänny vaan saattaa
myös laskea, joka voi johtua tietotekniikanresurssien rajallisuudesta tai vuorovaikutuksen
vähenemisestä (Staples, Hulland & Higgins, 1999). Tehokuuden kasvamisella voi olla myös
haittapuolia. Golden (2006) toteaa, että etätyössä yksilöiden välinen suhde muihin
kollegoihin ja esimiehiin heikentyy, kun yksilö keskittyy enemmän suorittamiseen.
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Baruch ja Nicholson (1997) tutkimus nostaa esille neljä tekijää, jotka yksilön tulee
saavuttaa, jotta etätyö voi olla tehokasta. Työn luonne ja olemassa oleva tietotekniikka tulee
soveltua etätyöhön. Tämän lisäksi organisaation kulttuurin täytyy tukea etätyöskentelyä ja
johdon täytyy luottaa etätyöläisiin. Kolmantena yksilön tulee pystyä erottamaan koti ja työ,
jotta työnteko pysyy työajoissa ja perhe-elämä ei kärsi etätyöstä. Neljäntenä tekijänä on
yksilö itse ja yksilön henkilökohtainen asenne, arvot ja ominaisuudet etätyöskentelyä
kohtaan.
Aikaisemman tutkimuksen mukaan etätyöskentelyn tehokkuuden lisääntyminen on
vahvasti kytköksissä keskeytysten vähenemiseen ja optimaaliseen työajankäyttöön
(Mokhtarian & Salomon, 1997). Tuotteliaisuuden kasvu heijastuu yksilön aikaisempaa
parempaan suoriutumiseen työtehtävissä, joustavuuteen ja oman aikataulun suunnitteluun.
(Montreuil & Lipper, 2003). DuBrin (1991) mukaan tehokkuuteen vaikuttaa huomattavasti
se, että usein etätyöläiset päättävät itse etätyöskentelystään. Näin ollen yksilön tehokkuus
kasvaa luonnollisesti, koska yksilö on valinnut itselleen mieleisen tavan tehdä töitä ja tässä
tapauksessa etätyön.

3.4 Etätyöolosuhteet
Etätyössä

korostuu

yksilön

vapaus

aikatauluttaa

työpäivänsä

ja

vapaa-aikansa

haluamallaan tavalla (Kossek et al., 2006; Coenen & Kok, 2014). Etätyö mahdollistaa
yksilölle vapauden päättää itse, missä ja miten toteuttaa työskentelynsä ja hoitaa
työtehtävänsä (Putnam, Myers & Gailiard, 2014; Allen, Golden & Shockley, 2015).
Gajendran ja Harrison (2007) hypoteesi yksilön autonomian lisääntymiseen etätyössä sai
tukea heidän tutkimuksensa tuloksissa. Työn ja vapaa-ajan välinen raja on usein häilyvä
sekä haasteellista määrittää etätyöskentelyssä (Ramarajan & Reid, 2013). Etätyöläiset
käyttävätkin erilaisia rutiineja työskennellessään kotona, jotta työ ja vapaa-aika olisi
helpompi erottaa toisistaan (Fonner & Stache, 2012).
Joustava työn aikataulutus etätyössä mahdollistaa yksilöä myös tarvittaessa hoitamaan
pakollisia henkilökohtaisia asioita työpäivän aikana, joka ei olisi mahdollista tavallisessa
toimistoympäristössä

(Coenen

&

Kok,

2014),

ja

samalla

etätyöläinen

pystyy

tasapainoilemaan helpommin koti- ja työaskareiden välillä (Bailey & Kurdland, 2002). Fritz
et al. (1998) toteavat tutkimuksessaan, että teknologia ja erilaiset tietotekniset ratkaisut ovat
mahdollistaneet kepeän etätyöskentelyn ja kommunikoinnin yli maantieteellisten rajojen.
Samalla etätyö antaa yksilölle vapauden tehdä itsenäisiä päätöksiä työtehtävään liittyen,
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mihin yksilöllä ei ollut välttämättä mahdollisuutta ennen etätyöhön siirtymistä (Kelliher &
Anderson, 2010).
Etätyössä keskeytyksien määrä työtä tehdessä pienenee (Mann, Varey & Button, 2000),
verrattuna esimerkiksi avokonttorissa työskentelyyn. Luong ja Rogelberg (2005) nostavat
esiin erilaisten tapaamisten, puheluiden, sähköpostien sekä taustamelun vaikuttavan
negatiivisesti työntekoon. Nämä edellä mainitut häiriötekijät ovat pienemmässä roolissa
etätyössä, riippuen siitä millaisessa ympäristössä yksilö tekee töitä. Etätyörutiineissa sekä
-olosuhteissa on myös eroja yksilöiden välillä, joihin vaikuttaa yksilön työskentely-ympäristö
(Kniffin et al., 2020). Koroma, Hyrkkänen ja Virtanen (2014) tuovat esille tutkimuksessaan,
että etätyössä eri osa-alueet voivat heikentyä ja erilaiset tekijät vaikuttavat negatiivisesti
työntekoon verrattuna perinteiseen toimistoympäristöön. Työskentelyergonomia ja erilaiset
teknologiset

ongelmat

etätyöskentelyssä.

nousevat

Etätyössä

esille

isoina

yksilön

tulee

mahdollisina
myös

ongelmien

kehittää

ja

tuottajina
muokata

työskentelyruteenejaan, jotta työntekeminen olisi mahdollisimman vaivatonta (Thatcher &
Zhu, 2006). Osalle yksilöistä uusien rutiinien löytäminen on helppoa ja toisilla se voi kestää
kauemmin.
3.4.1

Teknologian merkitys

Teknologia ja erilaiset teknologiset välineet ovat välttämättömiä kommunikoinnin ja
työntekemistä

varten.

Tietoliikennetekniikka

(ICT)

muokkaa

yksilön

työskentely

kokoemusta kolmella tavalla: työpaikkavaatimuksien, työn itsenäisyyden sekä suhteiden
näkökulmista. Se vaikuttaa myös yksilön tapaan tehdä töitä teknologian välityksellä. (Wang,
Liu & Parker, 2020) ICT vaikuttaa myös työn luonteeseen sekä laatuun ja sitä kautta
työntekijän eli yksilön työn tuottavuuteen ja työhyvinvointiin (Orlikowski & Scott, 2008).
Etätyöskentelyyn käytettävät teknologiset välineet ja niihin liittyvä tutkimus on menneiden
vuosien aikana keskittynyt suurimmaksi osaksi perinteisiin viestintävälineisiin kuten
sähköpostiin ja erilaisiin chat palveluihin (Lin, Chiu, Joe & Tsai, 2010). Teknologia on
kuitenkin

mahdollistanut

erilaisia

uusia

kommunikointivälineitä

kuten

virtuaalisiin

tapaamisiin tarkoitetut sovellukset ja sosiaaliseen verkostoitumiseen luodut palvelut, jotka
ovat jääneet vähemmälle huomiolle tutkimuksessa (Gilson, Maynard, Young, Vartiainen &
Hakonen, 2015).
Etätyöläinen on riippuvainen teknologiasta ja sen toimivuudesta enemmän kuin
perinteisellä toimistolla työskentelevä (Kugelmass, 1995). Erilaiset teknologiset ratkaisut
ovat mahdollistaneet työskentelyn paikasta riippumatta (Blakstastad, 2015). Erilaiset
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tapaamiset ja keskeytykset työpäivän aikana vaikuttavat negatiivisesti työn tekoon ja
asioiden valmiiksi saamiseen. Toisaalta stressitaso voi laskea harvempien häiriöiden
johdosta ja etätyöläiset nauttivat siitä, että saavat itse päättää omasta työskentelystään
(Fonner & Roloff, 2010). Etätyössä keskeytyksiä tulee teknologian välityksellä, mutta
toimiston tausta melu sekä muut häiriötekijät ovat huomattavasti pienemmät kuin
perinteisessä toimistossa (Leonardi, Treem & Jackson, 2010). Toisaalta taas etätyössä
erilaiset keskeytykset, jotka eivät liity työskentelyyn ovat yleisiä ja saattavat vaikuttaa
negatiivisesti yksilön keskittymiseen kotona (Hunton, 2005). Ja kuten aikaisemmin todettiin,
teknologia voi tuottaa tietoteknisiä ongelmia, joka vaikeuttaa työskentelyyn negatiivisesti
(Koroma et al., 2014). Nykypäivänä työntekijät voivat osallistua videopuheluun tai verkon
yli tapahtuviin tapaamiseen millä laitteella tahansa, mistä sijainnista tahansa samalla kun
yksilö työskentelee millä tahansa aikavyöhykkeellä. Tällainen ei olisi ollut mahdollista vielä
10 vuotta aikaisemmin, joka kertoo meneillään olevasta nopeasta teknologisesta
kehityksestä. (Dery, Sebastian & Van Der Meulen, 2017)
Belanger, Collins ja Cheney (2001) nimeävät tutkimuksessaan kolme tekijää, jotka
vaikuttavat etätyöskentelyyn. Vaikuttavat tekijät ovat teknologian tarjoamat välineet
etätyöskentelyyn, mahdollisuus käyttää teknologiaa kommunikointiin ja yksilön tapa
kommunikoida etätyössä tiiminsä kanssa. Belanger et al. (2001) tulevat tutkimuksessaan
lopputulokseen, että teknologisilla välineillä on suuri positiivinen vaikutus yksilön
tuottavuuteen, työstä suoriutumiseen sekä työtyytyväisyyteen. He toteavatkin teknologisten
välineiden olevan suuri voimavara etätyöläiselle.
Yhteenvetona voidaan todeta, että etätyöolosuhteet ovat yksilöllisiä ja riippuvaisia myös
muustakin kuin yksilöstä. Yksilö voi kohdata uudenlaisia häiriötekijöitä etätöissä, mitä taas
perinteisellä toimistolla ei ole ennen ollut. Toisaalta taas etätyön joustavuus ja yksilön
vapaus aikatauluttaa omat työpäivät haluamallaan tavalla ovat etätyön hyviä puolia
(Coenen & Kok, 2014). Kiistelemättä on kuitenkin selvää, että teknologiset ratkaisut
mahdollistavat etätyön ja kommunikoinnin jatkumisen yksilöiden välillä etäisyydestä
riippumatta. Teknologialla on suuri rooli onnistuneessa etätyössä, mutta etätyössä tarvitaan
myös johtajuutta ja johtamista, jotta yhteistyö voi onnistua (Cranshaw & Kittur, 2011).
Virtuaalista johtamista käsitellään tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

3.5 Virtuaalinen johtaminen
Etätyöskentelyyn siirtyessä johtamiskäytäntöjen muovaaminen on usein tarpeen,
verrattuna aikaisempii tapoihin johtaa yksilöä. Virtuaalisessa kontekstissa tapahtuvassa
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johtamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota etätyöläisten koordinointiin ja motivaation
ylläpitämiseen. Samaan aikaan johdon tulee varmistaa yksilön pääsy erilaisiin järjestelmiin
sekä viestiä yksilön kanssa. (Illegems, Verbeke & S’Jegers, 2001) Virtuaalisesti tapahtuva
johtaminen on haastavampaa kuin kasvotusten tapahtuva johtaminen (Hinds et al., 2002;
Gibson & Cohen, 2003), koska kasvotusten tapahtuva kohtaaminen ei ole mahdollista
virtuaalisessa ympäristössä (Gibson & Cohen, 2003).
Liao (2017) malli virtuaalisten tiimien johtamisesta korostaa johtamisen vaikutusta
organisaatiossa monella eri tasolla; yksilötasolla, tiimitasolla sekä samaan aikaan tiimi
rajojen yli. Mallin tarkoitus on kuvata yksilö- ja tiimitason eroja virtuaalisessa ympäristössä
tapahtuvassa johtamisessa. Malli myös osoittaa, mitkä tekijät vaikuttavat tehokkuuteen.
Yksilötasolla vaikuttavat tekijät ovat kollegoiden välinen suhde työyhteisössä, joka ilmenee
esimerkiksi ammatillisena kunnioituksena, luottamuksena ja yhteistyönä. Tiimitasolla
vaikuttavat tekijät ovat ilmenevät virtuaalisena yhteistyönä, luottamuksena ja virtuaalisina
konflikteina. Nämä edellä mainitut tekijät vaikuttavat suoraan myös yksilötason tekijöihin ja
yksilön käyttäytymiseen. Yksilö- ja tiimitason tekijät vaikuttavat niin tiimin tehokkuuteen kuin
yksilön omaan tehokkuuteen. Johtaja voi omalla toiminnallaan vaikuttaa molemmilla tasoilla
yksilöön ja tiimiin sekä sen tehokkuuteen ja saavutettuun lopputulokseen. (Liao, 2017)
Johtajien on tärkeää kommunikoida yksilöiden kanssa henkilökohtaisesti, koska jokaisella
yksilöllä on omat ja erilaiset haasteensa virtuaalisessa ympäristössä (Bartol & Hill, 2016).
Hyvä johtaja pystyy muokkaamaan omaa käytöstään ja tunnepuoleen liittyviä tilojaan
tarpeen mukaan. Samalla hyvä johtaja pystyy ylläpitämään yksilöiden motivaatiota sekä
luottamusta ja vaikuttamaan yksilöiden tehokkuuteen työhön liittyvissä asioissa (Liao,
2017). Johtajan tulisi ottaa yksilö huomioon niin tiimin sisällä kuin yksilönä tiimin
ulkopuolella, saavuttaakseen tehokasta johtamisesta virtuaalisessa ympäristössä (Gibson
& Cohen, 2003).
Bell ja Konzlowski (2002) kritisoivat virtuaaliseen työskentelyyn kytkeytyvää tutkimusta ja
toteavat sen rajoittuneen menneinä vuosikymmeninä ainoastaan tiimeihin liittyviin hyötyihin,
jättäen tutkimuksen ulkopuolelle organisaatiotason tai mahdolliset haittavaikutukset. He
painottavat tutkimuksessaan, että virtuaalinen ympäristö tuo ketteryyttä työskentelyyn,
mutta luo samalla johtamiseen uudenlaisia haasteita. Johtajien tulee hajauttaa vastuuta
tiimin jäsenille ja rohkaista heitä itsensä johtamiseen etätyössä (Hackman & Walton, 1986).
Virtuaalisessa ympäristössä tiimin jäsen eivät välttämättä vaadi yhtä paljon johtamista kuin
tavallisessa toimistoympäristössä (Bell & Konzlowski, 2002), joka tekee johtamisesta
haastavaa, kun tiimin jäsenten tarpeet ovat yksilöllisiä. Purvanova ja Kenda (2018) mukaan
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myös virtuaalinen ympäristö ja etätyö vaikuttavat johtamiseen ja pakottavat muokkaamaan
toimintatapoja verrattuna johtamiseen normaalisti.
Johtajan tulee luoda johtamisellaan yksilöön hyvä ja kannustava suhde myös virtuaalisessa
ympäristössä. Avoin keskustelu sekä selkeät yhteiset tavoitteet ovat pohja hyvälle
johtajuudelle. (Tjosvold & Wong, 2000) Balthazard, Waldman ja Warren (2009) tiivistävät
artikkelissaan virtuaalisen tiimiin johtajan persoonallisuuden sekä viestintätapojen olevan
keskeisessä

roolissa

tehokkaan

johtajuuden

saavuttamiseksi

virtuaalisessa

työympäristössä. Toisaalta samaan aikaan kommunikoinnin puute johtotasolla vaikuttaa
suoraan yksilötasoon ja voi johtaa helposti väärinymmärryksiin sekä vaikeuttaa johtamista
(Johnston & Joyner, 2005). Etätyössä yksilöt ovat maantieteellisesti hajautettu, jolloin myös
johtajan asema muuttuu. Johtajan tulee työskennellä yksilön vierellä, eikä niinkään
yläpuolella hierarkkisesti. Tämä mahdollistaa rikkaamman alaisesimies suhteen ja vie koko
organisaatiota eteenpäin. (Blakstastad, 2015)
Henderson (2008) nostaa keskusteluun johtajan paikan etätyössä alaisten näkökulmasta.
Hän toteaakin, että tutkimuksen mukaan alaiset kokevat helpommaksi purkaa ongelmia
johtajan kanssa, kun johtaja on maantieteellisesti kaukana. Myös Purvanova ja Bono (2009)
toteavat tutkimuksessaan, että etätyössä johtajan on vaikea toteuttaa perinteisiä
hierarkkisia johtajuuden käytäntöjä kuten motivointi ja tiimin jäsenten dynamiikan
ohjaaminen juuri virtuaalisen ympäristön johdosta. Johtajan on investoitava enemmän
aikaa ja vaivaa johtaessaan etätyöläisiä onnistuakseen siinä. Hoch ja Kozlowski (2014)
kuitenkin painottavat, ettei edellä mainitut toimet ole johtajalta aina mahdollisia.
Yhteenvetona voidaan todeta, että yksilön sopeutuminen etätyöhön on monen tekijän
summa, johon pystytään vaikuttamaan johtamisen näkökulmasta erilaisin keinoin.
Sopeutumiseen vaikuttavia tekijöitä on monia, riippuen näkökulmasta, tutkijoista ja
kirjallisuudesta. Eri tekijät vaikuttavat toisiin yksilöihin positiivisesti, kun samaan aikaan ne
voivat vaikuttaa toisiin yksilöihin negatiivisesti. Etätyön etuihin näkökulmasta riippumatta
lukeutuvat pääasiallisesti paikkariippumattomuus, joustavuus ja itsenäisyys (Putnam,
Myers & Gailiard, 2014; Allen, Golden & Shockley, 2015). Nämä ovatkin osatekijöitä, jotka
auttavat yksilöä sopeutumaan etätyöskentelyyn. Samaan aikaan tutkijat ovat hieman
huolissaan

kommunikoinnin

eristäytymisestä,

joka

tulee

vuorovaikutuksesta etätyössä.

vähenemisestä
esille

ja

vähenevässä

mahdollisesta

sosiaalisesta

kasvotusten

tapahtuvassa
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN
Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen toteuttamiseen valittua menetelmää ja kerrotaan
tarkemmin tutkittavasta aineistosta. Tämän luvun tarkoitus on avata lukijalle, miksi kyseinen
tutkimusmenetelmä on valittu tutkimuksen toteuttamista varten ja miten kerätty aineisto on
analysoitu. Luvun lopussa tarkastellaan tämän tutkimuksen luotettavuuden kannalta
reliabiliteettia sekä validiteettia.

4.1 Tutkimusmenetelmä
Tämä

tutkimus

toteutettiin

laadullisella

tutkimusmenetelmällä

eli

kvalitatiivisena

tutkimuksena. Tutkimusmenetelmän valintaan vaikutti valmis aineisto, joka muodostui
sanallisista

avoimista

vastauksista.

Tähän

tutkimukseen

käytettyä

aineistoa,

analysointitapaa ja aineiston keräämistä avataan seuraavassa kappaleessa (4.2)
yksityiskohtaisemmin. Tämä tutkimus otti katsauksen yhteen, rajattuun organisaatioon ja
siellä

tapahtuneeseen

muutokseen

työntekijöiden

siirtyessä

kokoaikaiseen

etätyöskentelyyn. Tässä tutkimuksessa analysoitiin tekijöitä, jotka vaikuttivat yksilön
sopeutumiseen

uuteen

etätyötilanteeseen.

Vastaajajoukon

koon

ja

taloudellisen

kannattavuuden johdosta aineiston keruu tapahtui kohdennetulla kyselylomakkeella, johon
jokainen organisaation työntekijä sai vastata organisaation intranetissä. Kyselylomake on
yksi perinteisimpiä aineistokeruu tapoja, jonka toteuttaminen internetissä on hyvin
kustannustehokasta. Kerran tuotettu kysely pystytään pienellä vaivalle lähettämään isolle
joukolle vastaajia suhteellisen pienin taloudellisin kustannuksin, esimerkiksi sähköpostin
avulla. (Aaltola & Valli, 2015) Kvalitatiivisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata todellista
elämää ja siihen liittyviä tekijöitä ja pyrkiä tutkimaan valittua sekä rajattua kohdetta
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2009).
Koskinen,

Alasuuri

ja

Peltonen

(2005)

nimeävät

perusperiaatteita

laadulliselle

tutkimukselle. Laadulliselle tutkimukselle on hyvin ominaista, että se etenee induktiivisesti.
Sillä tarkoitetaan sitä, ettei laadullisessa tutkimuksessa määritellä hypoteeseja testattavaksi
ennen

kuin

tutkimus

aloitetaan.

Tämä

tutkimus

eteni

induktiivisesti,

koska

tutkimuskysymyksiä muokattiin teoriakappaleiden ja aineiston analysoinnin pohjalta
mahdollisimman yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Toinen tyypillinen ominaisuus on
luonnollisesti syntyvät aineistot sen sijaan, että tutkijan itse tuottaisi tutkittavan aineiston.
Kvalitatiivisessa

tutkimuksessa

pyritään

tutkimaan

mahdollisimman

luonnollisia

tapahtumia, joita ei ole tuotettu tietyssä koeympäristössä, eikä tutkijan läsnäolo vaikututtaisi
aineiston laatuun. Kolmas ominainen piirre laadulliselle tutkimukselle on sen keskittyminen
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yksittäiseen tapaukseen, eikä niinkään pyritä yleistettävään joukkotapaukseen. Sen
tarkoitus ei ole pyrkiä mittaamaan hankittua aineistoa eli muuttamaan sitä numeeriseen
muotoon. (Koskinen et al., 2005) Tässä tutkimuksessa määritellylle kohdeorganisaatiossa
tapahtunut muutos oli ainutlaatuinen, eikä sitä suunniteltu organisaation puolesta
etukäteen. Aineisto kerättiin heti tapahtuneen muutoksen jälkeen, jotta voitiin tarkastella
vastaajien kokemusta muutoksesta ja siihen vaikuttaneita tekijöitä.
Myös Hirsjärvi et al. (2009) kiteyttävät kvalitatiivisen tutkimuksen ominaispiirteitä kirjassaan
ja lisäävät listaan vielä muutaman tyypillisen piirteen. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa
tutkittava joukko valitaan tarkoituksenmukaisesti eikä käytetä satunnaisotantaa kuten usein
kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Toinen heidän huomionsa on, että tutkimussuunnitelma
muodostuu laadullisessa tutkimuksessa erittäin joustavasti tutkimuksen edetessä.
Tutkimussuunnitelmaa

voidaan

muokata

eri

tutkimuksen

vaiheissa

olosuhteiden

mukaisesti. Tästä tutkimuksesta pystytiin tunnistamaan myös Hirsjärvi et al. (2009)
määrittelemiä ominaispiirteitä. Tutkimuksen kohteeksi valittiin isosta organisaatiosta yksi
rajattu toimintayksikkö. Valmiiksi kerätty aineisto ohjasi tutkijaa tutkimusprosessissa ja
aineisto edellytti muokkaamaan tutkimussuunnitelmaa matkan varrella. Laadullisen
menetelmän tarkoitus on antaa lukijalle erilainen ja uudenlainen tapa ymmärtää kuvattua
ilmiötä, jonka johdosta tarvitaan syvyyttä tutkimuksen analysoinnissa moniulotteisuuden
sijasta (Koskinen et al., 2005).
Tutkimuksen

tutkimusstrategiana

käytettiin

teoriasidonnaista

analyysia.

Teoriasidonnaisessa analyysissa hyödynnetään analyysin tukena ja pyritään nostamaan
esille teoriasta yhtäläisyyksiä tai eroja tutkimuksen löydöksiin verrattuna. Tämä
tutkimusstrategia antaa tutkijalle mahdollisuuden myös nostaa analyysissä tekijöitä, jotka
poikkeavat aikaisemmasta tutkimuksesta. (Eskola et al., 1998) Tämän tutkimustavan
tarkoitus on pitää teoriaa uusien ajatusten tuottajana, eikä niinkään pyrkiä todistamaan
teoriaa todeksi (Tuomi & Sarajärvi, 2009).

4.2 Aineiston kerääminen ja tutkimusprosessi
Tämän tutkimuksen tutkija ei itse kerännyt analyysiosassa käytettyä aineistoa. Tutkija sai
käyttöönsä valmiiksi kerätyn aineiston. Aineisto kerättiin kohdeorganisaation kehittämistä
varten johdon toimesta maaliskuussa 2020 ja sen tarkoitus oli saada tietoa
kohdeorganisaation siirtymisestä etätyöhön. Kysely lähetettiin organisaation toimesta
kaikille sen työntekijöille ja työntekijät pystyivät vastaamaan kyselyyn organisaation intrassa
ennalta määritellyn ajanjakson. Aineisto kerättiin heti muutoksen tapahduttua, joten muutos
oli tuore ja hyvin yllättävä vastaajille.
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Kyselyaineisto koostui kahdeksasta (8) avoimesta kysymyksestä liittyen etätyöskentelyyn.
Kyselyyn vastaajat pystyivät vastaamaan kyselyyn joko suomeksi tai englanniksi. Valli et
al. (2018) mukaan avointen kysymysten käyttö aineiston keruussa tuo etuna sen, että
vastauksista voidaan saada uusia hyviä ja käyttökelpoisia ideoita. Toinen etu on, että
aineistoa voidaan luokitella usealle eri tavalla tarpeen mukaan. Valli (2002) nostaa esille
myös avointen kysymysten huonoja puolia. Yksi huono puoli on, että vastaaja saattaa
vastata kysymyksen ohi, eikä tätä vastausta voida enää tarkentaa jälkikäteen tai
huonoimmassa tapauksessa vastausta ei voida käyttää ollenkaan tulosten analysoinnissa.
Internetissä

tapahtuvien

kyselylomakkeiden

täytössä

voidaan

pakottaa

vastaaja

vastaamaan jokaiseen kysymykseen tietotekniikan avulla, jolla tarkoitetaan, että vastaaja
ei pääse seuraavaan kysymykseen ennen kuin edelliseen on vastattu. Sen varjopuolena
on kuitenkin se, että vastaajalla ei välttämättä ole sanottavaa jokaisesta aiheesta, jolloin
vastaukset saattavat jäädä hyvin lyhyiksi ja pintapuolisiksi. (Valli, 2002)
Kyselyaineiston kysymysten laatiminen on erittäin tärkeä vaihe prosessia, koska
kysymyksiä tai sanamuotoja ei voi muuttaa enää jälkikäteen. Kysymyksiä laatiessa on myös
varmistettava, että esitetty kysymys on ymmärrettävissä vain halutulla tavalla, eikä
vastaajalla ole mahdollisuutta väärin ymmärtää kysymystä. Tällaisessa tapauksessa
vastaajan vastaus on tutkimuksen ja analyysin kannalta usein käyttökelvoton, koska
tarkentavia kysymyksiä ei pystytä kysymään. (Valli, 2002) Kohdennetun kyselyaineiston
kysymykset (liite 1) oli määritelty toisten tutkijoiden toimesta ennakkoon.
Tämän tutkimuksen tutkimusprosessi poikkesi hieman perinteisemmästä kvalitatiivisesta
tutkimusprosessista, koska tutkimusaineisto oli kerätty valmiiksi, ennen kuin tämä
tutkimuksen tekeminen aloitettiin. Aineiston keräämisen suunnittelu ja toteuttaminen eivät
olleet osana tämän tutkimuksen tutkijan tutkimusprosessia. Myös kyselyaineiston
kysymykset

oli

määritelty

ennakkoon,

eikä

tutkija

Tutkimusprosessin kulku on havainnollistettu kuviossa 6.

pystynyt

vaikuttaman

niihin.
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Kuvio 6. Tutkimusprosessin kulku
Tutkimusprosessi

eteni

valmiista

aineistosta

huolimatta

pääpiirteittäin

loogisesti

tutkimuskysymyksien määrittelystä lähtien aina tämän tutkimuksen johtopäätöksiin.
Tutkimuskysymykset

laadittiin

määriteltyjen

teemojen

ympärille

varmistaen,

että

käytettävissä olevasta aineistosta pystyttiin saamaan vastaus niihin. Tutkimuskysymykset
muuttuivat ja tarkentuivat tutkimusprosessin aikana, joka tyypillinen piirre kvalitatiivisessa
tutkimuksessa (Hirsjärvi et al., 2009). Tutkimuskysymyksien ja käsitteiden määritellyn
jälkeen muodostettiin tämän tutkimuksen teoriaosa eli kirjallisuuskatsaus tutkittavasta
aiheesta. Teoriaosion jälkeen tutkimuksen aineisto analysoitiin ja teoriaosioon tehtiin
tarvittavat muutokset yhtenäisen kokonaisuuden saavuttamiseksi. Lopuksi koottiin yhteen
tutkimuksen johtopäätökset ja tutkijan oma pohdinta tutkimukseen liittyen.

4.3 Tutkittavat
Tämän

tutkimuksen

kohdeorganisaatio

oli

julkishallinnollinen

organisaatio,

jossa

työskentelee alle 1000 työntekijää. Tutkittava kohdeorganisaatiota käsiteltiin tässä
tutkimuksessa anonyymisti, jonka johdosta kohdeorganisaatiosta ei kerrottu enempää
taustatietoja. Tutkimusta varten kerättiin kohdennettu kyselyaineisto, joka lähetettiin
kohdeorganisaation koko henkilökunnalle sähköpostilla. Tarkoituksena oli, että jokainen
henkilökunnan jäsen vastaa kyselyyn, mutta tämän tutkimuksen kannalta ei ole oleellista,
kuinka moni organisaation jäsen jätti vastaamatta. Tämä tutkimus keskittyi yhden rajatun
toimintayksikön vastauksiin, joita saatiin yhteensä 166. Vastaajien joukko oli tarpeeksi suuri
ja kattava, jotta tutkimus voitiin toteuttaa kohdeorganisaatiossa. Jokainen kyselyyn
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vastannut osallistui aineiston keruuseen vapaaehtoisesti ja kyselyyn pystyi vastaamaan
joko suomeksi tai englanniksi.
Seuraavaksi käsitellään anonyymisti vastaajien taustaa, jotta lukijalle tulisi parempi käsitys
siitä, millaisesta vastaajajoukosta tutkimuksen analyysiosa on muodostettu. Vastaajista 61
(38 %) oli miehiä ja 99 (60 %) oli naisia. Kuusi vastaajaa ei halunnut kertoa sukupuoltaan.
Vastaajien keski-ikä oli 42,7 vuotta. Vastaajista kaksi työskenteli apurahatutkijoina, 139
kokonaikaisina työntekijöinä, 14 opiskelijana tai jatko-opiskelijana, kahdeksan osa-aikaisen
työntekijänä, yksi työnhakijana ja kaksi ei halunnut vastata. Työsuhteen jakautumaa on
kuvattu kuviossa 7.

Kuvio 7. Tutkimukseen vastaajien työsuhdejakauma
Vastaajat työskentelivät keskiarvolta 38 tuntia/viikko ja kokonaikaisten työntekijöiden
työtuntien keskiarvo oli 39,8 tuntia/viikko. Vastaajat kertoivat heidän aikaisemmasta
etätyökokemuksestaan seuraavasti; vastaajista 15 % ei ollut koskaan aikaisemmin
työskennellyt etänä, 30 % vastaajaa harvemmin kuin kerran viikossa, 27 % vastaajaa
raportoi työskennelleensä yhden päivän viikossa etänä, 20 % vastaajaa kaksi päivää
viikossa, 5 % vastaajaa kolme päivää viikossa, 1 % vastaajaa viisi päivää viikossa ja alle
1 % vastaaja kuusi tai seitsemän päivää viikossa. Etätyön aikaisempaa kokemusta
kohdeorganisaatiossa on havainnollistettu kuviossa 8.
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Kuvio 8. Vastaajien kokemus etätyöskentelystä ennen maaliskuuta 2020
Tutkimuksen kannalta oli merkittävää, että kohdeorganisaatiosta ainoastaan 15 %
työntekijöistä ei ollut aikaisemmin työskennellyt etänä, mutta kääntäen 85 % vastaajilla oli
aikaisempaa kokemusta etätyöstä, ennen kuin kohdeorganisaatio siirtyi kokonaan
etätyöskentelyyn. Kohdeorganisaatiossa huomattava osa työntekijöistä oli tietotyöläisiä,
jonka johdosta itsenäinen ja paikkariippumaton työskentely oli heille suhteellisen tuttua jo
ennen etätyöhön siirtymistä.

4.4 Aineiston analysointi
Tämän tutkimuksen aineiston analysointi tapahtui teoriasidonnaisena analyysina mukaillen
kolmivaiheista analysointitapaa, jonka Alasuutari (2011) esitteli kirjassaan. Kolme vaihetta
ovat; aineistoon tutustuminen, havaintojen pelkistäminen sekä arvoitusten ratkaiseminen.
Aineistoon tutustumisen tarkoitus on varmistaa, että tutkija hahmottaa ja ymmärtää mitä
aineisto pitää kokonaisuudessaan sisällään, ennen kuin tutkija alkaa sitä pelkistämään,
teemoittelemaan tai havainnoimaan.
Alasuutari (2011) mukaan aineiston pelkistämiseen liittyy kaksi tekijää; aineistoa
tarkastellaan valitusta näkökulmasta, tässä tutkimuksessa teoriaosuudessa esiin tulevien
teemoja kautta. Aineistoa tarkastellaan ja analysoidaan ainoastaan sellaisten tekijöiden
näkökulmasta, jotka ovat tutkimuksen kannalta olennaisia, jättäen analysoinnin ulkopuolelle
osan aineistosta. Toinen tekijä havaintojen pelkistämisessä on vähentää havaintomääriä
yhdistelemällä eri havaintoja etsimällä niille yhteisiä tekijöitä. Tämä tapahtuu määriteltyjen
teemojen ja värien avulla tässä tutkimuksessa, joihin keskitytään syvemmin hieman
myöhemmin. Havaintojen pelkistämisellä pystytään keskittymään analyysissä olennaiseen
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ja yhdistämään raakahavaintoja. Tällöin tutkija pystyy hahmottamaan paremmin aineiston
muodostaman kokonaisuuden.
Kolmas ja viimeinen vaihe Alasuutari (2011) analysointitavassa on arvoitusten
ratkaiseminen. Muualla kirjallisuudessa sitä voidaan kutsua myös tulosten tulkinnaksi.
Tämän vaiheen tarkoitus on liittää analyysissa saadut tulokset aikaisempaan tutkimukseen
tai/ja erilaisiin malleihin ja tutkimuksen viitekehykseen. Arvoitusten ratkaisemisen tarkoitus
on löytää analyysissä saaduista tuloksista muuttujista syy-seuraussuhteita. Tulkinnan
apuna

käytetään

myös

teoriaosuutta

tästä

tutkimuksesta

sekä

määritettyjä

tutkimuskysymyksiä. Seuraavaksi esitellään yksityiskohtaisemmin, miten kolme vaihetta
toteutettiin ja miten tämän tutkimuksen aineisto analysoitiin.
Kerätty

aineisto

oli

Excel-muodossa

tutkimuksen

analysoinnin

aloitusvaiheessa.

Tutkimuskysymykset jaoteltiin teemojen mukaan, jotta saavutettiin parempi kokonaisuus
mihin teoriaosioon kukin kysymys linkittyy ja samalla tutkija tutustui kerättyyn aineistoon.
Tutkija aloitti aineistoon tutustumisen heti kun vastaanotti aineiston. Tutkija luki vastaukset
useita kertoja läpi, ilman minkäänlaisia muistiinpanoja aineiston kokonaisuuden
hahmottamista varten. Sen tarkoituksena oli ymmärtää kerätyn aineiston laajuus ja
kiinnittää huomiota yhtäläisyyksiin sekä eroavaisuuksiin vastauksien välillä. Aineistoon
tutustumisen tarkoitus oli myös keskittyä siihen, miten valitut teemaat nousivat aineistossa
esille sekä varmistaa, että oikeat teemat oli valittu tutkimuksen analysointia varten. Tämä
oli myös tärkeä vaihe aineiston tutustumisen kannalta, joka oli ensimmäinen vaihe
analysointia.
Tutkimuksen analysointia varten valitut teemat valikoituivat tutkijan mielenkiinnon ja kerätyn
aineiston pohjalta. Ne muovaantuivat aineiston tutustumisvaiheessa, koska oli tärkeää
saada kerätystä aineistosta mahdollisimman laadukas ja kokonaisvaltainen hyöty irti. Valitut
teemat aineiston analysointia varten olivat; kokemusmuutoksesta, kommunikointi ja
viestintä etätyössä, muutos työskentelyssä, etätyöolosuhteet ja sopeutuminen etätyöhön.
Aineistoon

tutustumisen

ja

teemojen

määrittelyn

jälkeen

siirryttiin

havaintojen

pelkistämiseen. Jokainen kysymys käytiin yksitellen läpi, vastaus kerrallaan ja määriteltyjä
teemasanoja lihavoiden vastaajien vastauksista. Esimerkiksi ensimmäisen kysymyksen
kohdalla kysyttiin vastaajien ajatuksista ja tunteista muutosta kohtaan, lihavoitiin
vastauksista erityyppisiä kokemuksia, mitä vastattavat olivat kokeneet muutoksen aikana.
Kokemukset saattoivat olla positiivisia, negatiivisia, neutraaleita tai jotakin näiden väliltä.
Tämän jälkeen aineiston vastaukset luettiin uudelleen ja vastaukset ryhmiteltiin värikoodeja
käyttäen eri ryhmiin teemojen mukaan. Vihreät ja vihertävän sävyisistä vastauksista huokui
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positiivia kokemuksia ja tekijöitä, jotka liittyivät koettuun muutokseen. Neutraalit ja
ristiriitaiset kokemukset merkittiin keltaisella värillä ja negatiivisia vastauksia korostettiin
punaisen eri sävyillä, riippuen kuinka negatiivinen vastaus oli. Näin toimittiin yksitellen
jokaisen kysymyksen kohdalla, määrittäen ennen analyysin aloittamista minkä teeman
ympärillä kyseessä olevan kysymystä analysoitiin. Kysymyskohtainen teemoittelu on
merkitty

liitteeseen

1.

tutkimuskysymystaulukkoon.

Värikoodaus

auttoi

tutkijaa

hahmottamaan yleisilmeen vastauksien suunnasta ja antoi mahdollisuuden nostaa niin
neutraaleja kuin hyvin vahvoja mielipiteitä esille raportointivaiheessa.
Havaintojen pelkistämisen ja teemoittelun jälkeen aloitettiin arvoitusten ratkaiseminen eli
toisin sanoin tulosten tulkitseminen. Tulkitsemisessa pyrittiin erityisesti nostamaan erilaisia
vastauksia vertailuun, jotta analyysi olisi mahdollisimman monipuolista. Aineistosta
poimittiin erilaisia lainauksia elävöittämään analyysia ja tuomaan lukijalle mahdollisimman
kokonaisvaltaisen kuvan kerätystä aineistosta. Aineiston tulkinnassa aineistoa verrattiin
määriteltyihin tutkimuskysymyksiin sekä viitekehykseen, jonka tarkoituksena oli tuoda esille
yhtäläisyydet ja lopulta tutkimuksesta havaitut tulokset. Aineistoa peilattiin tutkimuksen
teoriaosaan ja verrattiin aikaisempaan kirjallisuuteen sekä tieteellisiin artikkeleihin valittujen
teemoittelun mukaisesti.

4.5 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti
Tässä kappaleessa käsitellään tämän tutkimuksen reliabiliteettia sekä validiteettia eli
arvioidaan toteutetun tutkimuksen luotettavuutta sekä toistettavuuteen. Reliabiliteetti ja
validiteetti eivät sellaisenaan kuitenkaan sovellu laadullisen tutkimuksen arviointiin, koska
ne on kehitetty pääasiallisesti määrällisen tutkimuksen arviointia varten (Tuomi et al., 2018).
Reliabiliteetilla viittaan tutkimuksen toistettavuuteen eli mittaustulosten ja tutkimuksen
uudelleen toteuttamiseen. Reliabiliteetilla pyritään siihen, että tutkimus olisi mahdollista
toistaa uudelleen, eivätkä tulokset siten ole sattumanvaraisia. Reliabiliteetti voidaan todeta
esimerkiksi siten, että kaksi tutkijaa päätyvät yhtäläisiin lopputuloksiin toteuttaessaan
samaa tutkimusta. (Hirsjärvi et al., 2009)
Tutkimuksen luotettavuuden arvioitiin vaikuttaa moni tekijä. Yksi suurimmista tekijöistä
muodostuu siitä, miten tutkija on pystynyt selostamaan tutkimusprosessin tapahtumat.
Luotettavuuteen liittyy vahvasti esimerkiksi aineiston keräämisvaiheeseen liittyvät
häiriötekijät ja niistä raportoiminen. Aineiston keräämisen yksityiskohtainen raportointi vaihe
vaiheelta lisäävät tutkimuksen luotettavuutta. Tämä koskee kaikkia tutkimuksen vaiheita
eikä ainoastaan aineiston analysointia. Samalla voidaan todeta, että mitä tarkemmin tutkija
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on kuvannut tutkimusprosessinsa, sitä helpommin joku toinen tutkija voi toisintaa
tutkimusprosessin, joka lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Hirsjärvi et al., 2009)
Tutkimuksen validiteetti kuvaa tutkielman onnistumista siinä, miten se on onnistunut
mittaamaan käytetyllä tutkimusmenetelmällä tarkastelun kohteena olevaa ilmiötä.
Validiteettiin vaikuttaa kysymysten asettelun onnistuminen sekä aineiston laatu. (Hirsjärvi
et al., 2009). Näillä tarkoitetaan sitä, että määritellyt haastattelukysymykset vastaajille
pystyvät antamaan vastauksia tutkimuskysymyksiin ja sitä kautta edesauttavat tutkimuksen
etenemistä. Tämän tutkimuksen kohdalla voidaan todeta, että tutkimuskysymykset ja
kyselylomakkeen kysymyksissä on käytetty samoja teemoja ja käsitteitä yhtenäisen linja
saavuttamiseksi.
Laadullisen tutkimuksen tarkoitus on keskittyä yhteen ja rajattuun tapahtumaan tai
tilanteeseen. Tästä syystä laadullisen tutkimuksen tuloksia on vaikea yleistää tulosten
ainutlaatuisuuden takia, eikä siihen pyritäkään. Myöskään tutkimuksen toistettavuus ei ole
helposti saavutettavissa edellä mainittujen tekijöiden johdosta. Laadullinen tutkimus
keskittyy toistettavuuden sijasta tutkimuksen tulosten ymmärtämiseen. (Metsämuuronen,
2008)
Aineiston analysointi ja tutkimusprosessi on kuvattu yksityiskohtaisesti aikaisemmassa
kappaleessa, jotta tämän tutkimuksen luotettavuus saadaan halutulle tasolle. Aineisto
analysointiin teemoittelun avulla ja prosessia havainnollistettiin kuvioiden avulla, jotka
lisäävät toteutetun tutkimuksen luotettavuutta. Tutkija paneutui kerättyyn aineistoon
huolella ennen kuin aloitti tutkimuksen tekemisen, jotta analyysissä pystyttiin nostamaan
halutut tekijät esille. Luotettavuutta parantavat analysointivaiheessa myös suorat lainaukset
aineistosta, joka lisää tutkimuksen läpinäkyvyyttä. Suorien lainauksien käyttö osoittaa
lukijalle millaista ajatusprosessia tutkija on tehnyt aineistoa analysoidessaan ja miten
tutkimuksen tulosten päätelmiin on päädytty (Koskinen et al., 2005).
Luottavuuden

kannalta

on

merkittävää,

että

tutkija

perehtyi

aikaisempaan

tutkimuskirjallisuuteen ennen tutkimuksen aloittamista. Tällöin tutkijalla oli ymmärrys
käsiteltyjen aiheiden suhteista toisiinsa sekä kirjallisuuden laajuudesta valittujen teemojen
ympärillä. Valmiiksi kerätty aineisto asetti tietynlaisia rajoitteita tutkimuksen laajuuden
kannalta,

joten

tutkija

perehtyi

kerättyyn

aineistoon

perinpohjaisesti

ennen

tutkimusprosessin aloittamista.
Tämän tutkimuksen kohteena ollut organisaatio kohtasi ainutlaatuisen muutoksen, jonka
uudelleen toteuttaminen on hankalaa. Tätä tukimusta ei olisi voitu toteuttaa ilman kyseistä
organisaatiomuutosta. Ainutlaatuisuus tekeekin tutkimuksen uudelleentoteuttamisesta
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hankalaa,

koska

samalaisia

olosuhteita

voi

olla

vaikea

muodostaa

uudelleen.

Tapahtuneesta muutoksesta saatiin kattava kuva vastaajajoukon laajuuden ansiosta sekä
aineiston kerääminen tapahtui otolliseen aikaan. Kyselylomake lähetettiin kaikille
toimintayksilön henkilölle ja vastaajissa oli edustettuna erilaisia taustoja omaavia henkilöitä.
Vastaajien joukko oli muutoksen kohde, joten heillä oli eniten tietoa ja kokemusta
tapahtuneesta muutoksesta. Vaikka tätä kyseistä tutkimusta on vaikea toistaa uudelleen,
saatiin tästä tutkimusotannasta kattava kuva tapahtuneesta muutoksesta ja yksilöiden
muutoskokemuksesta.
On hyvä huomioida, että jos tutkimus olisi toteutettu jonakin toisena ajankohtana,
tutkimuksen tulokset voisivat olla erilaiset. Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty juuri
muutoksen tapahtumisen jälkeen, joka tekee aineistosta erittäin mielenkiintoisen. Jos
aineisto olisi kerätty toisena ajankohtana esimerkiksi puoli vuotta muutoksen jälkeen, olisi
vastaajilla voinut olla eriäviä mielipiteitä tapahtuneesta muutoksesta sekä omasta
sopeutumisesta etätyöhön. Tutkija uskoo, että jos joku toinen olisi analysoinut tässä
tutkimuksessa käytettyä aineistoa, olisi toinen tutkijan loppupäätelmät olleet linjassa tämän
tutkimuksen tuloksien kanssa.
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5. TULOKSET
Tässä kappaleessa käsitellään empiriaosion tulokset ja analysoidaan kerättyä aineistoa.
Aineisto on analysoitu kappaleessa 4.4. kuvatun teemoittelun mukaisesti. Kerätystä
aineistoista nostetaan referoinnin ja suorien lainauksien avulla esille yksilöiden näkemyksiä
ja kokemuksia etätyöhön sopeutumisesta. Analyysissä verrataan tuloksia teoriakappaleissa
esitettyihin teorioihin. Siten pyritään löytämään tästä tutkimuksesta yhtäläisyyksiä ja
eroavaisuuksia aikaisemman tutkimuksen sekä kirjallisuuden kanssa.

5.1 Yksilön kokemus muutoksesta
Etätyöskentelyyn siirtyminen herätti erilaisia ajatuksia, tuntemuksia ja kokemuksia
tutkittavassa kohdeorganisaatiossa. Osa tutkittavista oli kokenut tapahtuneen muutoksen
hyvin negatiivisesti ja osa nautti uudesta työskentelytilanteesta enemmän kuin aiemmin. Liu
ja Perrewé (2005) toteavat tutkimuksessaan erilaisten asenteiden vaikuttavan suuresti
yksilön muutoskäyttäytymiseen.
Analyysia varten kerätty aineistosta vastaukset luokiteltiin positiivisiin, neutraaleihin ja
negatiivisiin kokemuksiin tapahtuneesta muutoksesta. Osalla vastaajista oli myös hyvin
ristiriitainen olo muutoksesta; muutos oli tuonut niin hyvää kuin huonoa työskentelyyn, eikä
vastaajat

ymmärtäneet

itsekkään

mitä

ajatella

etätyöhön

siirtymisestä.

Näiden

kokemuksien lisäksi muutama vastaaja raportoi hyvin neutraalista suhteesta uutta tilannetta
kohtaan. Tutkimuksessa vähemmälle tarkastelulle jäävät usein positiiviset kokemuksen
muutoksesta (Scherer 2005), mutta tässä tutkimuksessa haluttiin nostaa myös positiivisia
kokemuksia muutoksen vaikutuksesta yksilöön, joita käsitellään seuraavaksi.
Positiivisesti muutoskokemukseen vaikuttaneet tekijät
Osa vastaajista koki, ettei työskentely muuttunut mitenkään verrattuna aikaisempaan
tilanteeseen verrattuna. Nämä vastaajat olivat pystyneet jatkamaan työskentelyään lähes
normaaliin tapaan etätyöhön siirtymisestä huolimatta. Osalla vastaajista oli taustalla
aikaisempaa kokemusta etätyöstä, esimerkiksi osa yksilöistä työskenteli muutaman päivän
viikossa toimistolta ja loput kotoa ennen muutosta. Näin muutos ei ollut näille yksilöille niin
suuri verrattuna työntekijöihin, jotka eivät olleen koskaan aikaisemmin työskennelleet
etänä. Stensaker ja Meyer (2012) raportoivat tutkimuksessaan, että ne, joilla on
aikaisempaa kokoemusta muutoksesta, reagoivat yleisesti vähemmän uuteen muutokseen
tunnepuolella sekä käyttäytymisenä verrattuna henkilöihin, joilla ei ole aikaisempaa

54
kokemusta muutoksesta. Van den Heuvel et al. (2013) korostavat myös tutkimuksessaan,
miten yksilölliset tekijät vaikuttavat muutoksen kokemiseen yksilötasolla.
Muutokseen liittyen positiivisten kokemuksien luojina vastaajat näkivät oman työpäivän
itsenäisen rytmittämisen ja vapauden päättää milloin työt tulee tehdyiksi. Yksi etätyöhön
siirtymisestä seurannut vaikutus oli työmatkustamiseen käytetyn ajan hyötykäyttö
työntekemiseen. Tämä koettiin positiiviseksi asiaksi. Suurin osa vastaajista työskenteli
pääsääntöisesti kotona etätöihin siirtymisen jälkeen, joka mahdollisti yksilöille töiden
aloittamisen heti aamulla omaan tahtiin ilman matkustamista työpaikalle. Osalla vastaajista
työmatka oli entuudestaan pitkä, joten täyspäiväisesti etätyöskentelyyn siirtyminen herätti
positiivisia ajatuksia, kuten yksi vastaaja kiteytti:
”…Olen kokenut tämän ajan myönteisenä enkä huomaa tässä oikeastaan
mitään negatiivista. Kun ei mene aikaa ja energiaa liikenteessä aamuin ja
iltapäivisin, niin aikaa jää paremmin muullekin elämiselle. Myös aikaan
saaminen työtehtävissä on entistä parempaa, kun aikaa ei kulu ylimääräisiin
keskeytyksiin, joille työpaikalla usein altistuu.”
Etätyöskentelyn vaikutukset eivät siis kulminoidu ainoastaan työntekemiseen vaan se voi
vaikuttaa myös yksilön vapaa-aikaan ja jaksamiseen yleisellä tasolla. Suhtautuminen
muutokseen ja uusiin toimintatapoihin riippuu myös muutosta edeltävästä tilanteesta. Useat
vastaajat korostivat työtehtäviensä luonnetta ja sitä, miten hyvin yksilöt pystyivät
suoriutumaan työtehtävistään täysin etänä. Tästä syystä vastaajien mukaan työnteko ei
muuttunut etätyöskentelyyn siirtymisen johdosta kovinkaan paljoa ja asenne uutta tapaa
tehdä töitä oli hyvin vastaanottava. Muutos ei siis osallistanut henkilöitä, joille etätyö oli jo
entuudestaan tuttua yhtä paljon kuin yksilöitä, jotka eivät olleet aikaisemmin työskennelleet
etänä. Yksilöt, joille etätyöhön siirtyminen oli suurempi muutos, kokivat he luonnollisesti
enemmän erilaisia tunteita muutosta kohtaan. Yksilöt, joilla oli positiivisen kokemus
tapahtuneesta muutoksesta, nostivat esille myös luottamuksensa johtoon ja korostivat
johdon tietotaitoa kantaa muutos hyvin ja onnistuneesti läpi organisaation. Tutkimuksen
mukaan positiiviset tunteet viestivät yksilön luottamuksesta muutosta kohtaan (Saunders et
al., 2002), jolloin vastaajien kokemat tunteet ovat linjassa aikaisemman tutkimuksen
kanssa.
Osalla vastaajista etätyöskentelyyn siirtyminen oli nostanut esiin yllättävänkin positiivia
kokemuksia liittyen uuteen työskentelymuotoon, kuten vastaaja kiteytti:
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” Etätöiden tekeminen sujuu yllättävän hyvin”
Etätyöhön suhteellisen kevyesti siirtyminen kertoo myös organisaation valmiudesta
muutoksiin ja valmiiksi ketterästä työskentely-ympäristöstä. Organisaation valmiutta tutkivat
Eby et al. (2000) toteavat tutkimuksessaan tämän yhtäläisyyden. He lisäävät, että yksilön
aikaisempi kokemus muutoksesta vaikuttaa asenteeseen muutosta kohtaan, joka välittyy
erilaisten

tunnetilojen

kautta.

Muutamat

vastaajat

olivatkin

yllättyneitä,

kuinka

mutkattomasti organisaatiossa pystyttiin siirtymään etätyöhön, joka loi luottamusta
organisaatiota kohtaan. Työntekoa pystyi jatkamaan vaivattomasti lähes normaaliin tapaan
muutoksesta huolimatta. Vastauksista kävi myös ilmi kiitollisuus organisaatiota kohtaan
siitä, kuinka hyvin muutos oli johdettu ja organisaatio oli mahdollistanut kaikille
etätyöskentelyn. Erityisesti viestintä oli tuonut luottamusta tulevaisuutta kohtaan. Tämä on
linjassa Armenakis et al. (1993) tutkimuksen mukaan, jossa he esittävät erilaisia viestintä
strategioita, joilla yksilölle viestitään. Onnistuneen viestinnän kautta yksilö saadaan
sitoutettu muutokseen. Yksi vastaajista totesi, että yksilöillä oli mahdollisuus jatkaa
etätyöskentelyä niin kauan kuin siihen on tarve, joka kertoo organisaation valmiudesta ja
yksilön positiivisesta asenteesta etätyöskentelyä kohtaan.
Muutamat vastaajat totesivat myös, että muutos tuli hyvään kohtaan. He olivat miettineet
aikaisemmin etätyöskentelyyn siirtymistä, mutta syystä tai toisesta eivät olleet kuitenkaan
aikaisemmin siihen ryhtyneet:
”Olin miettinyt etätöitä jo pidempään, nyt hyvä mahdollisuus siihen ja toteuttaa
aikomus”
”Olen oikeastaan aika innoissani, että pääsen kokeilemaan henkilökohtaisesti
miten tehokasta etätyöskentely yhdistettynä perhe arkeen on…”
Myös yksilön asenne muutosta kohtaan vaikuttaa sen onnistumiseen (Armenakis et al.,
1993). Yksilöllä voi olla herkästi käsitys, että uudenlaisen toimintatavat tuovat lisää
haastetta ja lisää töitä sekä kuormitusta, vaikka todellisuus usein onkin jopa päinvastainen.
Muutoksella ja uusien toimintatapojen kehittämistyön perimmäinen tarkoitus onkin pyrkiä
helpottamaan yksilön työskentelyä sekä arkea. Eby et al. (2000) toteavat tutkimuksessaan,
että yksilön asenne ja vaatimukset muutoksesta nousevat esille muutosvalmiudessa. Tämä
on linjassa tämän tutkimuksen vastauksien kanssa, koska osasta vastauksista huokui
selkeää kritiikkiä uudesta toimintatavasta ja osa vastauksista oli hyvin positiivisia ja
puolsivat uusien toimintatapojen puolesta. Samaan aikaan vastauksien eroavaisuudet
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kertovat yksilöiden erilaisesta valmiudesta vastaanottaa muutos ja halusta sopeutua
muutokseen.
Osa vastaajista ylisti etätyöskentelyä ja kertoi nauttivansa etätyöskentelystä huomattavasti
enemmän kuin tavallisesti avokonttorissa työskentelystä. Vastaajat nostivat esille etätyön
parhaiksi puoliksi oman rauhan ja omissa oloissa olemisen. Nämä tekijät vaikuttivat myös
siihen, syiksi miksi osa vastaajista kertoi nauttivansa työskentelystä tavallista enemmän
muutoksen jälkeen.

Kuvio 9. Yksilön muutoskokemukseen positiivisesti vaikuttavat tekijät
Kuviossa 9. on yhteenveto positiivisista tekijöitä, jotka seurasivat etätyöhön siirtymisen
aikaan saamasta muutoksesta. Vastaajat löysivät paljon positiivisia tekijöitä, joka oli hyvä
merkki organisaatiolle sekä kertoi muutoksen onnistumisesta jossakin määrin.
Negatiivisesti muutoskokemukseen vaikuttaneet tekijät
Kaikille etätyöhön siirtyminen ei ollut niin vaivatonta ja nautinnollista kuin yllä kuvailtiin. Moni
vastaaja totesi, että etätyöskentely oli tuonut lisää stressiä ja negatiivisia kokemuksia
työskentelystä. Suurimmaksi negatiivisten kokemuksen luojaksi nousivat turhautuneisuus
ja epätietoisuus työskentelyn tulevaisuudesta. Kaikki etätyöhön liittyvä oli uutta ja uudet
käytännöt eivät olleet vielä vakiintuneet osaksi työskentelyrutiineja. Tällöin jotkin prosessit
saattoivat vastaushetkellä vielä hakea omaa paikkaansa ja oikeiden työskentelytapojen
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vakiinnuttaminen

osaksi

arkea

olla

vielä

epäselvää.

Muutama

vastaaja

kertoi

turhautumisestaan vallitsevasta tilanteesta seuraavasti:
”… On äkkiseltään outoa. Suurin huoli on, miten epävirallinen tietojen ja
ideoiden vaihto toteutuu etätyössä. Vaikea hahmottaa, mitä on meneillään,
kun työkavereita ei samalla tavalla näe …”
” I'm very overwhelmed by everything going on. There is too much information
flowing, it is very challenging to keep up with everything.”
”Olen huomattavasti väsyneempi kuin normaalisti ja huolissani omasta
jaksamisestani. Minulla on ollut töissä jaksamisen haasteita aiemminkin ja
olen jopa vähän peloissani välillä siitä, miten tämä tilanne vaikuttaa niihin.”

Muutokseen liittynyt epäselvyys, uudet tavat tehdä töitä ja yksilön tavoitteiden sekä
suunnan muuttuminen loivat negatiivista ilmapiiriä kohdeorganisaation työyhteisössä.
Bartsch et al. (2020) toteavat tutkimuksessaan erilaisten teknologisten ratkaisujen olevan
mahdollisesti stressin lähteenä ja korostavat epävarmuuden tulevasta sekä omasta
työskentelystä laukaisevat helposti stressiä. Aikaisempi tutkimus on korostanut ja
keskittynyt enemmän negatiivisten kokemuksien ja asenteen tutkimiseen, mutta ne ovatkin
hyvin luonnollinen osa muutosprosessia ja uuteen sopeutumista.
Vastaajat raportoivat myös kokeneensa huolestuneisuutta, joka liittyi oman työn
rytmittämiseen ja työn etenemiseen halutussa tahdissa sekä epätietoon mitä tulevaisuus
tuo tullessaan. Salem (2008) nostaa omassa tutkimuksessaan riittämättömän viestinnän
luovan

helposti

epävarmuutta

organisaatiossa.

Vastaajat

raportoivatkin

juuri

epävarmuudesta sekä epätietoisuudesta, joten vastaukset ovat linjassa aikaisemman
tutkimuksen kanssa. Kun etätyö oli uutta vastaajille, saattoivat uudenlaiset käytännöt tuntua
ylitsepääsemättömiltä. Tämä yksilön kokema turhautuneisuus liittyy vahvasti muutokseen
ja yksilön henkilökohtaiseen kokemukseen muutoksesta. Turhautuneisuus voi liittyä myös
pelkoon ja kokemukseen sosiaalisesta eristäytymisestä kuten Gibson (2020) nostaa esille
tutkimuksessaan. Hänen mukaansa vallitsevan maailmanlaajuisen pandemia laukaisee
lohduttomuutta ja erilaisia negatiivisia ajatuksia hyvin herkästi yksilöissä, kun tulevaisuuden
näkymät eivät ole yhtä selkeät kuin ennen.
Koettu yksinäisyys, huoli omasta jakamisesta ja sosiaalisen eristäytymisen nousivat esille
useassa

vastauksessa.

Cooper

ja

Kurland

(2002)

ovat

myös

samaa

mieltä

tutkimuksessaan ja nostavat huolen sosiaalisesta eristäytymisestä etätyössä. Vastaajat
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pelkäsivät

yksinäisyyden

vaikuttavat

heidän

jaksamiseensa

ja

toisaalta

myös

työntekemiseen. Yksi vastaaja totesi, että hän on nauttinut avokonttorin puheensorinasta ja
spontaaneista keskusteluista käytävällä, mutta nyt yksin kotona työskennellessä nämä
kaikki kohtaamiset ovat hävinneet. Etätyö sopiikin paremmin yksilöille, jotka pystyvät
suoriutumaan työtehtävistään eristäytymisestä huolimatta (Olson, 1989). Etätyöhön
siirtymiseen liittyviä negatiivisia tekijöitä, jotka vaikuttivat yksilön muutoskokemukseen, on
havainnollistettu yhteenvetona kuviossa 10.

Kuvio 10. Yksilön muutoskokemukseen negatiivisesti vaikuttavat tekijät
Osa vastaajista raportoi hyvin ristiriitaisista kokemuksista etätyöhön siirtymiseen liittyen ja
omasta

sopeutumisestaan.

Etätyöstä

pidettiin

sen

ketteryyden

johdosta

ja

mahdollisuudesta aikatauluttaa oma työpäivä. Samaan aikaan yksilöllä nousi huoli omasta
jaksamisestaan tai töiden riittämisestä pitkällä aikavälillä. Osa vastaajista ei myöskään
osannut sanoa, mitkä tekijät loivat ristiriitaiset kokemukset etätyöhön siirtymisestä. Nämä
ristiriitaiset kokemukset selittyvät Piderit (2000) mukaan siten, että yksilö voi kokea
epävarmuutta muutoksesta, vaikka tunnistaakin muutoksesta seuraavat käytännön hyödyt.
Yksilö voi myös muutosprosessin aikana reagoida muutokseen usealla eri tavalla.
Muutosvastarinta voi siis ilmetä monessa eri muodossa, eikä yksilö välttämättä itsekkään
tunnista omia ajatuksiaan tai asennetta muutosta kohtaan kovinkaan selkeästi. Muutokseen
liittyvät ristiriitaiset ajatukset ja yksilön oman kokemuksen arviointi voi olla vaikeaa, jos
muutosprosessi on vielä kesken. Muutamat vastaajat kertoivat myös hyvin neutraalista
suhtautumisestaan muutosta kohtaan. He summasivat, että työnteko on jatkunut lähes
samaan tapaan kuin ennen tapahtunutta siirtymistä etätyöhön, jolloin muutoksen
vaikutukset heihin ovat hyvin pieniä tai lähes olemattomia.
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Yhteenvetona voidaan todeta, että huomattava osa vastaajista koki muutoksen positiivisesti
tai neutraalisti. Huomattavasti pienempi osa vastaajista koki muutoksen negatiivisesti tai
hyvin negatiivisesti. Yksi syy tähän on varmasti se, että organisaatiossa 85 % henkilöstöstä
oli aikaisempaa kokemusta etätyöskentelystä, joka helpotti sopeutumisprosessia
etätyöskentelyyn siirtymisestä.

5.2 Kommunikointi ja viestintä etätyössä
Etätyöskentelyyn siirtyminen pakotti tutkittavan organisaation reagoimaan muutokseen ja
mukauttamaan

olemassa

olevia

kommunikointitapojaan

niin

yksilötasolla

kuin

organisaatiotasolla. Tässä kappaleessa käsitellään ensin kommunikoinnissa ja yksilöiden
välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuneita muutoksia ja nostetaan esille yksilön omaa
kokemusta kommunikoinnin muutoksesta. Sen jälkeen tarkastellaan aineistosta nousseita
tekijöitä, jotka vaikuttivat etätyössä tapahtuvaan kommunikointiin. Samalla käsitellään
erilaisia keinoja, miten yksilö pystyi kommunikoimaan mahdollisimman tehokkaasti
etätyössä.
5.2.1

Kommunikoinnin muutos

Suurin muutos etätyöhön siirtyessä oli vuorovaikutus työntekijöiden välillä, viestintä
yksilöiden

välillä

sekä

organisaatiotason

viestintä.

Osa

vastaajista

raportoi

vuorovaikutuksen vähentyneen radikaalisti jättäen jäljelle vain pakollisiin asioihin liittyneen
viestinnän. Martins et al. (2004) toteavat myös tutkimuksessaan, että kommunikointi
etätyössä jää usein hyvin puutteelliseksi (vähäiseksi) verrattuna kasvotusten tapahtuvaan
kommunikointiin. Toisaalta useat vastaajat kertoivat, että viestintä oli toiminut erinomaisesti
ja jopa parantunut muutoksen johdosta. DeRosa et al. (2007) tutkimus tukee tätä löydöstä,
koska heidän mukaansa kommunikointi on tehokkaampaa etätyössä. Yksi vastaaja kiteytti
kommunikoinnin muutoksen vastauksessaan:
”Viestintä toimii paremmin, koska siihen on pakko panostaa.”
Samaan aikaan organisaation kriisiviestintä sai paljon positiivista palautetta, johon myös
edellinen vastaaja viittasi. Johdon tulisi viestiä työntekijöille organisaation muutoksen tilasta
sekä kertoa mitä organisaation muutosprosessissa oli tapahtumassa. Tällöin pystytään
pitämään muutoksen toteuttajat, eli yksilöt aktiivisina ja tietoisia ympärillä tapahtuvasta
muutoksesta. Frahm ja Brown (2007) toteavat artikkelissaan, että viestintä on kriittisessä
roolissa muutoksen onnistumisen kannalta. Jos yksilölle ei viestitä tapahtuneesta
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muutoksesta ja siihen liittyvistä vaiheista, on yksilön erittäin vaikea sopeutua muutokseen.
Heidän tutkimuksensa on linjassa vastaajien vastauksien kanssa, koska vastaajat olivat
kokeneet saaneensa hyvää viestintää muutokseen liittyen, sen etenemisestä ja uusista
toimintatavoista.
Kaikki organisaation jäsenet eivät kuitenkaan olleet yhtä tyytyväisiä johdon tapaan viestiä
tapahtuneesta muutoksesta ja organisaation kohtaamasta poikkeustilasta:
”Viestinnällä voidaan musertaa - Itsestäni on johdon viestit saaneet
tuntemaan aika surkeaksi koska en ole se niiden viestien kuvailema
superihminen … Kiva että jotkut ovat timanttisia. Minä en ole, minä olen vaan
ihminen, mutta ihan hyvä tutkija normiolosuhteissa.”
Vastauksesta käy ilmi vastaajan tyytymättömyys uuteen tapaan työskennellä ja kohdattuun
muutokseen. Tässä tapauksessa uusi etätyöskentelymalli oli saattanut tuoda erilaisia
haasteita työntekoon liittyen. Vastauksesta huokui myös muutoksen vastustaminen eli
muutosvastarinta, joka on luonnollinen ilmiö muutosprosessissa, kun sopeutuminen uuteen
ei ole vielä tapahtunut. Fugate et al. (2012) tuovat esille tutkimuksessaan, että yksilö on
kriittisessä roolissa muutoksen onnistumisen kannalta. Yksilöiden sitouttaminen onkin tästä
syystä erittäin tärkeää osa muutosprosessia. Kuten Piderit (2000) toteaa, yksilö voi kokea
ahdistusta ja epävarmuutta uudesta. Vastauksesta välittyy liikarasitus ja informaatiovyöry,
jonka yksilö oli kokenut organisaation viestinnän johdosta. Kyseiset reaktiot ovat täysin
luonnollisia muutosprosessin aikana.
Ennen etätyöhön siirtymistä, osa työntekijöistä teki satunnaisesti etätyötä, osa taas
täyspäiväisesti. Etätyöskentelyyn siirtymisen johdosta kommunikointia piti toteuttaa
aikaisemmasta poiketen täysin tietotekniikkaa hyödyntäen esimerkiksi puhelimella,
sähköpostilla,

erilaisilla

chat

palveluilla

tai

virtuaalikokouksissa.

Kommunikoinnin

muuttuminen täysin virtuaaliseksi jakoi mielipiteitä kohdeorganisaatiossa. Yksi vastaaja
totesi, että tieto kulkee kyllä sähköisiä välineitä käyttäen, mutta vuorovaikutus kärsii
tällaisessa prosessissa paljon. Toinen summasi vastauksessaan, että työkavereiden
kanssa tapahtuva viestintä oli aivan minimissään nykyään verrattuna aikaisempaan ja
satunnainen kommunikointi oli jäänyt pois. Myös Golden (2007) sekä Greenhill ja Wilson
(2006) toteavat tietotekniikan välityksellä tapahtuvassa viestinnässä vapaamuotoisen
keskustelun jäävän helposti pois yksilöiden väliltä. Kolmas vastaaja harmiteltiin sosiaalisen
elämän kuihtumista ja sen suurta vaikutusta omaan jaksamiseen niin työyhteisössä kuin
vapaa-ajalla. Vuorovaikutus työpaikalla oli antanut yksilöille paljon energiaa tehdä töitä. Kun
aito vuorovaikutus oli kuihtunut, hävisi samalla osa työn mielekkyydestä. Seuraavat

61
vastaajat

kiteyttivät

useissa

vastauksissa

toistuneen

huolen

vuorovaikutuksen

vähenemisestä organisaatiossa:
”Vuorovaikutuksesta puuttuu kyllä jotain, kun ei olla fyysisesti paikalla. Pitää
tehdä enemmän töitä, että on "näkyvä" yhteisölle. Viestintä on toiminut kyllä
suhteellisen hyvin.”
“…Skype can't substitute living communication. It does not feel the same
fulfilling. Communication was faster and more productive when we were all in
the office…”
Vastauksissa nousi esille suuri kaipuu työkollegoita kohtaan sekä sosiaalisten kontaktien
radikaali väheneminen äärimmäisen nopealla aikataululla. Vuorovaikutuksen vähentyessä
yksilö saattoi kokea myös sosiaalista eristäytymistä. Wilson ja Greenhill (2004) pitävät
sosiaalista eristäytymistä yhtenä etätyön haittapuolina. Heidän tutkimuksensa on siis
linjassa tämän aineiston vastaajien näkemyksen kanssa. Osa vastaajista pelkäsi
eristäytyvänsä sosiaalisesti ja muutamat olivat kokeneet eristäytymistä. Tässä kohtaa on
hyvä nostaa esille, että tässä tutkimuksessa ei oteta kantaa fyysiseen eristäytymiseen sen
enempää, vaan ainoastaan todetaan, että jokainen yksilö työskenteli maantieteellisesti eri
paikassa aineiston keräyshetkellä.
Kuten Martins et al. (2004) toteavat, etätyö muuttaa yksilön tapaa kommunikoida, kun
kasvotusten tapahtuva kommunikointi vähenee. Saman huomasivat myös tämän
tutkimuksen vastaajat, jotka raportoivat vuorovaikutuksen vähentyneen murto-osaan
aikaisempaan verrattuna. Yksi vastaaja summasi, että vain tärkeät asiat hoidetaan
(kommunikointiin liittyen) suhteellisen ketterästi sähköpostin tai puhelimen avulla, mutta
vapaamuotoista kuulumisten vaihtamista ei enää tapahdu missään vaiheessa työpäivää.
Alla muutaman vastaajan kiteytys liittyen vähentyneeseen vuorovaikutukseen:
”Työskentelyssä

kohtaamiset

ovat

jääneet

pois,

suunnitellut

ja

suunnittelemattomat ja on tuntuma, että myös osa informaatiosta katoaa
matkalle”
”Usein tärkeää on sanaton viestintä ja luottamuksellinen keskustelu. Näitä ei
saa välitettyä millään sähköisellä välineellä. ”
”Ei-verbaalinen viestintä on jäänyt kokonaan pois”
”Epävirallinen tiedotus kärsii”

62
Kuten lainauksista näkyi, moni vastaaja nosti esille huolen hiljaisen tiedon välittymisestä
etätyöolosuhteissa. Samaa mieltä ovat Golden ja Rughuram (2010), jotka tuovat esille
artikkelissaan, että kommunikointia pitää etätyössä suunnitella ja kohdentaa paljon
enemmän kuin tavallisessa toimistoympäristössä. Yksilön tehdessä töitä yksin kotona,
vuorovaikutus on vähäistä kollegoiden kanssa ja hiljainen tietoa on vaikea jakaa (Cramton,
2001; Usoro, Sharratt, Tsui & Shekhar, 2007).
Samaan aikaan kun epäviralliset kohtaamiset katosivat, vaikutti se monen yksilön
jaksamiseen ja työhyvinvointiin. Kohdeorganisaatio pyrki korvaamaan ennen kasvotusten
tapahtuneet kohtaamiset virtuaalisessa muodossa esimerkiksi virtuaalikahvien ja
etäjumppien

merkeissä.

Osa

vastaajista

oli

pitänyt

valtavasti

uudesta

tavasta

kommunikoida työkavereiden kanssa, kun taas osa oli kokenut vaihtoehtoiset kohtaamiset
turhiksi, jopa vaivaannuttaviksi.

Kuvio 11. Etätyöhön siirtymisen vaikutus kommunikointiin
Kuviossa 11. havainnollistetaan vastaajien kokemuksen perusteella, mitä organisaation
kommunikaatiossa tapahtui, kun työntekijät siirtyivät etätyöskentelyyn. Vastauksien
perusteella kommunikointi väheni yksilöiden välillä, mutta viestintään pyrittiin panostamaan
johtotasolla entistä enemmän. Eri tekijöiden vaikutukset olivat yksilöllisiä, eivätkä
vastaukset ole tästä syystä yksiselitteisiä.
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5.2.2

Vuorovaikutuksen toteuttaminen etätyössä

Etätyöhön siirtyminen muokkasi kohdeorganisaatiossa tapahtuvaa viestintää, kuten
edellisessä kappaleessa todettiin. Osa vastaajista kertoi, ettei minkäänlaista viestintää ollut
organisaation puolelta liittyen uuteen tilanteeseen ja etätyöskentelyyn. Vastaajien
mukaansa yksilöt oli jätetty oman onnensa nojaan, eikä heille ollut viestitty toivotulla tavalla.
Salem (2008) korostaa omassa tutkimuksessaan riittämättömän viestinnän tuovan
epäluottamusta ja epävarmuutta yksilöille muutosta kohtaan. Tämän tutkimuksen vastaajat
olivat samasta organisaatiosta, mutta yksilöt olivatkin vastanneet oman kokemuksensa
perusteella ja rehellisesti kysymyksiin. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että yksilön
sopeutuminen muutokseen oli yksilöllistä. Vastaushetkellä etätyöhön siirtyminen oli aivan
tuore asia, jolloin uusien käytäntöihin toteutteluprosessi oli vielä ollut käynnissä. Tämä
näkyy myös tässä analyysissä hieman ristiriitaisina vastauksina.
Etätyöhön siirtymisen johdosta yksilöiden piti löytää uudenlaisia ratkaisuja toteuttaa
viestintää ja vuorovaikutusta organisaatiossa. Vuorovaikutus ei ole siis loppunut, mutta se
oli etätyössä työläämpää:
”Tavallaan kommunikointi on parantunut, mutta vie enemmän aikaa.”
Sama vastaaja nosti esille toiveen tiiviimmästä yhteydenpidosta kollegoiden välille. Hän
totesi vastauksessaan, että yhden virtuaalisen kokouksen aikana ei pysty käsittelemään
niin paljon asiaa hän haluaisi. Kaikki epävirallinen keskustelu oli jäänyt hänen mukaansa
pois, kommunikointi etätapaamisissa täytyi ylläpitää lähes taukoamatta muiden kanssa,
jotta määritellyt tavoitteet keskusteluille pystyttiin saavuttamaan. Hollingshead (2001)
nostaa tutkimuksessaan esille saman ilmiön ja toteaa, että kasvotusten tapahtuvassa
tapaamisessa jaetaan usein epävirallisen kommunikoinnin lomassa tietoa, jota ei jaettaisi
sovituissa tapaamisissa. Tässä sovitut tapaamiset rinnastetaan etätyössä käytäviin
tapaamisiin, jotka tulee aikatauluttaa etukäteen tapaamisesta riippumatta. Toinen vastaaja
harmitteli vuorovaikutuksen heikentymistä ja toivoi, että jonkinlaista vuorovaikutusta
pystyttäisiin ylläpitämään etätyöstä riippumatta:
”… Viestistä kuulumisten lukeminen ei ole sama asia, kuin kasvotusten
puhuminen. Ei myöskään puhelin/vastaavat vastaa kasvotusten keskustelua
ja sen tuomaa mielennostatusta. On kyllä tärkeää, että yhteisön viestit
kulkevat ja jonkinlaista yhteisöllisyyttä yritetään pitää yllä! ”
Useat vastaajat kertoivat, että pitävät siitä, ettei tarvinnut nähdä työkavereita turhaan ja
kommunikointi oli etätyössä suoraviivaisempaa. Coenen ja Kok (2014) nostavat yhdeksi
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etätyön eduiksi laadukkaan ja tehokkaan tiedon jakamisen, koska kommunikointiin
tarkoitettuja työkaluja on organisaatiossa käytössä. Toisaalta muutama vastaaja koki, että
yhteistyö oli hävinnyt vuorovaikutuksen vähennettyä. Se voi jo itsessään haitata työntekoa,
koska osa työtehtävistä saattaa vaatia jatkuvaa kommunikointia yksilöiden välillä
onnistuakseen.
Etätyöhön siirtyminen nähtiin tapahtuneen onnekkaaseen aikaan, kun käytössä oli erilaisia
verkkotyökaluja, joiden kautta kommunikointi oli mahdollista etänä. Muutamat vastaajat
nostivat esille myös kommunikoinnin tehokkuuden ja syvälliset keskustelun kahden kesken
kollegoiden kanssa etätyössä toimivat paremmin kuin perinteissä toimistoympäristössä.
Myös

DeRosa

et

al.

(2007)

toteavat

tutkimuksessaan,

että

tiimien

ideointi

verkkoympäristössä on tehokkaampaa kuin kasvotusten tapahtuva ideointi. Tällä he
viittaavat tehokkaaseen ajankäyttöön, koska kaikki ovat varanneet tietyn hetken ideointiin
ja se pitää käyttää tehokkaasti.
Kohdeorganisaatiossa vuorovaikutus tapahtui teknologisten ratkaisujen välityksellä, joka
herätti vastaajissa erilaisia näkemyksiä kommunikoinnista:
”Viestinnän muodot ovat vaihtuneet keskinäisistä keskusteluista ja fyysisistä
kokouksista Skypen ja sähköpostien käyttöön.”
”Oma-aloitteisuutta vaaditaan, jotta pysyy vuorovaikutuksessa oman työn
kannalta olennaisten henkilöiden kanssa”
Erilaisia ohjelmia oli kehitetty juuri verkossa tapahtuvaan kommunikointia varten, tiedon
jakamiseen sekä informaation levittämiseen. Teknologialla ei ole pelkästään positiivinen
vaikutus vuorovaikutukseen ja etätyöskentelyyn. Se voi vaikeuttaa huomattavasti myös
työskentelyä (Koroma et al., 2014), kun kommunikointi ei onnistukkaan tavalliseen tapaan
vaivattomasti.

Osa

vastaajista

kertoi

tietoteknisten

ratkaisujen

vaikeuttaneen

ja

kuormittaneen heidän arkipäiväistä työskentelyään. Muutamat vastaajat kokivat, etteivät
olleet saaneet tarpeeksi tukea erilaisten teknologisten ratkaisujen käyttöönotossa. Tämä
vaikeutti kommunikointia yksilöiden välillä, kun kaikki kommunikaatio tapahtui teknologian
välityksellä. Osa taas koki perehdytyksen uusiin ratkaisuihin hyvin onnistuneena. Muutamat
vastaajat kokivat, etteivät tarvinneet minkäänlaista perehdytystä kyseiseen aiheeseen,
vaan teknologiset apuvälineet olivat jo entuudestaan tuttuja. Tässäkin kohtaa voidaan hyvin
todeta, että yksilöillä oli erilaiset tarpeet muutoksen sopeutumisessa, ja toisille uudet tavat
kommunikoida olivat tutumpia kuin toisille.
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Etätyöskentelyyn siirtyminen vähensi kasvotusten tapahtuvaa kommunikointia, mutta
muokkasi myös tiimien sisäistä vuorovaikutusta. Yksi vastaaja kertoi, että tiimin sisällä
yhteistyö oli entistä tiiviimpää, kun taas muihin organisaation jäseniin ei pidetty enää
kovinkaan paljoa yhteyttä. Hän myös totesi, että ”eri paikkakunnilla työskentelytystä on
hävinnyt rajat kokonaan – verkossa etänä työskennellessä ei ole merkitys sillä, missä
työkaveri on”. Tämä vastaus antaa ymmärtää, että etätyöskentely oli tuonut yksilöt samalle
viivalle ainakin jossain määrin, kun nykyisessä tilanteessa kaikkien kanssa piti
kommunikoida verkossa, kasvotusten tapahtuvan kommunikoinnin sijaan. Viestinnän
toteuttaminen kohdeorganisaatiossa oli kuitenkin onnistunut hyvin jo ennen tilannetta, eikä
vastaaja maininnut viestinnän heikkenemisestä. Tämä kertoo yksilöiden hyvästä
valmiudesta etätyöhön, koska yhteistyötä voitiin ylläpitää sijainnista riippumatta. Toinen
vastaaja painotti yhteistyön tärkeyttä ja totesi, että oli ymmärtänyt vasta nyt, kuinka
tärkeässä osassa työkaverit ovat olleet hänelle töissä. Vastaajan mukaan viestinnän
ylläpitäminen oli kuitenkin onnistunut suhteellisen helposti verkon yli.

5.3 Muutos yksilön työskentelyssä etätyöhön siirryttäessä
Kohdeorganisaation

työntekijöiden

siirtyminen

etätyöskentelyyn

tapahtui

nopealla

aikataululla ja yllätti monen vastaajan hyvin positiivisesti. Moni vastaaja raportoi, ettei
työskentelyssä ollut muuttunut mikään etätyöhön siirtyessä. Asiantuntijaorganisaatiossa
työn luonne tukee hyvin itsenäistä työskentelyä ja moni työntekijä teki ennen etätyöhön
siirtymistä kaiken työhön liittyvän omalta tietokoneelta ja paikasta riippumatta.
Paikkariippumattomuus onkin Belander, Collinsin ja Cheyneyn (2001) mukaan yksi etätyön
parhaista puolista. Tämä nousi esille monesta vastauksesta ja oli yksi isoimmista ilon
aiheista, kun työmatkaan käytetty aika voitiin käyttää etätyöskentelyoloissa varsinaisen työn
tekoon. Tämä myös puoltaa tehokkuuden kasvua, jota käsitellään myöhemmin tässä
kappaleessa.
Muutamat vastaajat olivat itsekin yllättyneitä omasta sopeutumisesta etätyöskentelyyn.
Vastaajat ihmettelivät, kuinka vähän työntekeminen loppupeleissä oli muuttunut. Myös
paikkariippumattomuus oli osalle ennen etätyöhön siirtymistä tuttua, kun kahden konttorin
välillä tapahtunut kommunikaatio oli hoidettu ennen pandemiaa päivittäisesti videoyhteyksiä
käyttäen. Belander et al. (2001) korostavat omassa artikkelissaan teknologian merkitystä
etätyöskentelyssä ja samalla toteavat sen mahdollistavan suhteellisen helpon siirtymisen
etätyöskentelyyn. Sama toistui monissa osallistujien vastauksissa, kun he toivat esille
työskentelyn pysyneen suhteellisen samanlaisena verrattuna tilanteeseen ennen muutosta.
Tällä tarkoitetaan sitä, että työt oli ennenkin tehty pääsääntöisesti tietokoneen äärestä hyvin
itsenäisesti.
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Työskentelyyn liittyvä tehokkuus nousi esille aineistosta yhtenä teemana. Toiset kokivat
itsenäisen työskentelyn sekä vapauden stressaavana, kun taas useat vastaajat nauttivat
vapaudesta tehdä asioita omalla tavalla:
”Turhat tehtävät on jäänyt pois. Aikaisemmin työpaikalla on aina joku hihassa
roikkumassa ja kyselemässä ohimennen. Nyt kun emme ole enää samassa
osoitteessa niin ohimennen kysytyt kysymykset eivät enää keskeytä
projekteja niin usein. Ainakin omalta kohdaltani pystyn tekemään kaikki
työtehtäväni kotona tehokkaammin ja paremmin…”
”Työrauha on lisääntynyt huomattavasti ja pitkästä aikaa tuntuu ainakin
hetkittäin siltä, että voi keskittyä siihen mitä tekee ja aikaakin on riittävästi. Itse
työ on ollut verkossa jo pitkään, joten sen tekeminen ei juurikaan ole
muuttunut.”
”Etätyö on mahdollistanut itselleni selkeästi enemmän keskeytymätöntä aikaa
ajatella. Siitä taas seuraa tunne, että asiat ovat paremmin hallinnassa ->
stressitaso laskee. Työstä on tullut suunnitelmallisempaa ja keskeytyksiä on
huomattavasti vähemmän.”
Vastauksista kävi ilmi, kuinka avokonttorilla työskentely ei ole ollut kaikille yksilöille
ihanteellinen paikka tehdä töitä. Keskeytyksiä oli saattanut tulla työskentelyyn
avokonttorissa päivän aikana useita, häiriöksi asti. Vastaaja myös viittaa vastauksessaan
oman tehokkuutensa kasvaneen etätyön aikana, kun keskeytykset työskentelyssä olivat
vähentyneet. McNaughton et al. (2014) tutkimuksen mukaan yksi etätyön vahvuuksista on
tuottavuuden nousu. Heidän tutkimuksensa on linjassa tämän tutkimuksen osallistujien
vastausten kanssa. Samaa mieltä ovat myös Bloom, Liang, Roberts ja Young (2014)
tutkimuksessaan. Toisaalta muutamat vastaajat raportoivat, että kotona oli hankala erottaa
vapaa-aika ja työskentely sekä oman elämän aikatauluttaminen oli koettu aikoinaan
haasteellisena:
”Sama homma lounaan ja kevyiden aamu-/ip-kahvien osalta; työpäivät ovat
aikaisesta aamusta myöhäiseen iltaan totaalisen täynnä, eikä vapaa-aikaan
siirtyminen tapahdu muuten kuin itsensä totaalisesti pakottamalla.”
”Vapaa-aika = ei vapaa-aikaa, mikäli meinataan saada valmistuneita.”
Kossek et al. (2006) ja Coennen et al. (2014) toteavat tutkimuksissaan, että etätyössä
korostuu yksilön vapaus valita, milloin työnsä tekee ja milloin viettää vapaa-aikaansa.

67
Kotona työskennellessään yksilön voi olla vaikea tehdä itselle selväksi, milloin työt loppuvat
ja milloin alkaa vapaa-aika, kun ympäristö ei muutu missään vaiheessa päivää. Kun selkeää
rajaa työskentelyn ja vapaa-ajan välillä ei ole, työ kuormittaa yksilöä aivan erilaisella tavalla,
kun konttorissa työskentely. Ennen etätyöskentelyyn siirtymistä moni yksilö lopetti
työpäivänsä siinä vaiheessa, kun lähti toimistolta kotiin viettämään vapaa-aikaa. Myös
Ramarajan ja Reid (2013) toteavat yhtenä etätyön haittapuolina työn ja vapaa-ajan rajan
olevan hyvin häilyvä. Kotona työskentely myös vaikeutti yksilöä irtaantumaan työpäivän
jälkeen työasioista edellä mainittujen tekijöiden johdosta.
Etänä työskentely oli tuonut yksilöille uusia tapoja tehdä töitä ja muutama vastaaja raportoi
suuresta työkuormasta tämän johdosta. Esimerkiksi aikaisemmin opetustilanteet oli pidetty
perinteisin tavoin luentosaleissa, joissa luennoitsija pystyi opettamaan osallistujia ja aito
vuorovaikutus oli läsnä. Nyt luennot oli siirretty kokonaan digitaalisille alustoille ja kurssien
sisältöä oli pitänyt muokata toteutuksen osalta jonkin verran juuri verkkototeutuksien takia.
Se oli asettanut haasteita, toisaalta samaan aikaan se antoi mahdollisuuksia kehittää
kursseja ja osallistujien oppimista.
Toinen

suuri

muutos

työskentelyssä

oli,

että

kaikki

työt

tehtiin

verkossa

eli

teknologiavälitteisesti. Tähän liittyen muutama vastaaja raportoi luovuuden puutteesta, kun
kaikki työpäivät kuluivat vain tietokonetta tuijottaessa. Toisaalta kun kaikki palaverit ja
työnteko tapahtuivat tietokoneelta, ei matkustamiseen tai muihin siirtymiin mennyt turhaa
aikaa, kertoi yksi vastaaja. Toinen vastaaja raportoi rutiinien muutoksesta, ja siihen
liittyvästä pelosta, että se vaikuttaa negatiivisesti työn tuttavuuteen ja asioiden hoitamiseen.
Thatcher ja Zhu (2006) nostavat artikkelissaan esille ruutisessa tapahtuvan muutoksen
siirryttäessä etätyössä. Etätyö pakottaa yksilön muokkaamaan työskentelytapoja, koska
ympäristö on erilainen ja kaikki työ tehdään tietokoneen välityksellä. He eivät kuitenkaan
ota kantaa työn tuottavuuteen artikkelissaan.
Kuten edellisessä kappaleessa mainittiin, vuorovaikutus yksilöiden välillä oli kokenut suuren
muutoksen. Vastaaja harmitteli, että ihmiskontaktit olivat vähentyneet ja se oli vaikuttanut
työskentelyyn:
”Suurin muutos on työyhteisön katoaminen ympäriltä ja sitä kautta
satunnaisten kohtaamisten kautta syntyneiden keskusteluiden puute.”
Samaa mieltä oli toinen vastaaja, joka kertoi, ettei henkilökohtaista kanssakäymistä ollut
havaittavissa etätyössä. Kaikki työhön liittyvä piti tehdä itsenäisesti ja erilaiset
sparraustilanteet tai työkaverilta kysyminen oli hävinnyt työyhteisöstä. Kolmas vastaaja
kertoi, että oli tottunut jo lyhyessä ajassa etäpalavereihin, uusiin työskentelytapoihin tehdä
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kaikki työasiat verkossa ja näki muutoksessa paljon positiivista. Palavereista siirtyminen
toiseen oli tehokasta ja asiat tuli hoidettua suhteellisen tehokkaasti, kun turhista asioista
keskustelu oli jäänyt pois. Neljäs vastaaja totesi, että verkossa tapahtuvien palavereiden
välillä ei kerennyt hengähtämään edes muutamaa minuuttia, kun neuvotteluhuoneesta
toiseen fyysisesti siirtyminen oli jäänyt pois. Hän näki virtuaaliset palaverit tehokkaina,
mutta kuormittavan jaksamista erilaisella tavalla kuin ennen.
Muutama

vastaaja

raportoi

työn

kehittämisestä

ja

koko

organisaatiotasolla

mahdollisuudesta kehittää työskentelyä:
’”Tilanne herättää toiveita työn uudistamisesta, ja pysyvien työuudistuksien
mahdollisesta

käyttöönotosta.

Näen

tämän

koronapandemian

mahdollisuutena päivittää työtapojamme eteenpäin käyttäen nykyaikaisimpia
työkaluja. Luentojen digitalisointi, Teams-palaverit ja vähentynyt läsnäolo
työpaikalla etätöihin soveltuviin tehtäviin ovat kaikki erittäin tervetulleita
muutoksia. ”
”Koronapandemia ei ole työuhka - vaan työuudistamisen mahdollisuus.”
Muutos nähtiin mahdollisuutena kehittää olemassa olevia prosesseja. Ensimmäinen reaktio
muutokseen saattoi olla negatiivinen, vaikka muutoksella pyritään lähes aina parempiin
käytäntöihin ja lopputulokseen verrattuna aikaisempaan toimintaan. Muutosvastarinta on
yksilön luonnollinen reaktio muutokseen, joka pitää sisällä negatiivista asennetta muutosta
kohtaan kuten Kyle (1993) toteaa. Usein erilaiset suuret muutokset vaikuttavat negatiivisesti
työskentelyyn ainakin hetkellisesti (Sullavin & Guntzelman, 1991), koska yksilöllä kestää
hetki, ennen kuin sisäistää ja tottuu uuteen tapaan tehdä töitä. Samaan aikaan muutos on
mahdollisuus kehittyä niin yksilö kuin organisaatiotasolla, kuten vastaajat totesivat
vastauksissaan.
Etätyöhön siirtyminen ja työskentelyssä tapahtunut muutos herätti vastaajissa myös
ristiriitaisuutta, eikä tapahtunutta muutosta ollut vielä välttämättä sisäistetty:
”No tavallaan mikään ei ole muuttunut, toisaalta kaikki. Nyt on pystynyt
keskittymään artikkelien kirjoittamiseen ihan eri tavalla, kun ei ole
"ylimääräisiä" kokouksia. Tietyllä tapaa kokoukset ovat vähentyneet, kun on
ehkä huomattu, että eivät ne olekaan "aivan välttämättömiä". Uutta
tutkimusaineistoa on vähän hankalampi kerätä, sillä teen tutkimusta ihmisten
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kanssa, jolloin tietysti pitäisi heitä päästä tapaamaan, mutta toisaalta,
tähänkin on keinoja.”
Tämä kertookin muutoksen todella nopeista vaikutuksista ja täytäntöönpanosta. Muutos
tapahtui todella nopeasti, eikä siihen pystytty etukäteen valmistautumaan. Vastaaja kiteytti
hyvin tietotyöläisen työskentelytavat. Omassa työskentelyssä ei välttämättä ollut tapahtunut
minkäänlaisia muutoksia tai sitä ei nähty haastavana organisaatiossa tapahtuneen
muutoksen jälkeen. Erilaiset käytännöt, joita ei ollut ennen kokeiltu olivat nyt keskiössä ja
asioita tehtiin eri tavalla verrattuna entiseen. Toisaalta taas vastaaja ei vastaushetkellä
edes osannut sanoa onko uusi tapa tehdä asioita parempi vai huonompi. Muutoksen
sopeutuminen ja etätyön omaksuminen ovat myös tulosta erilaisista prosesseista, joita
käsiteltiin teoriaosiossa. Larson ja Makarius (2017) malli nostaa esille kyvykkyydet
soputumaan etätyöhön ja yksilön yhteistyöhalukkuuden. Edellä esitetty ristiriitainen vastaus
muutoksesta tuo esille yksilön sopeutusprosessin olevan vielä kesken vastaus hetkellä.
Kaikkea muutoksen liittyvää ei ollut vielä sisäistetty ja uusi toimintatapa ei ollut tullut osaksi
päivittäistä työskentelyä. Yksilö kuitenkin ymmärsi muutoksen tapahtuneen ja yritti selittää
itselleen mitä muutos tarkoittaa tulevaisuuden kannalta.

5.4 Työolosuhteet etätyössä
Yksilön siirtyessä etätyöskentelyyn, erilaiset teknologiset ratkaisut olivat äärimmäisen
tärkeässä osassa työskentelyä. Moni vastaaja raportoi, että kotona oli hyvät työskentelytilat
työntekoa varten, jonka ansiosta yksilöiden ergonomia oli kunnossa ja työt saatiin tehtyä
lähes samaan tapaan kuin ennenkin. Osa vastaajista nosti esiin organisaation tarjoaman
teknologisen tuen ongelmatilanteisiin. Muutoksen seurauksena IT-tuen työmäärä kasvoi
hetkellisesti

räjähdysmäisesti,

mutta

kokonaisuudessaan

etätyö

oli

toiminut

organisaatioissa hyvin ilman isompia teknologisia ongelmia. Kugelmass (1995) nostaa
artikkelissaan esille teknologian merkityksen etätyössä. Yksilön tulee pystyä käyttämään
tietoteknisiä ratkaisuja, jotta etätyötä voidaan suorittaa onnistuneesti. Kaikki yksilöt eivät
kuitenkaan sopeutuneet etätyöhön yhtä hyvin:
Vertaistuen puute, meidän toimistomme "aivoriihet" puuttuu. Ei ne verkon yli
ole samanlaisia, vaikka kuinka niitä järjestettäisi. Ääni pätkii, ihmiset puhuvat
päällekkäin ja sitten kaikki keskeyttävät puheensa jne.”
Teknologian ollessa tärkeässä roolissa työntekemisen onnistumisen kannalta, sen tulee
myös toimia ongelmitta. Koroma et al. (2014) toteavat, että teknologiaan liittyvät ongelmat
voicat vaikuttaa negatiivisesti työntekemiseen. Tästä syystä etätyön onnistumisen kannalta
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organisaation pitää pystyä tarjoamaan hyvät tietoliikenneyhteydet ja teknologisen tuen
yksilöille, jotka sitä tarvitsevat.
Yksi suurimmista muutoksista vastaajien mukaan oli työskentelypaikan vaihtuminen
avokonttorista omaan kotiin tai vastaavaan tilaan. Yksi vastaaja raportoi, että työrauha oli
saanut aivan uuden tason, kun kotona sai tehdä töitä ilman keskeytyksiä. Tätä puoltavat
myös Mann, Varey ja Button (2000) tutkimuksessaan, jonka mukaan yksi etätyön parhaita
puolia on työrauhan säilyminen ja keskeytysten väheneminen. Saman aikaan toinen
vastaaja kaipasi etätyössä eniten avokonttorin puheensorinaa ja ihmisten kohtaamisia.
Etätyössä työskentely-ympäristöön liittyvä muutos oli huomattava, jos yksilö ei ollut
koskaan aikaisemmin tehnyt etätöitä. Toisille kotona työskentely oli helppoa, keskittymisen
ylläpitäminen vaivatonta eikä häiriötekijöitä ollut. Toisaalta taas, joidenkin yksilöiden
kohdalla kotona työskenteli useampi kuin yksi etätyöläinen, jolloin työskentely-ympäristö
saattoi vaikuttaa negatiivisesti työn tekimiseen. Esimerkiksi jos melutaso nousi
korkeammaksi kotona verrattuna työpaikalla oleviin ääniin. Vastaajat raportoivat
esimerkiksi lemmikkien ja lasten läsnäolon häirinneen keskittymistä ja työntekoa verrattuna
aikaisempaan työskentely-ympäristöön avokonttorissa. Kniffin et al. (2020) toteavat, että
henkilöillä, joilla on kotona etätöissä useampi henkilö, on vaikeampi löytää rauhallista
ympäristöä työskentelylle. Avokonttorista siirtyminen kotitoimistoon vaikutti yksilöllisesti
yksilöiden työrauhaan ja tehokkuuteen riippuen siitä, millaisessa työympäristössä yksilö oli
itse parhaimmillaan.
Osa työntekijöistä haki toimistolta lisänäyttöjä kotiin ja panostivat toimivaan työtuoliin, jotta
töitä pystyttiin tekemään kotoa ergonomisemmin. Samalla yksilöt pyrkivät luomaan
mahdollisimman neutraalin ja hiljaisen ympäristön työskentelyä varten. Kaikki vastaajat
eivät kuitenkaan pystyneet luomaan yhtä hyvää ja tasapainoista ympäristöä työntekoon
kuin

olisivat

halunneet.

Luong

ja

Rogelberg

(2005)

nostavat

tutkimuksessaan

työympäristön olevan merkittävä tekijä yksilön työrauhalle. Heidän mukaansa erilaiset
käskytyksen vaikuttavat negatiivisesti työn tehokkuuteen. Toisaalta Golden, Veiga ja Dino
(2008) huomauttavat, että jotkut kokevat etätyössä sosiaalista eristäytymistä, joka voi
vaikuttaa työntekoon negatiivisesti. Onkin hyvin yksilöllistä, miten hyvin etätyö sopii
kenellekin ja millaiset puitteet etätyöhön pystyy rakentamaan valitsemassaan ympäristössä.
Kyselyn vastauksista nousi esille myös yksilöiden näkemys johtajien ja esimiesten roolista
uudessa etätyötilanteessa. Mielipiteet vaihtelivat laidasta laitaan, osa oli erittäin tyytyväinen
esimiesten tapaan kommunikoida alaisten kanssa sekä koko organisaatiotasolla
tapahtuneeseen tiedottamiseen. Osa vastaajista taas koki, että heidät oli jätetty aivan yksin
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etätyöhön

siirryttäessä,

eikä

johdolta

ollut

tarjonnut

minkäänlaista

tukea

sopeutumisprosessisiin sitä tarvitseville. Larson ja Makarius (2017) painottavat omassa
mallissaan esimiesten tuen tärkeyttä yksilölle sopeutuessaan etätyöskentelyyn. Heidän
mukaansa mikään sopeutuminen ei tapahdu hetkessä ja sitä tulee ohjata yksilön tarpeiden
vaatiessa.
Vastaajat olivat kokeneet virtuaalisen johtamisen monella eri tavalla. Vastaus hetkellä
virtuaalinen

johtaminen

ja

yksilön

sopeutusprosessin

johtaminen

kulkivat

lähes

käsikädessä tavoitellen mahdollisimman sulavaa ja onnistunutta lopputulosta tavoitteena
saada yksilö sopeutumaan etätyöskentelyyn.
”… He eivät ehkä vielä ole siirtyneet nykyaikaiseen johtamiseen, jossa
huolehditaan

työntekijöiden

motivaatiosta

ja

hyvinvoinnista,

koska

motivoitunut työntekijä tekee ihan yhtä hyvin työnsä sijainnista riippumatta.
Jos motivaatio katoaa niin ei niitä töitä konttorillakaan tehdä.”
”Eniten on muuttunut esimiestyö. Etäyhteyksien yli ei välity kunnolla se, että
miten ihmisellä oikeasti menee. "Ihan OK" sanoo moni, mutta naamasta ja
kehonkielestä näkisi aika paljon paremmin, miten menee ja mitä ihan oikeasti
kuuluu. Normityössä tapaamisia oman ryhmän ihmisten kanssa tulee paljon
joka päivä ja tilannetaju siitä, missä mennään, on merkittävästi parempi kuin
näiden etäyhteyksien päässä.”
”Olen esimiesasemassa ja siinä työssä olen ollut sillä ajatuksella, että olen
tavoitettavissa ja läsnä. Nytkin olen tavoitettavissa kyllä, mutta läsnäolo on
aika etäistä näiden etävälineiden kautta. Ihmisten ilmeet ja kehonkieli eivät
ihan välity Teamsin kautta.”
Virtuaalinen johtaminen pakotti esimiehiä muuttamaan johtamistapoja, koska johtaminen
muuttui täysin teknologiavälitteiseksi. Uusien tapojen ja käytäntöjen löytäminen saattaa
viedä aikaa ja jokainen yksilö tarvitsee omanlaisen tuen virtuaalisessa ympäristössä kuten
Bartol ja Hill (2016) toteavat artikkelissaan. Yllä olevista vastauksista huokui yksilöiden
huomion kiinnittyminen johtamiseen ja huomio siitä, että uusi tapa johtaa ei ollut vielä
vakiintunut päivittäiseen työskentelyyn. Esimiehet olivat yrittäneet ottaa yksilöt huomioon ja
muokata omia toimintatapojaan tilanteeseen sopiviksi, kuten yllä olevasta lainauksesta
voidaan päätellä. Yksilöiden yksilölliset tarpeet eivät välttämättä olleet vielä kuitenkaan
tulleet esiin muutoksen suhteen ja esimiesten saattoi olla vaikea muokata toimintaansa sen
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suhteen. Johtajien tulee kuitenkin ottaa jokainen yksilö huomioon, jotta tehokas johtaminen
voidaan saavuttaa virtuaalisessa ympäristössä, toteavat Gibson ja Cohen (2003).
Johtaminen virtuaalisessa ympäristössä ei ollut siis mahdotonta, mutta oikeiden
käytäntöjen löytäminen saattoi viedä aikaa enemmän kuin perinteisessä ympäristössä
johtaminen. Virtuaalisessa ympäristössä ei ollut mahdollista nähdä kasvotusten, joka teki
johtamisesta haasteellisempaa. Yksi vastaaja totesi, että virtuaalisesti viestittely oli toiminut
oikein hyvin hänelle ja ei kaipaa esimiehen jatkuvaa läsnäoloa. Toinen vastaaja summasi,
että esimieheltä tuli tietoa säännöllisesti vallitsevasta muutoksesta, jopa paremmin kuin
ennen muutosta. Vastaaja koki, että tiedottaminen sekä johtaminen oli tarvittavalla tasolla
tilanteeseen nähden. Vastauksista voidaan huomata, että virtuaaliseen työskentelyyn
sopeutuminen oli onnistunut yksilöillä vaihtelevasti ja jokainen koki uudet työolosuhteet
yksilöllisesti.
Etätyö työympäristön muutoksen lisäksi muokkasi yksilöiden päivittäisiä rutiineja. Kun
työskentely-ympäristö muuttui, pakotti se yksilön muokkaamaan omia työrutiinejaan.
Samaa mieltä ovat myös Anawati ja Craig (2006) tutkimuksessaan, jossa he korostavat
työrutiineiden muokkaamista työympäristöön sopiviksi, jotta yksilö voi sopeutua uuteen
tapaan tehdä töitä. Yksi vastaaja kiteytti vastauksissaan rutiinien muokkaamisen tärkeyttä
seuraavasti:
”Päivärutiinit pitää monen muotoilla uudestaan. Ja työt pitää muistaa lopettaa, kun
päivä on täynnä. Helposti jää kone keittiön pöydälle ja huomaa, että ilta seitsemältä
vielä koittaa jotain työjuttuja säätää…”
Uusi tapa tehdä töitä ei välttämättä ole aina parempi tapa tehdä töitä, mutta erilaiset
olosuhteet voivat pakottaa yksilön työskentelemään tietyllä tavalla. Kohdeorganisaation
kohtaamassa muutoksessa etätyöhön siirtyminen oli ainut vaihtoehto. Kuten aikaisemmin
oli mainittu, tietotyöläiset pystyivät siirtymään suhteellisen keveästi kokoaikaiseen
etätyöskentelyyn. Rutiineja piti kuitenkin muokata etätyöhön sopiviksi. Yksi vastaaja kertoi,
että etätyö herätti hämmennystä alkuun, mutta uudet rutiinit muodostuivat nopeasti ja töitä
pystyi jatkamaan lähes normaalisti eteenpäin. Toinen vastaaja totesi, että etätyössä yksi
tärkein asia oli rutiinien ylläpito, esimerkiksi lounastauoista kiinni pitäminen. Vastaajan
mukaan etätyöskentelyssä töitä tuli tehtyä pitkiä pätkiä putkeen, kun kollegat eivät olleet
muistuttamassa taukojen pitämisestä. Vastaaja myös summasi, että rutiinien ylläpito oli
välttämätöntä, jotta työkykyä pystyi ylläpitämään. Myös Eckhard et al. (2019) korostavat
työrutiinien ylläpitämistä virtuaalisessa ympäristössä työskennellessä.
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Kuvio 12. Etätyöolosuhteet kohdeorganisaatiossa
Yhteenveto etätyöolosuhteista on havainnollistettu kuviossa 12. Sen perusteella voidaan
todeta, että etätyö muutti työolosuhteita verrattuna perinteiseen toimistoympäristöön.
Muutoksien vaikutus työskentelyyn oli kuitenkin yksilöllinen, eikä sitä voida ennustaa
etukäteen. Toisille yksilölle työympäristön muutos vaikutti enemmän työntekemiseen kuin
toisilla. Uusi työskentely-ympäristö ja siihen sopeutuminen olivat yksi vaikuttava tekijä
yksilön sopeutumineen etätyöskentelyyn, jota käsitellään seuraavassa kappaleessa.

5.5 Sopeutuminen etätyöhön
Edellisissä kappaleissa käsitellyt teemat olivat vaikuttaneet yksilön sopeutumiseen
etätyöskentelyyn. Sopeutuminen oli monen tekijän summa, johon vaikutti erilaiset
yksilölliset tekijät. Tutkittavat summasivat hyvin omaa sopeutumistaan etätyöskentelyyn
oman kokemuksensa ja käytäntöjen kautta. Toisille esimiehen tuki oli ollut erittäin tärkeässä
roolissa ja toisille vapaus vihdoin tehdä etätöitä oli tuonut turvaa ja onnea uudenlaisen
normaalin keskellä. Yksilön sopeutuminen etätyöhön oli ollut yksilöllistä. Tutkittavat pitivät
erilaisia asioita tärkeinä sopeutumisensa kannalta etätyöhön seuraavasti:
”Itsensä johtaminen on tärkeää: kannattaa tehdä itselleen edes jonkinlainen
lukujärjestys ja viikkosuunnitelma, vaikkei siinä pysyisikään orjallisesti.
Suunnitelmaan on syytä kirjata myös lepo, liikunta ja muu virkistäytyminen.”
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”Olet itse vastuussa. Keskity oleelliseen. Rytmitä päiväsi. Ole ylpeä
työstäsi…”
”Kannattaa ensimmäisenä jättää pois se valittava asenne, joka ei vie
minnekään”
Vastauksissa näkyy yksilön ajatus itsenäisestä työskentelystä ja sen vaikutus työn
tekemiseen. Rutiinien tärkeyttä korostettiin vastauksissa sekä esille nostettiin myös itsensä
johtaminen. Muutamat vastaajat nostivat esille aikatauluttamisen taidon sekä sen tärkeyden
työrytmin ylläpitämisen kannalta. Esille nousi myös vuorovaikutuksen ylläpitäminen etänä
tilanteesta huolimatta. Vastaajat painottivat, että oli tärkeää pitää yhteyttä työkavereihin ja
muistaa kysyä kuulumisia toisilta.
Kaikki yksilöt eivät sopeutuneet muutokseen yhtä helposti kuin toiset. Jokaisessa
muutoksessa muutosvastarinta on läsnä, kuten myös kohdeorganisaation tapauksessa.
Muutosvastarintaprosessin

mukaisesti

yksilö

tarkastelee

muutosta

omasta

näkökulmastaan ja tekee päätöksen siitä, miten reagoin tapahtuneeseen muutokseen.
Yksilön oma päätös tehdä töitä etänä auttoi yksilöä sopeutumaan etätyöhön. Tutkittavan
organisaation siirtyessä etätyöskentelyyn ei yksilöllä ollut mahdollisuutta päättä haluavatko
he siirtyä etätyöskentelyyn, koska suositus siirtymisestä tuli ulkopuoliselta taholta ja pakotti
organisaation

muuttamaan

työskentelytapojaan.

Yksilön

vapaaehtoisuus

siirtyä

työskentelemään etänä, vaikutti sopeutumisprosessiin. Myös DuBrin (1991) mukaan
yksilön vapaaehtoisuus siirtyä etätyöskentelyyn vaikuttaa luonnollisesti positiivisesti
sopeutumiseen. Kohdeorganisaatiossa lähes 85 % henkilöstöstä oli aikaisempaa
kokemusta etätyöstä, joka helpotti sopeutumisprosessia.
Työskentelyolosuhteet nousivat myös esille sopeutumisprosessin edesauttajina. Yksilöt,
jotka pystyivät luomaan neutraalin etätyöpisteen kotiinsa, kertoivat etätyön onnistuvat
vaivattomasti ja keskeytyksien vähentyneet huomattavasti verrattuna avokonttorissa
työskentelyyn. Yksilöt, joilla oli kotona useampi kuin yksi etätyöläinen, raportoivat
pääsääntöisesti
työskentelyyn.

erilaisista
Lapierre

et

häiriötekijöitä
al.

(2016)

kotona,

jotka

puoltavat

tätä

vaikuttivat
löydöstä

negatiivisesti

myös

omassa

tutkimuksessaan.
Hiljaisuus ja oma rauha eivät sovi työskentely-ympäristöksi kaikille. Yksi vastaaja raportoi,
että yksin kotona työskentely oli tylsää ja vastaaja kertoi kaipaavansa avokonttorin
puheensorinaa. Osassa vastauksissa myös toivottiin, että etätyösuositus päättyisi pian, ja
pystyttäisiin palamaan takaisin vanhaan normaaliin. Huomattavasti suurempi osa
vastaajista taas kertoi, että etätyö voi jatku kuinka pitkään tahansa, koska organisaatiossa
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hoidetaan asiat hyvin ja etätyö oli sujunut heidän mielestään loistavasti. Tähänkin voidaan
todeta, että etätyö kokemuksella oli merkitystä siihen, miten yksilö oli ottanut vastaan
etätyöhön siirtymisen ja työskentelyn teknologian välityksellä.
Sopeutumiseen

vaikutti

myös

yksilön

työnkuva.

Aikaisemmin

mainittiin,

että

kohdeorganisaation työntekijät olivat pääsääntöisesti tietotyöläisiä, jotka työskentelivät
hyvin itsenäisesti. Tämä oli vaikuttanut sopeutumiseen ja helpottanut sopeutumisprosessia.
Muutamat vastaajat raportoivat työnkuvansa soveltuvan hyvin etätyöskentelyyn, joka oli
helpottanut sopeutumista. Myös Helsingin Sanomine (2020) pääkirjoitus nosti esille
tietotyöläisten etätyön positiivisen vastaanoton. Tietotyöläisen on helpompi siirtää
itsenäinen työskentely kotitoimistoon kuin yksilön, joka on päivittäin tekemisissä esimerkiksi
asiakkaiden kanssa. Aivan kaikilla kohdeorganisaatioilla ei ollut yhtä helppoa ja ketterää
etätyöhön siirtymisen osalta, mutta se on luonnollista isossa organisaatiossa.
Etätyöhön siirtyminen oli korostanut yksilöille viestinnän tärkeyttä. Vastauksissa
painotetaan sitä, kuinka arvokasta kaikki viestintä verkon yli oli muutoksen aikana.
Kasvotusten tapahtuvan kommunikoinnin väheneminen oli nostanut esille myös
teknologian tärkeyden ja sen toimivuuden. Vastaajat nostivat vastauksissaan esille, että oli
ollut ensiarvoisen tärkeää pystyä käyttämään tietoteknisiä ratkaisuja etätyössä.
Vastauksista korostui myös, että yksilöt arvostivat organisaatiolla käytössä olevien
tietoteknisten ratkaisujen laajuutta ja tukea, miten niitä voitiin hyödyntää etätyössä.
Torten et al. (2016) artikkeli on linjassa ylläesitettyjen tutkimustulosten kanssa. Heidän
mukaansa yksilön sopeutuminen riippuu monesta tekijästä kuten yksilön valmiudesta ja
halukkuudesta siirtyä etätyöskentelyyn. He nostavat esille myös informaation kulun ja
kommunikoinnin ylläpitämisen tärkeyden, joita on käsitelty aikaisemmin tässä empiria
osiossa.
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Kuvio 13. Yksilön sopeutumiseen vaikuttavat tekijät

Kuviossa 13. on esitelty yhteenveto tässä kappaleessa esille nousseista tekijöitä, jotka
vaikuttivat yksilön sopeutumiseen. On hyvä ottaa huomioon, että osa tekijöistä ovat hieman
päällekkäisiä ja esiintyvät analyysissä useaan kertaan eri yhteyksissä. Yksi isoin tekijä oli
kohdeorganisaatiossa tapahtunut kommunikaatio, joka oli vaikuttanut hyvinkin monella osaalueella ja oli muuttunut eniten etätyöhön siirtymisen johdosta.
Seuraavassa

kappaleessa

käsitellään

kokonaisuudessaan

yksilön

sopeutumista

etätyöskentelyyn ja muita johtopäätöksiä, joita voidaan todeta tämän tutkimuksen
perusteella. Johtopäätöksissä nostetaan myös esille tutkijan omaa pohdintaa ilmiön
ympärillä.
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6. JOHTOPÄÄTÖKSET
Tässä tutkimuksessa on pyritty selvittämään, miten yksilö koki tapahtuneen muutoksen
organisaatiossa ja miten yksilö sopeutui uuteen etätyöskentelytilanteeseen. Analyysia
varten kerättiin kohdennettu kyselyaineisto juuri organisaatiossa tapahtuneen muutoksen
jälkeen ja kerättyjen vastauksien perusteella on tehty tämän tutkimuksen analyysi ja
johtopäätökset.

Tämän

kappaleen

tarkoitus

on

vastata

tutkijan

asettamisiin

tutkimuskysymyksiin kattavasti ja tuoda esille tutkimuksen johtopäätökset ja tutkimuksen
teoreettinen kontribuutio.
Ensimmäinen alatutkimuskysymys: Miten etätyöhön siirtyminen on vaikuttanut työn
tekemiseen yksilötasolla?
Etätyöhön siirtyminen on vaikuttanut kohdeorganisaation työntekijöihin työntekoon monella
tavalla. Tulee kuitenkin ottaa huomioon, että kyseessä on organisaatio, jossa suurin osa
työntekijöistä on tietotyöläisiä. Tietotyöläiset työskentelevät suhteelliset itsenäisesti
toimialasta

ja

työtehtävistä

riippumatta.

Etätyöskentely

mahdollistaa

itsenäisen

työskentelyn (Putnam, Myers & Gailiard, 2014; Allen, Golden & Shockley, 2015), jonka
myös tämän tutkimuksen yksilöt kohtasivat. Kokonaisuudessaan työntekeminen ei siis
muuttunut kovinkaan paljoa vastaajien keskuudessa työn luonteesta johtuen. Erilaiset
ulkoiset tekijät, kuten työskentely-ympäristö ja sosiaalinen kanssakäyminen työkavereiden
kanssa kuitenkin vähenivät huomattavasta aikaisempaan verrattuna. Nämä tekijät
vaikuttivat suoraan yksilöiden työntekemiseen niin positiivisesti kuin negatiivisesti, riippuen
yksilöstä. Onkin mielenkiintoista huomata, että osalla työympäristö muuttui hyvin
rauhattomaksi

ja

häiriöitä

oli

kotona

enemmän

kuin

aikaisemmin

toimistolla

työskennellessä. Toiset taas olivat saavuttaneet täydellisen työrauhan kotona, ilman
kollegoiden keskeytyksiä. Etätyöhön siirtyminen muuttaa osalla tapaa tehdä töitä, kun
etätyössä kaikki työ tehdään teknologiavälitteisesti (Belander et al., 2001). Kaikki kokoukset
ja tapaamiset pitää hoitaa eri sovellusten välityksellä, kun kasvotusten tapaaminen ei ollut
mahdollista.
Työn tehokkuuden nouseminen uudelle tasolle oli hyvin ristiriitaista tämän tutkimuksen
mukaan. Useat tutkimukset (esimerkiksi Neufeld & Frang, 2005; Brruch & Nicholson, 1997;
Montreuil & Lipper, 2003) painottavat tehokkuuden kasvua etätyöhön siirryttäessä, mutta
kohdeorganisaation tapauksessa näin ei kuitenkaan ollut kaikilla. Osa yksilöitä koki oman
työskentelynsä muuttuneen tehokkaammaksi kuin koskaan aikaisemmin, kun taas osa
valitteli omaa tehottomuuttaan. Staples, Hulland ja Higgins (1999) ovat omassa
tutkimuksessaan samaa mieltä, ja korostavat vuorovaikutuksen vähenemisen vaikutusta
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tehokkuuden laskemiseen. Tämä sama ilmiö on havaittavissa myös tämän tutkimuksen
tuloksissa, joka on linjassa Staples et al. (1999) tutkimuksen kanssa.
Tehokkuuden kanssa käsikädessä kulki myös yksilön vastuu omasta työskentelystä.
Johdon valvominen ja esimiesten kontrolli hävisivät lähes olemattomaan etätyöhön
siirtymisen johdosta, joka vaikutti moneen yksilöön. Etätyöhön siirtymisen johdosta yksilöllä
oli vapaus päättää omasta työaikatauluista, tietyissä rajoissa. Osa yksilöistä oli aloittanut
työskentelyn huomattavasti aikaisemmin, jotta pystyi päättämään työpäivän aikaisin
iltapäivällä. Osa vastaajista taas oli muuttanut omaa vuorokausirytmiään päinvastaiseen
suuntaan ja teki työt myöhemmin päivällä, jotta sai nukkua pitkään. Yksilöllä on nyt vastuu
täysin itsestään ja oman työn etenemisestä ajallaan (Kossek et al., 2006; Coenen & Kok,
2014). Toisaalta yksilölle nousi mahdollisuus muokata omia työskentelytapojaan ja
saavuttaa sitä kautta tehokkaampi ja mukavampi tapa tehdä töitä. Esimiehillä pysyi
mahdollisuus seurata yksilön työskentelyä etätyöstä riippumatta, mutta aikaisempaan
poiketen vain tulosten ja tekojen muodossa. Esimiesten fyysinen läsnäolo ja valvominen ei
ollut mahdollista etätyössä. Tämä taas vapautti osan yksilöistä tekemään töitä paremmin ja
vapautuneemmin. Esimiesten vähempi valvominen oli myös yksi tehokkuuden nousuun
vaikuttava tekijöitä tämän tutkimuksen mukaan.
Etätyöskentelyyn siirtyminen vaikutti yksilöiden vapaa-ajan ja työajan erottamiseen. Useat
yksilöt kokivat vapaa-ajan ja työn soluttautuneen yhteen ja yksilöt kokivat vaikeaksi erottaa
näitä toisistaan. Tämä on linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa, joissa on korostettu
vapaa-ajan ja työn välisen eron rajan määrittelyä haasteelliseksi etätyössä. (Putnam, Myers
& Gailiard, 2014; Allen, Golden & Shockley, 2015) Osasyyksi tässä tutkimuksessa nousi
kotona ruokapöydän ääressä työskentely ja siitä vapaa-ajalle siirtymisen vaikeus. Kun
sijainti ei muuttunut ollenkaan töistä vapaa-ajalle siirryttäessä, niin helposti yksilö jäi
miettimään työasioita työkoneen suljettuaan. Tämä tietysti vaikutti yksilön hyvinvointiin ja
jaksamiseen, ainakin pitkällä aikavälillä. Samaan aikaan yksilö pystyi kuitenkin hoitamaan
työnsä mistä tahansa sijainnista, joka vähensi työpaikalle matkustamiseen käytettyä aikaa.
Tutkimuksen mukaan useat organisaation yksilöt pystyivät hyödyntämään tätä aikaa
paremmin työntekoon tai itsestään huolehtimiseen.
Yksilö tarvitsee etätyössä erilaisia tietoteknisiä ratkaisuja, jotta se pystyi ylläpitämään
kommunikaatiota. Samaan aikaan, jos tekniikka ei toiminut, ei yksilö pystynyt tekemään
töitään. Organisaation onneksi yksilöt olivat tehneet ennen muutosta suurimman osan
töistään tietoteknisten ratkaisujen avulla, joka helpotti siirtymistä etätyöskentelyyn. Tämän
tutkimuksen mukaan kaikki eivät kuitenkaan olleet yhtä tyytyväisiä tietotekniikan
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toimimiseen ja tapaan, miten sitä pystyttiin hyödyntää. Tämä kertoo yksilöiden eri
lähtökohdista ja siitä, miten toisille erilaiset ohjelmat olivat tutumpia kuin toisille.
Yhteenvetona voidaan todeta, että etätyöskentely muutti kohdeorganisaation yksilöiden
työntekemistä jonkin verran, mutta ei kuitenkaan kovin radikaalisti. Tietotyöläisen työnkuva
oli hyvin itsenäinen eikä niinkään paikkasidonnainen, joten etätyöskentelyyn siirtyminen ei
ollut kovinkaan iso isku työn tuotteliasuudelle. Toisaalta taas tutkimuksessa havaittiin, että
yksilöt kokivat etätyöhön siirtymisen yksilöllisesti ja tätä käsitellään seuraavan
tutkimuskysymyksen parissa.
Toinen alatutkimuskysymys: Millaiset tekijät ovat vaikuttaneet yksilön etätyöhön
sopeutumiseen?
Yksilöiden sopeutuminen etätyöhön oli hyvin yksilöllistä ja tutkimuksessa saatiin vaihtelevia
tuloksia yksilöiden sopeutumisesta etätyöhön. Kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin
todeta, että yksilö oli sopeutunut suhteellisen hyvin etätyöhön juuri työn luonteen ansiosta
sekä etätyökokemuksen johdota. Kohdeorganisaation yksilöistä 85 % oli ollut jonkinlaista
aikaisempaa kokemusta etätyöstä, joka helpotti sopeutumisprosessia kokonaisuudessaan.
Aikaisempi kokemus muutoksesta auttaa muutoksen hyväksymistä ja yksilö suhtautuu
positiivisemmin uuteen, jos sillä on aikaisempaa kokemusta muutoksesta (Stensaker &
Meyer,

2012).

Aikaisempi

sopeutumisprosessia
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tekijän

summassa.

Sopeutumisprosessiin vaikutti myös hyvin paljon etätyöolosuhteet, jotka yksilö pystyi
luomaan kotonaan. Sopeutumiseen vaikutti vahvasti myös se, millaisen työrauhan yksilö
sao luotua kotonaan ja kuinka monta muuta etätyöläistä samassa paikassa työskenteli.
Tämän tutkimuksen mukaan mitä useampi etätyötä tekevä henkilö (aikuinen tai lapsi) oli
samassa asunnossa, sitä enemmän meteliä ja häiriöitä etätyöläinen koki. Tästä johtuen
yksin asuvat pystyivät saavuttamaan helpommin paremman työrauhan ja tuotteliaammat
olosuhteet etätyöhön. Nämä löydökset ovat linjassa myös aikaisemman tutkimuksen
kanssa, jossa Loung ja Rogelberg (2005) korostavat työympäristön merkitystä työrauhan
muodostumiseen. Samaan aikaan voidaan todeta, työrauha ei toteudu kaikilla etätyöläisillä,
johon vaikuttaa negatiivisesti muiden perheenjäsenien työskentely samanaikaisesti kotona
(Kniffin et al., 2020).
Häiriötekijöiden lisäksi ergonomia ja työn rytmittämisessä onnistuminen vaikuttivat yksilön
sopeutumiseen etätyössä. Hyvä työergonomia auttoi etätyöläistä jaksamaan ja työn
rytmittäminen oli todella tärkeässä roolissa. Jos yksilöllä oli vaikeuksia oman työpäivän
rytmittämisessä, raportoivat sellaiset yksilöt työhön liittyvästä uupumisesta ja kuormituksen
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kasvamisesta. Tästä voidaan päätellä, että tällaiset yksilöt eivät olleet löytäneet itselleen
tasapainoista työrytmiä etätyössä ja sopeutuminen ei ollut onnistunut vielä vastaushetkellä
täysin. Tärkeää huomioitavaa tutkimuksen tuloksissa kuitenkin on se, että valtaosa
kohdeorganisaation yksilöistä kertoi pystyneensä luomaan tasapainoisen työympäristön ja
etätyöhön sopeutuminen oli sujunut onnistuneesti ja työnteko oli pysynyt normaalilla tasolla.
On kuitenkin hyvä nostaa esille se, että yksilöt ottivat etätyöhön siirtymisen liittyvän
uudistuksen hyvin yksilöllisesti ja myös yksilön asenne etätyötä kohtaan vaikutti yksilön
sopeutumiseen. Yksilöt, jotka olivat suhtautuneet negatiivisesti etätyöhön siirtymiseen,
kertoivat työntekemisen heikentymisestä sekä korostivat asioiden olevan huonommin kuin
ennen. Kääntäen yksilöt, joilla oli myönteinen asenne muutosta kohtaan, olivat pystyneet
sopeutumaan paremmin etätyöhön ja jatkamaan suhteellisen normaalisti työskentelyään.
Tämän lisäksi yksilöiden sopeutuminen tarvitsi aikaa ja yksilöt tarvitsivat totuttelua uuteen
tapaan tehdä töitä.
Esimiehillä ja johtamisella oli merkittävä rooli yksilön sopeutumisessa erityisesti viestinnän
kautta. Yksilöt raportoivat onnistuneesta kriisiviestinnästä ja johdon tuesta muutoksen
keskellä. Sopeutumiseen siis vaikutti yksilötasolla se, miten hyvin yksilö pidettiin ajan
tasalla tapahtuvasta muutoksesta ja seuraavista muutoksista. On kuitenkin huomion
arvoista, että osa yksilöistä koki, ettei johto viestinyt tilanteesta yhtään mitään. Tässä
nähdään, kuinka yksilöllisesti yksilöt kokivat muutoksen ja miten muutoksen käsittely vei
oman aikansa jokaisella yksilöllä. Näin voidaan todeta, että tämän tutkimuksen esille
nostetut tulokset ovat linjassa aikaisemman tutkimuksen kanssa. Johtamiskäytäntöjen tulee
muokata virtuaalisessa ympäristössä, eikä oikeita tapoja johtaa löydy hetkessä (Ginson &
Cohen, 2003; Hinds et al., 2002; Liao, 2017). Yksilöiden ristiriitaiset kokemukset
viestinnästä ja sen riittävyydestä kertoivat yksilön keskeneräisestä sopeutumisprosessista
ja muutosvastarinnasta. Tämä on täysin normaalia muutoksen aikana ja kuuluu osaksi
sopeutumista.

Yksilöiden

erilaisuus

korostuu

myös

eri

sopeutumisprosesseissa

aikaisemmassa kirjallisuudessa. (Shin et al., 1997; Larson & Makarius, 2017; Eckhard et
al., 2019)
Samaan aikaan yksilöt kokivat epävarmuutta sekä epätietoisuutta tulevasta, joka hidasti
sopeutumisprosessia. Kukaan ei tiennyt etätyöhön siirtymishetkellä, kuinka kauan
etätyöskentely jatkuu. Tätä ei tiennyt edes ylin johto, koska etätyösuositus tuli organisaation
ulkopuolelta. Epävarmuutta oli vaikea poistaa kyseisenä aikana, mutta johto pystyi omalla
viestinnällään kuitenkin mahdollisuuksien mukaan pitämään yksilön ajan tasalla
ylläpitämällä organisaatiokulttuuria sekä hyvää vuorovaikutusta molempiin suuntiin. Hyvä
ja läpinäkyvä viestintä sekä kommunikointi vähentää muutosvastarintaa (Paterson ja Cary,
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2002). Tehokkaan viestinnän ylläpitämisen johdosta pystyttiin pitämään työyhteisö
yhtenäisenä ja jatkamaan työskentelyä muutoksista huolimatta. Viestinnän rooli korostui
yksilön sopeutumisisessa, mutta sitä käsitellään seuraavan alatutkimuskysymyksen
yhteydessä syvällisemmin.
Kolmas alatutkimuskysymys: Miten etätyöskentely on vaikuttanut yksilöiden väliseen
kommunikointiin?
Etätyöhön siirtyminen muutti yksilöiden tapaa kommunikoida työyhteisössä sekä yksilöiden
välistä kommunikointia huomattavasti. Tämä havainto oli yksi suurimmista muutoksista
kohdeorganisaatiossa, joka havaittiin tämän tutkimuksen perusteella. Tämä havainto on
linjassa myös aikaisemman tutkimuksen kanssa, jonka mukaan etätyöhön siirtyminen
pakottaa yksilöitä muokkaamaan kommunikointitapojaan (Wilson & Greenhill 2004; Lebopo
et al., 2020; Neeley, 2020). Kaikki tutkittavien yksilöiden välillä tapahtuva kommunikaatio
siirtyi tietoteknisten ratkaisujen ja laitteiden varaan eikä kasvotusten tapahtuvaa
kommunikaatioon

enää

ollut

mahdollisuutta.

Tämä

muuttaa

kommunikointia

ja

vuorovaikutusta heti, koska ilmeet ja eleet ovat vähemmällä videopalavereissa verrattuna
kasvotusten

tapahtuvaan

kommunikointiin.

Ilmeiden

ja

eleiden

puuttuminen

vuorovaikutuksessa heikensi yksilöiden välistä kommunikaatiota. Nämä löydökset ovat
linjassa

aikaisemman

tutkimuksen

kanssa,

jonka

mukaan

teknologia

vaikuttaa

kommunikointiin yksilöiden välillä sekä etätyöskentelyyn (Belanger et al., 2001).
Analyysissä korostui myös yksilöiden kohtaamat vaikeudet tietotekniikan käytön kanssa,
mutta vastaajajoukolla oli suhteellisen positiivinen asenne uusien sovellusten ja palveluiden
käyttöä varten ja moni uskoi kaikkeen tottuvan ajallaan. Voidaankin todeta, että yksilöiden
positiivinen asenne muutoksia kohtaan välittyy vastauksissa. Yksilöt saivat myös tukea
organisaatiolta tietoteknisissä ongelmissa, joka helpotti ja paransi kommunikaatiota.
Etätyöhön siirtyminen pakotti yksilöt tehostamaan kommunikointiaan eri kanavissa, ja
samalla se lisäsi joidenkin yksilöiden välistä kommunikointia. Erityisesti havaittiin, että kun
oman tiimin sisällä lisättiin kommunikointia niin muihin työkavereihin yhteydenpito väheni.
Tämä kertoo siitä, että kommunikointi vei enemmän aikaa etänä kuin kasvotusten ja yksilön
piti tehdä tietoisia päätöksiä kenen kanssa pitää tiiviisti yhtä ja kenen kanssa ei.
Kommunikointi etätyössä on hyvin kohdistettua ja suunniteltua, eikä niinkään spontaania
ajatuksien vaihtamista, mitä perinteisessä työympäristössä saattoi olla ennen etätyöhön
siirtymistä (ks. Golden & Raghuram, 2010).
Vapaamuotoinen kommunikointi jäi huomattavasti vähemmälle kuin perinteisessä
toimistoympäristössä tapahtuvassa kommunikoinnissa. Kokouksissa hoidettiin vain
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pakolliset asiat ja siirryttiin seuraavaan aiheeseen. Kun vapaata keskustelua ei enää
syntynyt samalla tavalla kuin ennen, niin hiljaisen tiedon välittäminen heikkeni todella
paljon. Myös kommunikointitapa videon välityksellä heikentää hiljaisen tiedon välittämistä
organisaatiossa. Tätä korostavat myös tutkijat Cramton (2001) sekä Usoro et al. (2007)
omissa tutkimuksissaan ja nämä tutkimustulokset ovat linjassa aikaisemman kirjallisuuden
kanssa. Tutkimus myös tulee siihen lopputulokseen, että kaikki eivät sopeutuneet uuteen
tapaan kommunikoida tietoteknisten välineiden välityksellä yhtä hyvin kuin toiset. Yksilöt
kokivat yksinäisyyden tunnetta sekä sosiaalista eristäytymistä, koska kommunikointi väheni
ja vain pakollinen työhön liittyvä viestintä jäi osaksi arkea. Kommunikoinnin väheneminen
oli suuri menetys työyhteisölle, koska monet pitävät työyhteisöä hyvin suuressa roolissa
työssä jaksamisen kannalta. Kommunikoinnin vähenemisellä oli siis negatiivinen vaikutus
moneen yksilöön ja heidän jaksamiseensa. Organisaatio pyrki kuitenkin kehittämään uusia
tapoja kommunikoida etänä ja sitä kautta ylläpitämään hyvää työilmapiiriä johtamisen
avulla. Voidaan myös todeta, että organisaatio onnistui muutoksesta huolimatta
ylläpitämään viestintää ja yksilöiden aktiivista erilaisin keinoin myös muutoksen jälkeen.
Viestintä on kriittisessä roolissa muutoksen onnistumisen kannalta (Frahm & Brown, 2007),
mikä voidaan todeta myös tämän tutkimuksen perusteella johtopäätöksenä.
Tutkimus havaitsi, että yksilöt olivat kokeneet viestinnän ja vuorovaikutuksen hyvin
yksilöllisesti. Analyysin perusteella saadaan ristiriitaisia vastauksia kohdeorganisaation
toteuttamasta viestinnästä etätyöhön siirtymisen jälkeen. Näiden havaintojen perusteella
voidaan todeta, että jokainen yksilö koki tapahtuneen kommunikaation muutoksen omalla
tavallaan. Kommunikaation tehokkuuteen yksilöiden välillä vaikutti myös yksilön
sopeutuminen etätyöhön, jolloin uusien tapojen jyvittäminen oli osalle yksilöistä
haasteellista, koska sopeutumisprosessi oli vielä kesken.
Tutkimuksen perusteella voidaankin sanoa, että organisaatiossa tapahtunut viestintä
muutokseen liittyen sekä yksilöiden välinen kommunikaatio etätyössä oli onnistunutta,
koska siihen piti panostaa enemmän kuin ennen. Suoraviivainen ja tehokas viestintä
vähensi ylimääräisiä häiriöitä, ja yksilöt olivat tyytyväisiä saavutettuun työrauhaan
häiriöiden vähennyttyä. Ylimääräiset keskeytykset työskentelyssä vähenivät ja viestintä
suoraviivaistui. Tästä osa yksilöitä oli hyvin tyytyväisiä, koska pystyivät keskittymään
työskentelyyn paremmin kuin ennen. Viestinnän läpinäkyvyys ja suoraviivaisuus parantaa
myös yksilöiden tyytyväisyyttä viestintää kohtaan (ks. Axley, 2000)
Kokonaisuudessaan kommunikaation muutoksesta voidaan todeta, että etätyössä
yksilöiden välinen kommunikaatio oli työläämpää, mutta usein onnistunutta. Yksilöt
tarvitsivat uudenlaisia tapoja ylläpitää viestintää etätyössä ja korvaamaa aikaisemmin
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hyviksi havaittuja tapojaan. Viestinnän laatu sekä kommunikaation ylläpitäminen oli
yksilöiden omalla vastuulla, koska kaikki työskentelivät yksin valitsemastaan paikasta. Ne
yksilöt, jotka pystyivät kehittämään uusia kommunikaatiotapoja ja ylläpitämään hyvää
tiimihenkeä, olivat tyytyväisempiä etätyössä tapahtuvaan kommunikointiin ja viestinnän
laatuun ylipäätään.
Neljäs alatutkimuskysymys: Millaisia vaikutuksia etätyöhön siirtymisellä on käytännön
johtamiseen?
Kohdeorganisaatio oli kohdannut suuren muutoksen, joka vaikuttaa myös käytännöntasolla
esimiesten toimintaan ja johtamiseen. Tämän tutkimuksen pohjalta voidaankin todeta
erilaisia muutoksia, jotka vaikuttivat johtajien käyttäytymiseen ja johtamistapoihin etätyöhön
siirtymisen takia. Esimiehen ja alaisen välinen luottamus korostui erityisesti etätyössä.
Johdolla ei ole mahdollisuutta reaaliajassa nähdä mitä yksilö teki työpäivän aikana. Etätyö
mahdollisti yksilölle vapauden rytmittää oman työpäivänsä ja vastuu siirtyi hyvin paljon
yksilölle. Myös johdon pitää muokata omaa käyttäytymistään etätyöhön sopivaksi (Gibson
& Cohen, 2003). Samaan aikaan johdon piti pystyä luottamaan enemmän yksilöön ja siihen,
että työasiat tulivat tehdyksi kaikesta huolimatta. Kaikki yksilöt eivät tarvitse yhtä paljon
johtamista etätöitä tehdessään kuin tavallisessa toimistoympäristössä (ks. Bell &
Konzlowski, 2002). Etätyö mahdollisti yksilölle vapauden suunnitella ja rytmittää oman
työpäivän uudella tavalla verrattuna vanhaan.
Etätyöhön siirtyminen vaikuttaa myös johtajien johtamiskäytäntöjen muokkaamiseen ja sitä
kautta uuden oppimiseen (ks. Illegems et al., 2001). Johtaminen virtuaalisesti vaati
enemmän aikaa ja yksilön huomioimista, koska perinteistä vuorovaikutusta ei ole
mahdollista toteuttaa. Johtajien tuli ottaa jokainen yksilöllisesti huomioon ja ymmärtää
yksilöllinen sopeutuminen uuteen tilanteeseen. Tämä on linjassa aikaisemman tutkimuksen
kanssa,

jossa

korostetaan

virtuaalisessa

ympäristössä

tapahtuvan

johtamisen

haasteellisuutta ja vuorovaikutuksen vähenemistä (Gibson & Cohen, 2003). Läpinäkyvyys
johtamisessa

sekä

prosessien

läpiviennistä

korostui

organisaation

siirtyessä

etätyöskentelyyn. Kaikista muutoksista ja prosessien etenemisistä piti viestiä yksilöllisesti
kaikille organisaation jäsenille ja ylläpitää myös sitä kautta jatkuvaa kommunikointia.
Johtajilta vaadittiin myös kriisiviestintää ja viestintää liittyen muutokseen ja tulevaan.
Kohdeorganisaation johto saikin positiivista palautetta tehokkaasta viestinnästä ja
yksilöiden ajan tasalla pitämisestä. Viestinnän rooli korostui virtuaalisessa johtamisessa
vieläkin enemmän verrattuna perinteiseen johtamiseen, koska virtuaalisessa ympäristössä
kommunikointi ei ollut yhtä suoraviivaista ja oli työläämpää. Ennen etätyöhön siirtymistä
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johtajat saattoivat kävellä ympäri toimistoa ja kysellä työntekijöiden kuulumisia ja
edistymistä työprojekteissa. Etätyössä kommunikoinnin ylläpito vaati huomattavasti
enemmän vaivaa ja aikaa, joka tuli ottaa huomioon johtamisessa. Johtajat, jotka käyttivät
enemmän aikaa yksilöiden henkilökohtaiseen johtamiseen, saivat kiitosta alaisilta ja alaiset
olivat

tyytyväisiä

johtamisen

tason.

Johtajat

pystyvät

vaikuttamaan

omalla

käyttäytymisellään ja johtamisen kautta tiimin tehokkuuteen ja saavutettuun lopputulokseen
(Liao, 2017).
Etätyöhön siirtyminen oli johtajille myös mahdollisuus kehittää prosesseja ja olemassa
olevia käytänteitä. Organisaation kaikkien jäsenten kohdattua uusi tilanne ja arki, oli
johtajien luonnollista tarkastella käytössä olevia käytäntöjä ja muokata niitä uuteen
tilanteeseen sopiviksi. Tutkimuksen mukaan organisaation johto pystyi reagoimaan
nopeasti

tapahtuneeseen

muokkaamisen

muutokseen

virtuaaliseen

johtamiskäytäntöjen

löytäminen

muotoon
vie

ja

aloittamaan

hyvin

kuitenkin

käytännön

nopealla
aikaa,

johtamisen

aikataululla.

joten

Uusien

johtamiskäytäntöjen

muokkaamisen lopulliset tulokset näkyvät organisaatiossa vasta pitkällä aikavälillä, eikä
niitä voida tässä tutkimuksessa syvällisemmin tutkia. Yhtenä tärkeimpänä tekijänä
muutoksen aikana johtajien tulee kuitenkin kehittää ja luoda kannustava suhde yksilöihin
virtuaalisessa ympäristössä, jolloin avointa keskustelua pystyttään ylläpitämään etätyöstä
huolimatta (Tjosvold & Wong, 2000).
Yhteenvetona voidaan todeta, että etätyöhön siirtyminen pakotti johtajia muokkaamaan
johtamiskäytäntöjä virtuaaliseen ympäristöön sopiviksi, jolloin viestinnän rooli kasvoi isoksi
osaksi

johtamista.

Luottamuksen

rakentaminen

ja

ylläpito,

sekä

yksilöiden

sopeutumisprosessin johtaminen etätyössä olivat kohdeorganisaation johtajille jokseenkin
uusia tilanteita. Yksilöillä oli aikaisempaa kokemusta etätyöstä, joten johtaminen on
tapahtunut osaksi virtuaalisesti jo ennen muutoksen tapahtumista. Muutos mahdollisti
johtajille kehittää johtamiskäytänteitä ja ylläpitää jatkuvaa kehittymistä.
Tämän tutkimuksen päätutkimuskysymys oli:
Kuinka yksilö on kokenut tapahtuneen muutoksen ja sopeutumisensa etätyöhön?
Tämän tutkimuksen mukaan yksilö oli sopeutunut hyvin ja onnistuneesti tapahtuneeseen
muutokseen organisaatiossa eli etätyöskentelyyn. Työntekijät olivat kokeneet muutoksen
pääsääntöisesti positiivisesti ja löytäneet tapahtuneesta muutoksesta paljon positiivisia
tekijöitä. Yksilön sopeutumiseen etätyöskentelyyn vaikuttivat tämän tutkimuksen mukaan
vahvasti kolme seuraavaa osatekijää: kokemus etätyöstä, työtila missä etätyötä tehdään
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sekä työnkuvan, jonka tulee sopeutua etätyöskentelyyn (ks. Mann, Varey & Button, 2000;
Loung & Rogelberg, 2005; Stensaker & Meyer, 2012; Gibson, 2020). Samaan aikaan
yksilön halukkuus etätyöskentelyyn vaikutti sopeutumiseen (ks. Torten et al., 2016). Nämä
tekijät on pystytty toteuttamaan yksilöiden toimesta onnistuneesti, jonka johdosta
sopeutuminen uuteen tapahtui toivotulla tavalla. Suurella osalla vastaajajoukosta oli
aikaisempaa kokemusta etätyöstä, joka vaikutti positiivisesti uuteen sopeutumiseen.
Aikaisempi kokemus etätyöskentelystä oli täyspäiväistä tai osa-aikaista, mutta kokemuksen
laajuudella ei tässä tutkimuksessa ollut merkitystä. Kaikenlainen etätyökokemus vaikutti
tämän

tutkimuksen

kohdeorganisaation

perusteella

positiivisesti

yksilöiden

aikaisempi

etätyöhön

sopeutumiseen,

kokemus

etätyöstä

koska
helpotti

sopeutumisprosessia. Kohdeorganisaation yksilöiden työtehtävät olivat sellaisia, että yksilö
pystyi muokkaamaan työskentelyrutiineita suhteellisen helposti, joka helpotti sopeutumista
uuteen. Tietotyöläiset työskentelevät suhteellisen itsenäisesti etätyöstä huolimatta.
Kaikki yksilöt eivät suhtautuneet kuitenkaan muutokseen positiivisesti, vaan vastaajien
joukosta oli havaittavissa muutosvastarintaa. Se on luonnollinen ilmiö muutoksen keskellä
(Eby et al., 2000). Muutoksen vastustamisesta huolimatta voidaan todeta, että
kohdeorganisaation henkilöstön sopeutuminen oli suhteellisen onnistunutta. Valtaosa
yksilöistä oli kokenut, että oma sopeutuminen uuteen onnistunut ja muutos ei pitkällä
aikavälillä

vaikuttanut

negatiivisesti

työntekoon.

On

hyvä

muistaa,

että

isossa

vastaajajoukossa vastauksissa on aina hajontaa, joka tekee tutkimuksen tekemisestä
mielenkiintoista sekä hyvän tutkimuksen kohteen.
Yksilöt olivat kokeneet tapahtuneen muutoksen positiivisesti. Koettu myönteinen
muutoskokemus oli monen tekijän summa. Siihen vaikuttaa yksilön hyvä valmius
muutokseen (ks. Armenakis et al., 1993; Vakola, 2014). Tällä tarkoitetaan yksilön
kyvykkyyttä

vastaanottaa

muutos

ja

sopeutua

uuteen.

Samaan

aikaan

muutoskokemukseen vaikutti yksilön asenne ylipäätään koko muutosta kohtaan. Yksilöt,
jotka suhtautuivat muutosta kohtaan positiivisesti, heillä oli myönteisempiä kokemuksia
tapahtuneesta muutoksesta. Osa negatiivisesti asentuneista yksilöistä taas yllättyi, kuinka
helppo muutos oli ja miten se ei vaikuttanut yhtä paljon työntekoon kuin oli oletettu ennen
tapahtunutta muutosta. Muutoskokemukseen vaikutti myös positiivisesti työn luonne sekä
etätyöolosuhteet. Kohdeorganisaation yksilöt pystyivät luomaan hyvät etätyöolosuhteet
kotiinsa, joka helpotti työskentelyn jatkamista normaalisti. Myös tietotekniset ratkaisut olivat
suhteellisen

tuttuja

miellyttävämpää.

yksilölle,

joka

tekee

etätyöstä

helpompaa

ja

muutoksesta
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Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa Baruch (2000) tutkimukseen, jossa nostettaan
esille erilaisia hyötyjä etätyöstä. Artikkelin mukaan työpaikalle matkustaminen, yksilön
autonomia sekä työhön liittyvän stressin väheneminen ovat etätyön hyötyjä. Yksilön
saavuttaessa enemmän hyötyjä kuin haittoja etätyöhön siirryttäessä, kokee yksilön
muutoksen positiivisesti ja sopeutuu paremmin muutokseen. Samoja osatekijöitä on
löydetty tämän tutkimuksen perusteella. Kuviossa 14. on havainnollistettu tämän
tutkimuksen tuloksia ja eri tekijöiden välisiä suhteita.

Kuvio 14. Tutkimuksen tulosten havainnollistaminen
Yksilön

positiivinen

muutoskokemus

helpotti

sopeutumista

etätyöhön,

joten

muutoskokemuksella on vaikutusta yksilön sopeutumiseen. Kääntäen negatiivinen
muutoskokemus hidastaa sopeutumisprosessia. Erilaiset tekijät, kuten asenne muutosta
kohtaan, valmius muutokseen ja aikaisempi IT ratkaisujen tuntemus ovat vahvasti
kytköksissä yksilön muutoskokemukseen ja sitä kautta myös yksilön sopeutumiseen.
Etätyöolosuhteet

vaikuttavat

vahvasti

niin

muutoskokemukseen

kuin

yksilön

sopeutumiseen. Kommunikaatio ja johtaminen ovat myös vaikuttavia tekijöitä siihen, miten
yksilö pystyi sopeutumaan etätyöskentelyyn ja uuteen tapaan tehdä töitä.
Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen tulokset ja löydökset ovat linjassa
aikaisemman kirjallisuuden kanssa. On huomioin arvoista, että kohdeorganisaatiossa oli
havaittu hyvin vähän muutosvastarintaa, joka on yleistä muutosprosessia. On yllättävää,
jopa vastaajien mielestä, kuinka hyvin yksilöt sopeutuivat muutokseen ja arkea pystyttiin
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jatkamaan normaaliin tapaan suhteellisen keveästi. Jokainen yksilö on kuitenkin erilainen,
joten kaikki tämänkään kohdeorganisaation yksilöt eivät sopeutuneet yhtä hyvin
muutokseen. Van den Heuvel et al. (2013) korostavat omassa tutkimuksessaan yksilöllistä
suhtautumista

muutokseen

ja

sen

vaikutusta

muutoskokemukseen.

Samaan

johtopäätökseen on tultu tässä tutkimuksessa, koska yksilölliset tekijät vaikuttavat
yksilöiden muutoskokemukseen.

6.1 Pohdinta
Tämän tutkimuksen aineiston löydökset ovat suhteellisen yhtenäiset ja linjassa
aikaisemman

kirjallisuuden

kanssa.

Kohdeorganisaatiolla

oli

hyvät

lähtökohdat

muutokseen eli yksilöiden etätyöhön siirtymiseen. Tässä tutkimuksessa ovat kuitenkin
läsnä yksilöiden väliset erot sopeutua uuteen ja tässä kohtaa etätyöhön. Yksilöt ottivat
muutoksen jokainen omalla tavallaan vastaan, eikä yksilöiden kokemaa muutoskokemusta
tai sopeutumista uuteen pystynyt etukäteen tietämään.
Kirjallisuudessa etätyöhön sopeutumiseen on painotettu paljon työnkuvan vaikutusta sekä
aikaisemman kokemuksen merkitystä yksilön sopeutumiseen. Tässäkin tutkimuksessa
todettiin, että aikaisemmalla etätyökokemuksella oli positiivinen vaikutus yksilön
sopeutumisprosessiin. Kaikille kohdeorganisaation jäsenille muutos ei ollut siis täysin uusi,
vaan heillä oli jo kokemusta. Se auttoi sopeutumisessa ja positiivisen muutoskokemuksen
saavuttamisessa. On hyvä kuitenkin huomioida, että tutkimuksen otanta on ainutlaatuinen,
tietyyn ajankohtaan liitännäinen. Tutkimuksen tulokset olivat voineet olla toiset, jos aineisto
olisi

kerätty

myöhemmin

tai

useasta

eri

ajankohdasta.

Tämä

onkin

oiva

jatkotutkimuskysymys tulevaisuuden etätyön tutkimukselle.
Tätä tutkimusta varten analysoitu aineisto nosti esille osakseen ristiriitaisia vastauksia
tapahtuneesta muutoksesta. Yleislinja pystyttiin kaikesta huolimatta saavuttamaan, mutta
vastauksien ristiriitaisuus on hyvä huomioida. Kerätty aineisto pyrki saamaan esille
yksilöiden mielipiteitä ja omaa kokemusta tapahtuneesta muutoksesta. On hyvin
ymmärrettävää ja odotettavaa, että yksilöillä on eriäviä mielipiteitä, kun tunteet ovat isossa
roolissa muutoskokemusta. Tällä tarkoitetaan sitä, että yksilöltä on kysytty rehellistä
mielipidettä muutoksen hoitamisesta organisaation kehitysmielessä, joten on haluttu saada
esille erilaisia mielipiteitä. Erilaiset mielipiteet tuovat johdolle rikkautta kehitysprosessiin ja
tällöin asiaa tarkastellaan monesta eri näkökulmasta.
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Kohdeorganisaation työntekijöiden työnkuva mahdollisti suhteellisen keveän siirtymisen
etätyöskentelyyn, kuten tietotyöläisillä usein on. Teknologia mahdollisti myös jatkuvan
yhteydenpidon

sekä

työntekemisen

lähes

normaaliin

tapaan.

Olikin

onni

kohdeorganisaation näkökulmasta, että yksilöillä oli laajasti käytössä erilaisia teknologisia
ratkaisuja helpottamassa päivittäistä työskentelyä. Muutoskokemus olisi varmasti ollut
erilainen, jos teknologiaratkaisut eivät olisi olleet entuudestaan tuttua. Toki digitaaliset
ratkaisut ruuhkautuivat hetkellisesti sekä erilaisia uusia haasteita kohdattiin, mutta
kohdeorganisaation IT tuki hoiti tilanteen suhteellisen hyvin ja yksilöt saivat pääpiirteittäin
tarvitsemansa avun.
On hyvä nostaa yksilöiden asema tapahtuneen muutoksen keskellä ja sen toteuttajina.
Yksilö,

muutoksen

kohde

on

tapahtuneen

muutoksen

toteuttaja.

Onnistunut

muutoskokemus kohdeorganisaatiossa kertoo myös yksilöiden tavoitteellisuudesta ja
halusta puhaltaa yhteen sekä toteuttaa tapahtunut muutos. Muutos voi tehdä hyvää tai
huonoa organisaatiolle, mutta muutoksella tavoitellaan aina parempaa lopputulosta ja
tulevaisuuden onnistumisia.
Etätyöskentelyyn siirtyminen oli kohdeorganisaatiolle ison muutoksen paikka, joka jätti
varmasti oman osansa myös tulevaisuuden uudelle normaalille tehdä töitä. Erilaiset
hybridiviikot ovat tulleet jäädäkseen osaksi arkea, jolloin yksilöt työskentelevät puolet
viikosta konttorilla ja puolet kotona. Etätyöstä saavutettavat edut ovat niin yksilölle kuin
organisaatiolle eduksi, mutta samaan aikaan kohdataan työelämässä uudenlaisia ja
erilaisia haasteita verrattuna aikaisempaan. Näistä yksi on ehdottomasti kommunikoinnin
sulava ylläpitäminen virtuaalisessa ympäristössä, jota tässäkin tutkimuksessa käsiteltiin.
Työelämä on kohdannut muutoksen, jonka johdosta takaisin vanhaan ei ole enää paluuta.
Uudet työskentelytavat ovat kuitenkin mahdollisuus organisaatioille kehittyä ja löytää uusia
tapoja sekä prosesseja, joita voidaan hyödyntää työskentelyn tukena.

6.2 Tutkimuksen rajoitteet sekä jatkotutkimuskysymykset
Tämän tutkimuksen yksi suurimmista rajoitteista oli käytettävissä ollut aineisto, joka oli
valmiiksi kerätty toisten tutkijoiden toimesta. Aineiston määritteli tämän tutkimuksen
tutkimuskysymykset ja valitut teemat siten, että aineistosta saatiin vastaukset tutkittaviin
kohteisiin. Tämän tutkimuksen tutkija ei pystynyt kysymään tarkentavia kysymyksiä liittyen
vastauksiin vaan pyrki parhaalla mahdollisella tavalla tulkitsemaan vastauksia valittujen
teemojen mukaisesti. Samaan aikaan kerätty aineisto oli ainutlaatuinen, koska se oli kerätty
heti kohdeorganisaatiossa tapahtuneen muutoksen jälkeen. Tämän tutkimuksen tutkija ei

89
olisi pystynyt itse keräämään yhtä nopeasti muutoksen tapahtumisen jälkeen kyseistä
aineisto.
Toinen rajoittava tekijä tässä tutkimuksessa oli tutkimukseen käytettävissä oleva aika, mitä
tämän pro gradun tekemiseen oli tutkintorakenteen vuoksi rajallinen määrä saatavilla. Koko
tutkielman laatimiseen oli aikaa yhteensä 8 kuukautta, jonka tutkija käytti mahdollisimman
tehokkaasti. Aika oli hyvin rajallinen ison tutkimuksen tekemiseen, jonka johdosta tutkija
päätti käyttää ainoastaan käytettävissä olevaa valmista aineistoa.
Tämä tutkimus toteutettiin ainutlaatuisissa olosuhteissa, maailmassa mylläävän pandemian
aikana, Covid-19 viruksen levitessä maailmaanlaajuisesti. Tämän tutkimuksen aineisto
kerättiin kohdeorganisaation johdon toimesta, koska haluttiin tutkia, miten henkilöstö
reagoin etätyöhön siirtymiseen. Vallitseva pandemia pakotti organisaatiot siirtymään
etätyöskentelyyn. Vastaavanlaista työelämää mullistavaa tapahtumaa on vaikea ennustaa
ja siksi tämän tutkimuksen aineisto sekä toteutuksen ajankohta olivat hyvin ainutlaatuisia.
Aineisto kerättiin sellaisena ajankohtana, jolloin maailmanlaajuinen epätietoisuus tulevasta
oli hyvin vahvasti läsnä. Tämä heijastui myös tämän tutkimuksen aineistossa. Tämä teki
myös tämän tutkimuksen toistettavuudesta haasteellista, jota käsiteltiin aikaisemmin tässä
tutkimuksessa.
Tulevaisuuden tutkimuksena voisi olla mielenkiintoista tutkia useampaa yritystä, jotka
toimivat samalla toimialalla ja verrata niiden välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia
muutoskokemukseen. Yhtä laaja-alaista muutosta on varmasti hankala toteuttaa uudelleen,
mutta muutoskokemuksen tutkinnan kannalta muutoksen suuruudella ei ole niin suurta
merkitystä. Tutkimukseen voisi ottaa myös mukaan eri toimialan toimijoita, jolloin
pystyttäisiin selvittämään mahdollisia toimialaeroja muutoskokemuksen kannalta.
Tässä tutkimuksessa tutkittiin ainoastaan yhtä hetkeä tapahtuneen muutoksen jälkeen,
mutta tulevaisuuden tutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista tutkia muutoksen
vaikutuksia pitkällä aikavälillä ja eri näkökulmista. Tässä tutkimuksessa keskityttiin
rajauksen vuoksi ainoastaan yksilön kokemaan muutokseen, jättäen analyysin ulkopuolelle
esimiehet sekä organisaatiotason. Tutkimuksen syventämiseksi olisi mielenkiintoista tutkia
saman tiimin sisällä yksilön kokemusta ja verrata esimiehen ja johtajien kokemukseen.
Näiden tutkimussuuntien toteuttaminen vaatii tulevaisuuden tutkijoilta enemmän aikaa ja
resursseja, jotka olivat tässä pro gradussa rajalliset. Olisi kuitenkin hyvin mielenkiintoista
syventää jo aloitettua tutkimusta lisää tulevaisuudessa.
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LIITTEET
Liite 1. Kyselylomakkeen kysymykset
Kysymykset
1. Millaisia ajatuksia ja tunteita nykyisen

Teema
Kokemus muutoksesta

koronapandemian aiheuttama etätyötilanne
herättää sinussa?
2. Kuvaile työtehtäviesi luonnetta ja
vaatimuksia. Mikä työskentelyssäsi on

Muutokset
työskentelyssä

muuttunut eniten?
3. Mikä on ollut erityisen haastavaa
koronapandemian aiheuttamassa

Muutokset
työskentelyssä

tilanteessa?
4. Miten koet vuorovaikutuksen ja viestinnän
työyhteisössäsi nykyisessä tilanteessa?

Viestintä ja
kommunikointi
etätyössä

5. Miten etätyö on muuttanut yhteistyötä
lähimpien työkavereiden ja muiden ihmisten

Kommunikointi

ja

viestintä etätyössä

kanssa?
6. Miten pidät yllä sosiaalisia suhteita
työkavereihisi etätyössä, kun et tapaa heitä

Kommunikointi
viestintä etätyössä

työpaikalla (kahvitauot, lounaat yms.)?
7. Mihin työasioihin kaipaat tukea tai

Johtaminen

koulutusta koronapandemian aiheuttamassa
tilanteessa?
8. Minkälaisia vinkkejä etätyöskentelyyn
antaisit muille organisaatiossasi?

Etätyöhön
sopeutuminen

ja

