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1  Johdanto 

”Nythän me niinku kellutaan täällä oman onnemme nojassa niin sanotusti.” (YHV4) 

 

Karrikoivan haastattelusitaatin luonnetta välttäen on tarpeellista tarkastella Covid-19-pan-

demian vuoksi äkillisesti laajentuneen etätyöskentelyilmiön vaikutuksia etätyöntekijöiden 

kokemaan työhyvinvointiin, sekä tutkia kehittämistarpeita työhyvinvointia tukevan etäjoh-

tamisen osalta (Park, Jeon & Chai, 2021, 223).  

 

Etätyöskentely on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi eritoten tietotyötehtävissä (van 

der Meulen, van Baalen, van Heck & Mülder, 2019, 243; Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 

2020, 2; van der Lippe & Lippényi, 2020, 60-61). Tilastokeskus (2022) tilastoi, että vuonna 

2020 etätyöskentelyn osuus liki kaksinkertaistui Suomessa, yleistyen monilla toimialoilla. 

Työ- ja elinkeinoministeriön vuoden 2020 työolobarometrin mukaan yli puolet suomalai-

sista on tehnyt etätyötä. Työn tekemisessä on siis toteutettu merkittävä digimuutos. Uuden-

laisia työnteon toimintamalleja tulisi kuitenkin omaksua sekä kehittää johtamista. (TEM, 

2021, 7-10.)  

 

Työntekijät arvottavat korkealle etätyön paikkariippumattomuutta ja joustavuutta, niiden 

edistäessä työn ja muun elämän tasapainoisempaa yhdistämistä (Hegyes, Nathan & Fekete-

Farkas 2021, 16). Etätyöskentelyn ja muun elämän rajaaminen on kuitenkin tärkeää. Etä-

työntekijöitä tuleekin tukea työvaateiden osalta. Etäjohtajien on myös painotettava kohtuul-

lisuutta työtehtäviin reagoinnin ja tavoitettavuuden suhteen. (Johnson, Dey, Nguyen, Groth, 

Joyce, Tan, Glozier & Harvey, 2020, 416; Magnavita, Tripepi & Chiorri, 2021, 7-8.) Etätyön 

johtamisessa on erityisen tärkeää vahvistaa työyhteisön yhtenäisyyttä ja luottamuksellista 

ilmapiiriä. Haastavampien asioiden yhteinen käsittely, sekä ratkaisujen ja toimintamallien 

luominen kollektiivisesti, on tarpeellista. (Fay, 2012, 224; Van der Meulen et al. 2019, 257; 

Caricati, Panari, & Melleri 2020, 482-484; Finell & Vainio, 2020, 9.) 

 

Etätyön itsenäisyys edesauttaa oman työn joustavaa organisointia (Nemțeanu, Dabija, & 

Stanca, 2021, 613-614). Etätyö myös tukee tehokkaampaa työntekoa häiriötekijöiden 
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vähäisemmän esiintyvyyden vuoksi. Toisaalta sosiaalisen tuen ja luottamuksellisen vuoro-

vaikutteisuuden vähyys vaikuttaa negatiivisesti, ollen erityistä huomioita vaativa asia pitkä-

kestoisen etätyöskentelyn kannalta. Teknologiset viestintäsovellukset tukevat sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ylläpitämistä, mutta kokoaikaisessa etätyöskentelyssä ne eivät riitä. Täten 

sosiaalisen eristäytymisen vähentämiseksi täytyisi kehittää myös toiminnan tapoja ja etä-

työskentelykulttuuria. (Blomqvist, Sivunen, Vartiainen, Olsson, Ropponen, Henttonen & 

van Zoonen, 2020, 4)., 2020, 7-8.) 

 

1.1  Tutkielman tausta ja keskeiset käsitteet 

Työhyvinvoinnin tukemisen merkitys on nopeasti lisääntyneen etätyöskentelyn aikakautena 

kasvanut edellä kuvattujen tekijöiden johdosta. Merkittävästi lisääntyneen etätyön myötä 

tietotyötä koskevan etäjohtamisen käytäntöjä ja kehittämismahdollisuuksia on siis tarpeel-

lista tutkia. Tutkimusaukkoa perustellaan laajemmin alakappaleessa 1.2. 

 

Tutkielman tapaustutkimusorganisaatiossa oli käytössä etätyömahdollisuus ennen pande-

miaa, mutta osa henkilöstöstä ei ollut hyödyntänyt sitä ennen kevättä 2020. Sittemmin, eli 

nyt jo noin kahden vuoden ajan, täysimääräinen etätyöskentely on ollut tapaustutkimusorga-

nisaatiossa vallitseva työn teon tapa. Etätyömääräyksen (sittemmin suosituksen) mukainen 

täysimääräinen etätyöskentely on ollut tapaustutkimusorganisaatiossa sujuvasti toteutetta-

vissa, koska etätyöskentelyä on toteutettu jo vuosia ja prosessit ovat toimivat. Organisaa-

tiossa on myös pohdittu työn tekemisen mallia tulevaisuuden osalta. Tämän tutkimuksen 

kautta pyritään saamaan tietoa työntekijöiden etätyöskentelykokemuksista liittyen työhyvin-

vointiin ja etäjohtamiseen. Tutkimuksen avulla tarkastellaan etäjohtajuuden kehittämistar-

peita. Tutkielman tuloksista pyritään johtamaan etäjohtajuuden toteuttamiseen soveltuvia 

kehittämishuomioita tapaustutkimusorganisaatiossa hyödynnettäväksi. 

 

Seuraavaksi esitellään lyhyesti tutkielman keskeisimmät käsitteet, joihin paneudutaan laa-

jemmin teoriaviitekehyksen tarkasteluosuudessa. Useille käsitteille on kirjallisuudessa mo-

nia termejä. Tässä tutkielmassa pääsääntöisesti käytetyt termit on merkitty korostettuina.  

 

Etätyö (teleworking, telecommuting, remote work) on työmuoto, jossa työntekijä suorittaa 

kaiken tai merkittävän osan työstään informaatioteknologian avulla fyysisesti eri paikassa 
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kuin työnantaja. Kirjallisuudessa on käytössä useita erilaisia termejä, kuten telecommuting, 

teleworking, working at home, homeworking, working at distance, remote work, virtual 

work. (Baruch & Smith, 2002, 62.) Sekä myös muita samaa tarkoittavia termejä, kuten mo-

bile work, e-work, remote e-work, distributed work (Park et al. 2021, 224). Tässä työssä 

käytetään pääsääntöisesti termiä etätyö. 

 

Etäjohtajuus on sosiaalinen vaikutusprosessi, joka on asemoitu edistyneen tietotekniikan 

(AIT) välittämään proksimaaliseen (lähempänä oleva) sekä distaaliseen (kauempana oleva) 

kontekstiin ja joka voi muuttaa asenteita, tunteita, ajattelua, käyttäytymistä ja suorituskykyä 

yksilöiden, ryhmien tai organisaatioiden kanssa (Avolio, Sosik, Kahai & Baker, 2014, 107). 

 

Munford, Zaccaro, Harding, Jacobs ja Fleischmanin (2000, 23-24) laajalti tunnustetun mal-

lin mukaan perinteisen johtajuuden avainkyvykkyyksiä ovat mm. sosiaaliset taidot, amma-

tillinen tietotaito sekä ongelmanratkaisukyvykkyys. Etäjohtajuustaidoista Zaccaro ja Bader 

(2003, 379-381), Walwoord, Redden, Elliot ja Coovert (2008, 1884-1887) sekä Savolainen 

(2014, 47) painottavat etäjohtajuudessa erityisen tärkeän vuorovaikutustaidon (vaikuttava 

viestintä) olevan tarvittavista johtajuuskyvykkyyksistä haastavimpia, koska etäjohtaja pyrkii 

teknologiavälitteisesti rakentamaan luottamusta, ruokkimaan motivaatiota ja viestimään ta-

voitteista johdettaville. Van Wart, Roman, Wang ja Liu (2019, 91-93) ovat tutkineet etäjoh-

tajuudessa tarvittavia kyvykkyyksiä, joita ovat mm. vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, 

luottamuksen rakentaminen ja muutosjohtamisen kyvykkyys. 

 

Yksilön työhyvinvointia käsittelevä määritelmä voidaan muodostaa eri tieteenalojen kautta, 

jolloin tarkastelun keskiössä ovat psykologinen, fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus (Grant, 

Christianson & Price 2007, 52). Työhyvinvoinnin käsitteeseen kuuluu työyhteisön ja sen 

jäsenten kokemus elämänhallintaa tukevasta, mielekkäästä ja palkitsevasta työstä, jonka yl-

läpitäminen ja kehittäminen on johdon, esihenkilöiden sekä työntekijöiden yhteisvastuulla. 

Työhyvinvointi koostuu monesta eri tekijästä, jotka pääsääntöisesti kuuluvat työn arkeen, ja 

joiden kehittämisen tulee olla kokonaisnäkemyksellistä ja suunnitelmallista. Työhyvinvoin-

nilla on tutkitusti positiivinen vaikutus tuottavuuteen, pitkiin työsuhteisiin ja vähäisiin sai-

rauspoissaoloihin. (Työterveyslaitos, 2021, a.) Termi sähköinen hyvinvointi (e-well-being) 

viittaa etätyöntekijöiden kyvykkyyteen hallita hyvinvointiaan teknologiavälitteisesti työs-

kenneltäessä, sekä tiedostaa myös sähköisestä läsnäolosta ja tavoitettavuudesta 
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poiskytkeytymisen tarve (Grant, Wallace, Spurgeon, Tramontano & Charalampous, 2019, 

19-20). Tässä tutkimuksessa ei ole tarkasteltu tutkimuksia kartoittaen niitä e-well-being ha-

kusanan mukaisesti, eikä termiä yleisemmin kohdattu muissa tarkastelluissa tutkimuksissa. 

 

Yhteisöllisyys (assosiatiivisuus) on toimijoiden halua ja kyvykkyyttä määrittää yhteisiä, kol-

lektiivisesti toteutettavia tavoitteita. Yhteisöllisyys koostuu tunneperäisistä tekijöistä (kuten 

kollektiiviset tunteet) sekä kyvykkyydestä koordinoida yhteistä toimintaa. Yksilön osallis-

tumishalukkuus yhteisölliseen toimintaan riippuu myös luottamuksesta siihen, että yhteisöä 

hyödyttävät toimet hyödyttävät välillisesti myös yksilöä. (Leana & Van Buren, 1999, 542.) 

 

Työyhteisöllisyyttä voidaan rinnastaa sosiaalisen pääoman tekijöihin. Se rakentuu vastavuo-

roisuudesta, reiluudesta ja luottamuksesta, ryhmäidentiteetistä, yhteisistä tavoitteista, ide-

oinnista ja pohdinnasta sekä hyväntahtoisen yhteistyön arvostamisesta. (Leana & Van Bu-

ren, 1999, 542; Manka, 2011, 40; Puusa & Ala-Kortesmaa, 2019, 188.) 

 

Sosiaalisen pääoman arvoa rakentuu kahden tai useamman toimijan noudattaessa tietyn 

normiston ja yhteisten tavoitteiden mukaista, luottamuksellista ja vastavuoroista yhteistyötä 

(Coleman 1988; 98, 119; Leana & Van Buren, 1999, 538; Fukuyama 2001, 7-8). Sosiaalinen 

pääoma rakentuu työyhteisön ilmapiirin ja toimivien vuorovaikutussuhteiden sekä työyhtei-

sössä tarjotun sosiaalisen tuen ja hyväntahtoisuuden avulla (Manka & Manka 2016, 53-54; 

Adler & Kwon, 2002, 17-18). Sosiaalista pääomaa kertyy sekä vertikaalisesti (esihenkilön 

ja työntekijän välinen huomiointi, luottamus, tasapuolisuus) että horisontaalisesti (työtove-

reiden välinen tiedon jakaminen, ideointi, näkökulmien huomiointi ja keskinäinen hyväk-

syntä) (Manka, Heikkilä & Vauhkonen 2012, 53). Alsharo, Gregg ja Ramirezin (2017, 485) 

mukaan työyhteisössä koettu luottamus on yhteydessä tiedon jakamiseen, ja tiedon jakami-

nen on keskeinen tekijä työyhteisön sosiaalisen pääoman rakentumisessa. 

 

Mayer, Davis & Schoorman (1995, 712) määrittelivät luottamuksen siten, että siinä luottava 

osapuoli haluaa asettua alttiiksi toisen osapuolen toimille perustuen odotukseen luottajalle 

tärkeän toiminnan suorittamisesta, riippumatta mahdollisuudesta valvoa suorittavaa osa-

puolta. Luottamus pitää sisällään positiivisen odotuksen toisen osapuolen toiminnasta ja on 

merkittävä tekijä virtuaalisten ryhmien sekä erilaisten vaihtosuhteiden tuloksellisuudelle 

(Zaccaro & Bader 2003, 382; Henttonen & Blomqvist, 2005, 108; Palvia, 2009, 217; Pinjani 
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& Palvia, 2013, 145.) Sosiaalisesti perustuvaa luottamusta voidaan kasvattaa noudattamalla 

yhteisiä toimintamalleja, jakamalla yhteisiä tavoitteita, ja vaalimalla vastavuoroista yhtei-

söllisyyttä (Henttonen & Blomqvist, 2005, 115-117). Samaistumiseen perustuvan luotta-

mus (IBT, Identification-based trust) tarkoittaa vahvaa yhtenäisyyden tasoa, jossa työyhtei-

sön jäsenet ymmärtävät toisiaan, jakavat samat arvot, mieltymykset ja tavoitteet. (Zaccaro 

& Bader, 2003, 382-383).  

 

Työresurssit auttavat työtavoitteiden saavuttamisessa, edistävät kehittymistä, vähentävät 

työn vaatimuksia. Ne motivoivat sisäisesti tai ulkoisesti, lisäten yksilön sitoutumista ja hy-

vinvointia. Niitä voidaan jaotella sosiaalisiin, tai organisaatio-, työn organisointi- ja tehtävä-

kohtaisiin resursseihin (Bakker & Demerouti, 2006, 309-313, 323.) 

 

Muita tutkielman käsitteitä: 

 

Sosiaalinen työhyvinvointi sisältää mahdollisuuden työyhteisön jäsenten keskinäiseen sosi-

aaliseen kanssakäymiseen, siten että työtovereiden keskinäiset suhteet ovat toimivat ja työ-

yhteisön jäsenet ovat helposti lähestyttäviä sekä työ- että vapaa-ajan aihepiirien osalta. 

Luontevien kohtaamistilanteiden avoin vuorovaikutus ja luottamuksellinen henki rakentavat 

positiivista työilmapiiriä ja työyhteisöllisyyttä. (Virolainen, 2012, 24.)  

 

Työyhteisötaidot voidaan ymmärtää tarkoittavan samaa kuin Organin (1988, 4) alkuperäistä 

(1983) organizational citizenship behavior (OCB) termiä tarkentava määritelmä, jonka mu-

kaisesti ne ovat yksilön harkittuun valintaan perustuvaa, toimenkuvan velvoitteisiin ja pal-

kitsemisjärjestelmään suoraan linkittymätöntä käyttäytymistä, joka hyödyttää organisaation 

tuloksellista toimintaa. Manka & Mankan (2016, 53-54) mukaan työyhteisötaidot ilmentävät 

yksilön työhyvinvointia. Ne ovat keskeinen edellytys työyhteisön sosiaalisen pääoman ra-

kentumisessa (Manka, 2011; 40; Manka et al., 2012, 53-54). Työyhteisötaidot ilmentyvät 

vuorovaikutuksessa ja ryhmädynamiikassa reiluuden, hyväntahtoisuuden, sitoutuneisuuden 

ja motivoituneisuuden osoitusten sekä panostusten avulla (Manka, 2011, 40; Puusa & Ala-

Kortesmaa, 2019, 188). Tässä työssä ei paneuduta OCB-termiä käsittelevään kansainväli-

seen tutkimuskirjallisuuteen, vaan käsitellään työyhteisötaitoja yllä kuvatusti, kotimaisten 

tutkimusten (Virolainen, 2012; Manka, 2012; Puusa & Ala-Kortesmaa 2019) kautta. 

 



13 
 

Minäpystyvyys tarkoittaa yksilön käsitystä omista kyvyistään suhteessa tehtävistä suoriutu-

miseen (Bandura, 1995, 2).  

 

Zoom-verkkosovellus toimii teknologiavälitteisten kokousten järjestämisen työkaluna. 

Skype on kahdenvälisten ja ryhmäkeskusteluiden sekä pikaviestien ja verkkokokousten to-

teuttamiseen käytettävä teknologinen sovellus. 

 

1.2  Katsaus aiempiin tutkimuksiin ja tutkimusaukon perustelu 

Etäjohtajuuden osalta keskeisiä huomiota vaativia asioita ovat teknologiavälitteisen vuoro-

vaikutuksen edistäminen, sekä yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tukeminen. Etäjohta-

misen taitojen merkitys tulee kasvamaan tulevaisuudessa keskeisemmäksi esihenkilöiden 

työnkuvassa. Organisaatioissa ei ole välttämättä vielä määritetty, millaista osaamista tulisi 

kehittää johtamiskäytäntöihin liittyen. (Vilkman 2016, 19-21.) 

 

Covid-19 pandemian johdosta merkittävästi lisääntyneen etätyöskentelyn vaikutukset yksi-

löiden kokemaan työhyvinvointiin edellyttävät ilmiön tutkimista, jotta etätyön johtamista 

osataan kehittää (Park et al., 2021, 223). Pitkään jatkuneen pandemian ja laajamittaisten etä-

työsuositusten vuoksi tässä vaiheessa on ajankohtainen myös Masuda, Holtschlag & Nicklin 

(2017, 211-213) aiemmin nostama argumentti tarpeesta tutkia, miten niin sanottu pakotettu 

etätyö koetaan tai milloin etätyön osuutta pidetään liian suurena.  

 

Van Wart et al. (2019) ehdottivat etäjohtajuuden tutkimista johtamiskäytäntöjen sekä roolien 

osalta. He totesivat johtajien ja alaisten keskinäisen ICT-välitteisen vuorovaikutuksen vä-

häisen tutkimuksen johtuvan pitkälti vaikeudesta määritellä etäjohtajuus operatiivisesti. Ta-

paustutkimuksensa avulla he määrittelivät, että etäjohtajuus käsittää sähköisessä konteks-

tissa viestinnän, sosiaaliset kyvykkyydet, tiimin muodostamisen osaamisen, muutoksen hal-

linnan, e-teknologisen osaamisen sekä luotettavuuden tärkeimpinä kyvykkyystekijöinä. He 

ehdottivat (tässä tutkimuksessa myöhemmin esiteltävän) kuuden etäjohtajuuskyvykkyyden 

konseptin empiiristä testausta eri konteksteissa. (Van Wart et al. 2019, 80-82.)  

 

Etätyöntekijöiden psykologiseen hyvinvointiin kielteisesti vaikuttavan sosiaalisen eristäyty-

misen kokemuksen ja niin sanotun ’Zoom-väsymyksen’ ilmenemisen tutkiminen olisi 
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hyödyllistä, kehitettäessä ymmärrystä etätyöntekijöiden kokemaan työhyvinvointiin liittyen. 

Tieteelliset yritykset koostaa havaintoja ovat suhteellisen vähäisiä, ilmiön ollessa vielä ver-

rattain uusi. (Park et al., 2021, 223, 231.) Myös Blomqvist et al. (2020, 7-8) havaitsivat pit-

kittäistutkimuksessaan teknologivälitteisen työskentelyn osalta ilmeneviä sosiaalisen eris-

täytyneisyyden vaikutuksia, sekä tarpeen kehittää etätyön tekemisen mallia tulevaisuudessa. 

  

Useita kotimaisia, pitkittäisiä tutkimushankkeita on myös aiheen ympärillä käynnissä. Työ-

terveyslaitoksen Kimmoisat työntekijät muuttuvassa työelämässä -hanke tarkastelee johta-

misen ja työhyvinvoinnin kehittymistä ennen pandemiaa ja sen aikana, eli vuosina 2019–

2022. Tavoitteena on lisätä etupainotteisesta ymmärrystä johtamisen, yhteisöllisyyden ja 

työhyvinvoinnin kehittämiseksi nykyisessä nopeatahtisuutta, muutosalttiutta ja itseohjautu-

vuutta vaativassa teknologiapainotteisessa työelämässä. Lisäksi hankkeessa tutkitaan, miten 

johtamisella voidaan tukea yksilön itseohjautuvuutta, resilienssiä ja työn mielekkyyttä. 

(Työterveyslaitos, 2022 a.) Myös Työterveyslaitoksen (2022 b) Miten Suomi voi? -tutkimus-

hanke pyrkii vuosina 2020–2022 kartoittamaan eri työntekijäryhmien kokemuksia muun 

muassa etätyöskentelystä pandemia-aikana, ja johtamaan niistä suosituksia työhyvinvoinnin 

parantamiseksi.  

 

Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa, Tampereen korkeakouluyhteisön koordinoi-

massa, Kestävä aivoterveys -hankkeessa vuosina 2020–2023 edistetään työhyvinvointia ke-

hittäviä toimintatapoja tietotyötä tekevien asiantuntijoiden parissa. Hankkeessa pyritään ke-

hittämään kognitiivista-, affektiivista sekä informaatioergonomiaa. Lisäksi tutkitaan työhy-

vinvoinnin tilaa ja yksilön motivaatiotekijöiden huomioimista työelämässä. Hanke tarkaste-

lee myös itseohjautuvuutta ja itsensä johtamista, sekä huomioi työyhteisö- ja johtamiskäy-

tännöt merkittävinä, yksilön hyvinvointiin vaikuttavina tekijöinä (Tampereen korkeakoulu-

yhteisö, 2022.) 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Opetushallituksen koordinoiman (Opetushallitus, 2019, 

5, 17) Osaaminen 2035 -raportin ensimmäisten ennakointitulosten mukaan tulevaisuuden 

työelämä tulee skenaarioiden mukaan olemaan yleisesti virtuaalisuutta hyödyntävää ja paik-

kariippumatonta. Tulevaisuudessa työelämässä tarvitaan digitaalisten taitojen lisäksi yhä 

enemmän metataitoja, kuten itseohjautuvuutta, kriittistä tiedon arviointikykyä sekä oman 

osaamisen kehittämistä.  



15 
 

Työhyvinvointi käsitetään yksilön hyvinvoinnin lisäksi työyhteisön ilmapiirin ja tulokselli-

sen toiminnan kannalta tärkeäksi tekijäksi (Terävä & Mäkelä-Pusa, 2011, 6-7; Yadav, Rupali 

& Bhattacharjee, 2014, 24-25; Tenney, Poole & Diener, 2016, 42). Johtamistyössä tuleekin 

tukea myös työyhteisöllistä hyvinvointia ja voimavaroja, toimittaessa komplekseissa ja 

muuntuvissa ympäristöissä (Tonkin, Malinen, Näswall & Kuntz, 2018, 119, 121). Sosiaali-

nen pääoma on tärkeä työyhteisön kyvykkyys. Virtuaalisessa työskentelymallissa työyhtei-

söllisyyden ylläpitämiseen ja sosiaalisten valmiuksien kehittämiseen pitäisi panostaa ny-

kyistä enemmän sekä etäjohtajan, että etätyöntekijöiden toimesta. Tarvittaisiin siis lisää tie-

toisuutta ja ymmärrystä, jotta kyettäisiin yhteisöllisesti kehittymään etäjohtajina ja etäjoh-

dettavina. (Virtanen & Stenvall, 2019, 208-211.)  

 

1.3  Tutkimuksen tavoite ja rajaus 

Tämän pro gradu -työn tavoitteena on tutkia, millaisia kyvykkyyksiä työhyvinvointia edis-

tävässä etäjohtamisessa tarvitaan. Tutkimuksessa pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, mi-

ten tietointensiivinen etätyöskentely vaikuttaa yksilön työhyvinvointiin, ja millaisin etäjoh-

tajuustaidoin sitä voitaisiin parhaiten tukea. Kuva 1 jäsentää teorian ja empiriaosuuden jaot-

tumista sekä tutkimuskysymysten asettumista niihin nähden. 

 

 
Kuva 1. Työn viitekehyksen ja tutkimuskysymysten asemoituminen. 
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Kuvassa 1 esitetään tutkimuksen teoriaosuudessa tarkasteltavaan työhyvinvoinnin muodos-

tumiseen liittyviä tekijöitä. Ilmiötä pyritään ymmärtämään tietotyön etätyöskentelykonteks-

tissa vaikuttavien tekijöiden osalta, sekä pohtimaan niitä johtamistyön toteuttamisen ja ke-

hittämisen kannalta. Teoriatarkastelun kautta pyritään määrittämään, mistä tekijöistä työhy-

vinvointi ja sen kokeminen koostuvat etätyökontekstissa. Viitekehysteorian avulla pyritään 

myös muodostamaan käsitys etätyön johtamisesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä, sekä siinä 

tarvittavista keskeisimmistä etäjohtajuustaidoista. Viitekehystarkastelussa paneudutaan li-

säksi siihen, miksi yksilön työhyvinvointia tukeva etäjohtajuus vaatii myös työyhteisöllisyy-

den ja sosiaalisen työhyvinvoinnin kehittämistä. Empiriaosuuden avulla pyritään lisäämään 

käsitystä työhyvinvoinnin kokemiseen liittyvistä tekijöistä sekä sitä tukevan etäjohtamisen 

kehittämistarpeista.  

 

Tutkimuksessa työhyvinvointia tarkastellaan hyvinvoinnin näkökulmasta. Tässä työssä työ-

hyvinvoinnin tarkastelu rajataan koskemaan vain henkistä työhyvinvointia. Työhyvinvointi 

on kuitenkin käsitteenä laaja ja moniulotteinen. Tämä tulee ymmärtää rajatussa tarkaste-

lussa. Ilmiöiden osalta käsitellään vain niitä tekijöitä, joihin esihenkilöt voivat johtamistyös-

kentelyllään vaikuttaa. Johtamistyöskentelyllä voidaan tukea työntekijöiden yksilöllisiä val-

miuksia tai lähityöyhteisön kollektiivisia voimavaroja. Tässä tutkimuksessa ei tarkastella or-

ganisaatiotasoisia tekijöitä. Joskin johtopäätöksissä todetaan organisaation tärkeä rooli or-

ganisaatiokulttuurin edistämisessä sekä toiminnan ja kehittämisen ohjaajana ja resursoijana.  

 

Tässä työssä ei erityisesti tarkastella erilaisia etätyön toteuttamisen muotoja, kuten esimer-

kiksi väliaikaisia virtuaalitiimejä. Toimialatekijöitä ei myöskään huomioida.  Ilmiötä tarkas-

tellaan yleisesti tietointensiivisen asiantuntijatyön etätyöskentelyn viitekehyksessä. Työssä 

ei syvennytä pohtimaan eri johtamistyylisuuntien (kuten transformationaalinen johtajuus, 

valmentava johtajuus, jaettu johtajuus) ominaispiirteitä ja vaikutuksia työhyvinvoinnin ilmi-

öihin. Transformationaalisen johtamisen on tosin useiden tutkimustulosten mukaan todettu 

liittyvän vähäiseen työstressin kokemiseen ja olevan positiivisesti yhteydessä alaisten koke-

maan työhyvinvointiin, työtyytyväisyyteen, työn imuun sekä korreloivan positiivisesti työ-

ryhmä- ja organisaatiotason hyvinvointiin (Perko & Kinnunen, 2013, 3-4.) On kuitenkin 

myös todettu, että tutkimukset työhyvinvoinnin ja johtamisen välittävistä tekijöistä ovat pää-

osin poikkileikkaavia, jolloin kaikkia ilmiöitä on tarkasteltu yhtäaikaisesti. Tällöin 
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kausaalisuus jää huomioimatta ja päätelmiä syy-seuraussuhteista ei voi tehdä. Perko & Kin-

nunen (2013, 9.) 

 

Työssä ei rajauksen vuoksi paneuduta itseohjautuvuuden, eikä itsensä johtamisen käsittei-

siin, vaikka ne vahvasti liittyvät etätyöskentelyn toteuttamiseen. Tätä rajausta perustellaan 

siten, että itseohjautuvuus ja itsensä johtaminen ovat keskeisiä taitoja myös lähityönä tehtä-

vissä useissa eri työtehtävissä. Lisäksi ne ovat käsitteinä laajempia ja ulottuvat muihinkin 

elämän osa-alueisiin. Tässä työssä siis oletetaan, että kyseiset termit ovat yleisesti ymmär-

rettäviä, eikä niiden tutkimusteoriaa käsitellä rajauksen vuoksi. 

 

1.4  Tutkielman rakenne ja tutkimuskysymykset 

Aiemmista tutkimuksista nostettujen tutkimustarpeiden ja ilmiöiden ajankohtaisuuden 

kautta perustellen, tutkimuksessa pyritään teoriaviitekehyksen ja empirian avulla löytämään 

vastauksia oheisiin tutkielman kysymyksiin:  

 

Päätutkimuskysymys: 

Miten työhyvinvointia voidaan tukea etäjohtajuustaidoin? 

 

Alakysymykset: 

1. Mitkä ovat keskeisimpiä etäjohtajuustaitoja?  

2. Mistä tekijöistä työhyvinvointi ja sen kokeminen koostuvat etätyökontekstissa? 

3. Miten työhyvinvointia tukevaa etäjohtamista asiantuntijatyöyhteisössä tulisi kehittää 

työntekijöiden näkökulmasta? 

 

Tämän tutkielman rakenne (kuva 2) muodostuu seuraavasti: Johdantoluku (1) esittelee tut-

kielman taustan ja tutkielman keskeiset käsitteet. Johdannossa läpikäydään katsaus tutki-

muksen aihepiirin aiempiin tutkimuksiin, joiden perusteella tutkimusaukkoa pyritään täyttä-

mään. Luvussa esitetään myös työn tavoite ja rajaus sekä tutkimuskysymykset ja teoreettista 

viitekehystä ja tutkimuskysymysten asemoitumista kuvaava kuvio. Lopuksi esitetään tutki-

musraportin rakenne. Toinen Teorialuku (2) käsittelee tutkimuksia työhyvinvoinnin koke-

miseen vaikuttavista tekijöistä, tarkastellen ilmiötä myös asiantuntijatyön etätyöskentely-

kontekstissa. Kolmannessa Teorialuvussa (3) tarkastellaan teoriatutkimuksia etätyöhön ja 
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sen johtamiseen sekä etäjohtajuustaitoihin liittyvistä ilmiöistä ja koostetaan uusiempien tut-

kimusten ehdotuksia etäjohtajuuden kehittämiseen. Kolmannen luvun loppuun sisällytetään 

syntesoiva yhteenveto etäjohtajuustaidoista esiteltyjen mallien keskeisistä yhteisistä tee-

moista. Neljännessä (4) luvussa esitetään koostava Teoreettisen viitekehyksen yhteenveto, 

joka toimii koosteena ennen varsinaisen tutkimusraportin viidennessä luvussa kuvattavaa 

tutkimuksen empiiristä osuutta. Luvussa (5) kuvataan siis Tutkimuksen toteutus, kohdeor-

ganisaatio, aineistonkeruumenetelmät sekä aineisto. Aineiston analysointimenetelmien 

osalta esitellään aineiston kerääminen ja analysointi sekä pohditaan tutkimuksen luotetta-

vuutta. Kuudennessa luvussa käsitellään Tutkimustulosten analysointi (6). Seitsemännessä 

luvussa esitetään tutkimuksen Johtopäätökset ja pohdinta (7). Tässä tutkielman viimeisessä 

luvussa esitetään vastaus päätutkimuskysymykseen. Luvussa pohditaan myös tutkielman ra-

joituksia. Lisäksi esitetään jatkotutkimusehdotukset.  

 

 
Kuva 2. Tutkimusraportin rakenne. 
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Kuva 2 kiteyttää tutkimusraportin etenemisen aiheen yleisemmästä taustoituksesta viiteke-

hyksen keskeisten käsitteiden määrittelyn kautta tutkimusaukon perusteluun, tutkielman ta-

voitteisiin ja rajausten ja tutkimusongelmien asettamiseen. Muodostuneisiin tutkimuskysy-

myksiin pyritään löytämään vastauksia teorian ja empirian, sekä niiden pohdinnallisen vuo-

ropuhelun kautta. Päätyen esittämään johtopäätöksiä, reflektointia ja jatkotutkimusesityksiä. 

2  Työhyvinvointi ja sen tarkastelu etätyön viitekehyksessä 

Tässä luvussa käsitellään työhyvinvoinnin määrittämisen lisäksi sen kehittymisen edellyttä-

miä tekijöitä sekä yksilön tuntemuksia, kuten työtyytyväisyyttä, sitoutumista ja työn imua, 

jotka ilmentävät työhyvinvointia. Lisäksi läpikäydään työn sisällön, vaatimusten, vaikutus-

mahdollisuuksien ja työresurssien vaikutusta työhyvinvointiin. Työhyvinvointia voidaan ja-

otella myös kertyväksi eri osa-alueisiin. Lopuksi tarkastellaan työhyvinvointia etätyökon-

tekstin erityispiirteitä käsitellen, sekä pohtien erityisesti työyhteisöllisyyden merkitystä etä-

työskentelykontekstissa.  

 

2.1  Työhyvinvoinnin määrittely 

Työhyvinvointi on monisyinen käsite. Tämän tutkielman puitteissa laajan käsitteen rajattu 

tarkastelu yksilöä koskevan psykologisen hyvinvoinnin näkökulmasta on kapea. Työhyvin-

voinnin kokonaisuuteen heijastuvat työpaikkatekijät, terveyteen liittyvät tekijät, kontekstu-

aaliset muuttujat, sosioekonominen asema, sekä tyytyväisyys itse työhön ja muuhun elämään 

(Schulte & Vainio, 2010, 422-423). Työntekijää koskevan hyvinvoinnin kokonaisvaltaista 

määritelmää voidaan johtaa eri tieteenalojen kautta, kiteyttäen sen kolmeksi keskeiseksi 

ydinalueeksi, joita ovat psykologinen, fyysinen ja sosiaalinen ulottuvuus (Grant et al., 2007, 

52). Työhyvinvointia voidaan tarkastella myös tunnepohjaisen, kognitiivisen ja terveyden 

jaottelulla. Tunnepohjainen työn imu käsitetään motivoitumisena ja innostuneena paneutu-

misena työhön. Kognitiivinen, järkiperäisempi työtyytyväisyyden ilmentymä on esimerkiksi 

työn hallinnan kokemus. Terveyden osa-alue sisältää psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin, 

työkyvyn. (Mäkiniemi, Heikkilä-Tammi, Manka, 2015, 11-12). Työhyvinvoinnin käsite pi-

tää sisällään yksilön ja työyhteisön kokemuksen työtyytyväisyyttä antavasta, tuloksellisesta 
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työn teosta, jonka edistäminen ja kehittäminen on yhteisvastuullista (Työterveyslaitos, 2021 

a). 

 

Työhön liittyvää hyvinvointia voidaan tutkia joko positiivisen työhyvinvoinnin kautta tai 

negatiivisesta työpahoinvoinnin näkökulmasta (Huhtala & Parzefall, 2017, 301). Työhyvin-

vointia tutkittaessa tulisi huomioida molemmat edellä mainitut tarkastelunäkökulmat, koska 

ne täydentävät toisiaan (Schaufeli & Bakker, 2004, 294). Tässä työssä tarkastellaan ilmiötä 

kuitenkin rajauksellisista syistä johtuen työhyvinvoinnin näkökulmasta. 

 

2.2  Psykologisen hyvinvoinnin, sitoutumisen ja työtyytyväisyyden merkitys 

Työntekijöiden hyvinvointi vaikuttaa heidän kokemaansa työtyytyväisyyteen sekä sitoutu-

miseen organisaatiota kohtaan, edistäen organisaation suorituskykyä ja tuottavuutta (Yadav 

et al., 2014, 24-25). Työresurssit edistävät yksilön sitoutumista ja motivoivat sisäisesti tai 

ulkoisesti, lisäten hyvinvointia (Bakker & Demerouti, 2006, 309-313, 323). Työhyvinvointi 

ymmärretään nykyään yksilön työhyvinvoinnin lisäksi tärkeäksi tekijäksi myös työyhteisön 

ilmapiirin ja toimivuuden kannalta. Työelämän verkottuneisuus ja työtehtävien kompleksi-

suus ovat lisänneet toimivien, hyvinvoivien, systemaattisesti johdettujen työyhteisöjen mer-

kitystä. (Terävä & Mäkelä-Pusa, 2011, 6-7.) Johdon pitäisikin tukea työntekijöiden hyvin-

vointia siten, että kyettäisiin vahvistamaan myös organisaation kollektiivisia voimavaroja ja 

joustavuutta, toimittaessa monien muuttuvien tekijöiden ympäristöissä (Tonkin, et al., 2018, 

119, 121).  

 

Työntekijöiden subjektiivinen hyvinvointi ja elämänmyönteisyys (sisältäen työtyytyväisyy-

den) parantaa työntekijöiden ja organisaation suorituksia. Työhyvinvoiva ihminen on tehok-

kaampi ja tuloksellisempi. (Mäkiniemi et al., 11-12; Tenney et al., 2016, 42.) Työtyytyväi-

syys tosin saattaa välittyä työsuorituksiin monimutkaisesti ja ennustamattomasti, henkilö-

kohtaisista, organisatorisista ja kontekstuaalisista tekijöistä riippuen (Tenney et al., 2016, 

42). Luottamuksellista ilmapiiriä sekä esihenkilön ja työntekijöiden välistä hyvää vuorovai-

kutusta onkin tärkeää vaalia, sillä niiden avulla voidaan tukea ja edistää työntekijöiden hy-

vinvointia (Sparks, Faragher & Cooper, 2001, 504; Baptiste, 2008, 303).  
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Esihenkilöiden positiivinen, luottamusta synnyttävä, tuen ja palautteen antamista sisältävä 

käyttäytyminen linkittyy työntekijöiden kokemaan tunnepohjaiseen hyvinvointiin. Samalla 

se tarjoaa voimavaratekijöitä ja tukea stressitilanteista selviytymiseen. (Skagon, Nielsen, 

Borg & Gutzman, 2010, 131-132.) Psykologinen turvallisuuden kokemus mahdollistaa to-

dellisen itsensä näyttämisen ja toteuttamisen ilman pelkoa negatiivisista vaikutuksista minä-

kuvaan, asemaan tai uraan (Kahn, 1990, 708).  

 

2.2.1  Sitoutumisen ja työhyvinvoinnin yhteys sekä niiden ilmentymät 

Bakker, Schaufeli, Leiter ja Taris (2008, 187) määrittelivät sitoutumista siten, että se on ”po-

sitiivinen, tyydyttävä, tunnepitoisesti motivoiva työhyvinvoinnin tila, jolle on luonteen-

omaista tarmokkuus, omistautuminen ja omaksuminen”. He totesivat sen esiintymistä tuke-

van työresurssit, kuten työn hallinta- ja päätöksentekomahdollisuudet, esihenkilön johtajuus-

taidot ja palautteenanto sekä työntekijän henkilökohtaiset valmiudet, kuten optimistisuus, 

itsetunto ja minäpystyvyys. Psykologinen pääoma vaikuttaa yksilön sitoutumiseen, työtu-

loksiin, koettuun työtyytyväisyyteen sekä valmiuksiin ja taitoihin työyhteisön jäsenenä 

(Manka, 2011, 45). Jäsenen ollessa organisaatioon sitoutunut, hän valjastaa itsensä työteh-

täviinsä ja niitä toteuttaessaan ilmentää itseään fyysisesti, kognitiivisesti sekä emotionaali-

sesti (Kahn, 1990, 694).  

 

Sitoutuneisuus työhön vaikuttaa positiivisesti työntekijän hyvinvointiin, työntekijän ko-

kiessa enemmän työtyytyväisyyttä ja vähemmän stressiä. Organisaation sekä esihenkilön 

tarjoama tuki edistää työntekijän kokemaa psykologista turvallisuutta ja lisää työhön sitou-

tumista. Siksi esihenkilötyöskentelyssä tulisi säännöllisesti kohdata työntekijöitä valmenta-

valla ja kannustavalla otteella. (Kahn, 1990, 711; May, Gilson & Harter, 2004, 30; Baptiste, 

2008, 303; Caesens, Stinglhamber & Luypaert, 2014, 826; Karanika-Murray, Duncan, Pon-

tes & Griffiths, 2014, 1021, 1026; Yadav et al., 2014, 24-25; Frear, Donsbach, Theilgard & 

Shanock, 2019, 55.)  

 

Kuva 3 ilmentää työntekijän sitoutumiseen ja työhyvinvoinnin yhteyttä ja niiden rakentumi-

seen vaikuttavia tekijöitä sekä positiivisia ilmentymiä. 
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Kuva 3. Tutkijan synteesi työhyvinvoinnin rakentumisesta 

 

Kuva 3 esittää kirjallisuuden perusteella laaditun synteesin sitoutumista ja työhyvinvoinnin 

rakentumista edellyttävistä tekijöistä ja niiden positiivisista ilmentymistä. Esihenkilön osoit-

taman tuen merkitys on yksi tärkeimmistä edellytyksistä. Työtyytyväisyys ja koettu työn 

imu nähdään työhyvinvoinnin positiivisina ilmentyminä, pitäen sisällään myönteisiä tun-

teita, innostusta ja merkityksellisyyden kokemista. Työn imu käsitetään myönteisenä moti-

voitumisena ja innostuneena paneutumisena työhön. Kognitiivista, järkiperäisempää työtyy-

tyväisyyttä ilmentää esimerkiksi työn hallinnan kokemus. (Mäkiniemi et al., 2015, 11-12.) 

Mielekkyys lisää työtyytyväisyyttä ja työtä kohtaan koettavaa sisäistä motivaatiota. Merki-

tyksellisyyttä antaa työn sisällöllinen rikkaus, mutta myös tehtäväroolin selkeys. Tukea an-

tava esihenkilö sekä antoisat suhteet työtovereihin edistävät psykologista turvallisuutta. Li-

säksi esihenkilöiden tulisi huomioida mielekkäiden työsisältöjen merkitys sekä työyhteisön 

luottamuksellisten suhteiden tukeminen. (May et al., 2004, 30, 33.)  

 

Tässä yhteydessä esitetään myös huomiona McClure & Brownin (2008, 3, 14) tutkimus kuu-

lumisen kokemuksesta ja työn merkityksellisyyden kokemisesta siitä näkökulmasta, että 

työtä halutaan tehdä tehokkaasti, mutta myös mielekkäällä tavalla. He tunnistivat työssä koe-

tun yhteenkuuluvuuden rakenteen muodostuvan kuudesta vaiheesta. Ensimmäisissä vai-

heissa painottuu työyhteisön yhteenkuuluvuus, työhön liittyvän arvostuksen saaminen, ryh-

mään kuuluminen, yhteinen ymmärrys ja hyväksyntä. Niitä vaaditaan luottamuksen raken-

tumiseksi, sitoutumiseen sekä yhteisiin arvoihin, avoimeen kommunikointiin ja osallisuuden 

tunteeseen. Viimeisissä vaiheissa taasen ilmeni kehittynyttä ammatillista itsetuntoa ja si-

säistä keskittymistä, jolloin ryhmään kuulumisen tarve näytti muuttuvan. Kuudennessa 
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vaiheessa korostuikin työn toteuttamisen mielekkyys. Filstad, Traavik ja Gorli (2019, 117) 

havaitsivat organisaatioon ja työyhteisöön kuulumisen kokemisen olevan erityisesti etätyö-

aikana tärkeää yhteisten toimintojen ja tavoitteiden sekä yksilön oppimisen kannalta. 

 

Tästä jatkumona seuraavaksi käsitellään malleja, jotka painottavat työn sisältötekijöistä sekä 

työntekijän hallintamahdollisuuksista ja työresursseista nousevia vaikutuksia yksilön psyko-

logisen hyvinvoinnin kokemukseen. Mallit ilmentävät työntekijän päätöksenteko- ja vaiku-

tusmahdollisuuden merkitystä hyvinvoinnin kannalta, sekä vahvistavat työnkuvan mielek-

kyyden tärkeyttä sitoutumisen edistäjänä. Lisäksi ne korostavat aiemmin käsiteltyä esimie-

hen antaman tuen roolia, kuin myös työyhteisön sosiaalisen tuen merkitystä. 

 

2.2.2  Työn vaatimusten, resurssien ja vaikutusmahdollisuuksien merkitys  

Karasekin (1979) kehittämässä laajasti tunnetussa, teoreettisessa nelikenttämallissa Työn 

vaatimukset – työn hallinta, Job Demand-Control JDC-malli esittää, että mikäli työn vaati-

mukset ovat korkeat ja toimintavapaudet matalat, on työ kuormittavaa henkisesti ja fyysisesti 

(kuten liukuhihnatyö). Mikäli työn psykologiset vaatimukset ovat korkeat, mutta työntekijän 

päätäntä- ja vaikutusvaltakin on työhönsä nähden suuri, on tilanne mielekäs. Tällöin syntyy 

uusia käyttäytymismalleja, oppimista ja kehittämistä (asiantuntijatyö). Sen sijaan kolmas 

mallin nelikentistä ilmentää olemattomasti kuormittavaa ja matalasti aktivoivaa tilannetta. 

Tällöin työn vaatimukset ovat vähäiset ja työntekijällä on paljon vapauksia. Neljäs osa-alue 

kuvaa tilannetta, jossa vaatimukset ja vaikutusmahdollisuudet ovat matalat, tällöin tilanne 

on yksilöä passivoivaa. (Karasek, 1979, 287-288.)  

 

Karasekin yhdessä Theorellin kanssa (1990) sosiaalisen tuen osalta täsmentämässä Job De-

mand-Control-Support, JDCS-mallissa ilmennetään työnkuvan ja -olojen vaikutusta stres-

sin lisääntymiseen tai psykologisen hyvinvoinnin kokemukseen. Vaikuttavina tekijöinä siinä 

ovat työn vaatimukset, jotka aiheuttavat kuormitusta sekä työntekijän omaamat työnsä hal-

lintamahdollisuudet (päätöksenteko- ja vaikutusmahdollisuus). Hallintamahdollisuudet 

määrittyvät osin subjektiivisesti riippuen muun muassa siitä, kuinka yksilö tiedostaa voi-

vansa vaikuttaa. Siksi onkin tärkeää lisätä työntekijöiden suunnittelu- ja päätöksentekomah-

dollisuuksia työtehtäviinsä liittyen. On myös oleellista huomioida, että työnkuvat vastaisivat 

työntekijöiden kykyjä ja osaamispotentiaalia. (Quick, 1990, 475-477; DeClercq, 1995, 43-



24 
 

44.) Työnkuvan kokeminen mielekkääksi lisää aktiivista työotetta, sitoutumista ja positiivi-

sia tunteita, vaikuttaen positiivisesti työhyvinvointiin (May et al., 2004, 30, 33; Yadav et al., 

2014, 24-25). 

 

Sittemmin edellä käsiteltyyn JDCS-malliin sisällytettiin vielä vaikuttavaksi tekijäksi myös 

työyhteisön sosiaalinen tuki, erityisesti välineellinen sekä emotionaalinen tuki esihenkilön 

ja työtovereiden taholta. Tämä ulottuvuus lisättiin malliin, koska kollektiivisessa työyhtei-

sössä sosiaalinen tuki toimii voimavaratekijänä ja puskurina stressitekijöiden ja koetun kuor-

mituksen välillä. (Quick, 1990, 475-477; DeClercq, 1995, 43-44.) Grant, Wallace ja Spur-

geon (2013) viittasivat JDCS-malliin todetessaan, että etätyö saattaa tarjota enemmän itse-

näisyyttä ja tukea alempia stressitasoja. He täydensivät, että tähän vaikuttaa merkitsevästi 

myös työtehtävän sisältö, työkuormituksen hallinta, sekä esihenkilön osoittama luottamus. 

Etätyökontekstissa voi esihenkilötyöhön kohdistua haastetta etenkin työkäytäntöjen muutta-

misen ja luottamuksen edistämisen osalta. Esihenkilön on myös kyettävä huomioimaan etä-

työntekijöiden yksilöllisiä eroavaisuuksia, käyttäytymismalleja ja osaamiskyvykkyyksiä, 

sekä tuen tarvetta. Grant et al. (2013, 529, 536.)  

 

Työn Vaatimukset-Resurssit, Job Demands-Recources (JD-R) -malli (Demerouti, Nachrei-

ner, Bakker & Schaufeli, 2001, 508-509) kattaa monia työolojen variaatioita, keskittyen sekä 

negatiivisiin että positiivisiin työntekijän hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Bakker ja 

Demerouti (2006) argumentoivat JD-R -mallin uudemman yleiskatsauksen yhteydessä Ka-

rasekin edellä käsitellyn JDC-mallin sisältävän vain rajallisen joukon tekijöitä, eikä se huo-

mioi kaikkia mahdollisia muuttujia. JD-R -malli taasen olettaa, että eri ammateilla on yksi-

lölliset riskitekijänsä, jotka ovat jaoteltavissa kahteen yleispätevään luokkaan (kuten työhön 

liittyvät vaatimukset sekä työn resurssit). Tällöin niitä voidaan soveltavasti tarkastella, riip-

pumatta erityisistä vaatimuksista tai resursseista. (Bakker ja Demerouti, 2006, 309-313.) 

 

Työvaatimukset ovat fyysisiä, psykologisia, organisatorisia ja sosiaalisia näkökohtia, jotka 

edellyttävät fyysistä tai psykologista (kognitiivista ja emotionaalista) panostusta. Työresurs-

sit taasen ovat toimintoja, jotka auttavat saavuttamaan työtavoitteet, edesauttavat yksilöllistä 

oppimista ja kehittymistä, sekä vähentävät työn vaatimuksia. Siten resurssit eivät ole vain 

työtehtävistä selviytymisen edellytyksiä, vaan tärkeitä sellaisenaan ja edesauttamassa saa-

vuttamaan tai säilyttämään muita resursseja. Bakker & Demerouti (2006, 309-313.)  
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Työterveyslaitoksen (2021 b) mukaan työn imua edistäviä tehtäväkohtaisia resurssitekijöitä 

ovat työn mielekkyys ja sisällöllinen rikkaus. Organisointiin liittyviä voimavararesursseja 

ovat vaikutusmahdollisuudet, selkeät työroolit ja tavoitteet. Vuorovaikutuksellisia resursseja 

ovat työyhteisöllisyys, esihenkilön ja työtovereiden tuki sekä palaute. Bakker ja Demerouti 

(2006) jaottelivat työresurssit organisaatiotasoisiin (kuten palkkaus ja uramahdollisuudet), 

sosiaalisiin (esihenkilö- ja työtoverien tarjoama tuki, työilmapiiri), työn organisointitasoisiin 

(esimerkiksi työroolien selkeys) sekä tehtäväkohtaisiin (tehtävän merkitys, tarvittavien tai-

tojen monipuolisuus, itsenäisyys, palaute). JD-R mallin uudempi tarkastelu esittää, että si-

toutuminen ilmenee todennäköisimmin, jos työresurssit ovat suuret (vaikka työn vaatimuk-

setkin olisivat korkealla). Bakker ja Demerouti (2006) esittivät johtopäätöksen, että työre-

surssit toimivat joko sisäisesti motivoivina tekijöinä, edistäen yksilöiden työssä oppimista ja 

kehittymistä, tai ne voivat motivoida ulkoisesti, mahdollistaen työtavoitteiden saavuttami-

sen. Työn voimavararesursseina toimivat muun muassa työn itsenäisyys ja toisaalta sosiaa-

linen tuki sekä palautteen saaminen. Ne edistävät työhön liittyvää oppimista ja sitoutumista, 

vaikuttaen osaltaan työntekijän kokemaan työhyvinvointiin. (Bakker & Demerouti, 2006, 

309-313, 323.)  

 

Edellä kuvattuja työresursseja voidaan lähestyä myös voimavaralähtöistä, tasapainottavaa 

ajattelua hyödyntäen, jonka mukaan työhyvinvointi lisääntyy edistettäessä työn voimavara-

tekijöitä. Työn voimavaroja kerryttävää varantoa aikaansaadaan osallistavalla ja kannusta-

valla johtamisella, luovuutta tukevalla ilmapiirillä sekä yksilön hallinta-, kehittymis- ja vai-

kutusmahdollisuuksia lisäämällä. Yksilön psykologinen pääoma sisältää yksilöllisiä voima-

varatekijöitä, kuten optimismi, sitkeys ja osaaminen. Työyhteisön voimavaratekijöinä toimi-

vat yhteisöllisyys ja toimiva ryhmädynamiikka. Työhyvinvointi rakentuu siten sekä yksilön, 

työyhteisön, työn, esihenkilön ja työtovereiden luottamuksellisen ja rakentavan, aktiivisen 

vuorovaikutuksen johdosta. (Manka et al., 2012, 13.)  

 

Työhyvinvoinnin voimavarakeskeisen tarkastelun jatkumona Manka & Manka (2016, 53) 

esittivät työhyvinvointipääomamallin, joka kuvaa pääoman kolmea ulottuvuutta kuvassa 4. 
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Kuva 4. Mukailtu Manka & Manka (2016, 53) Inhimillisen pääoman kytkennät. 

 

Kuva 4 esittää Manka & Mankan (2016, 53) työhyvinvointipääomamallin osa-alueet. Työ-

hyvinvoinnin perustan muodostavat työn sisältöön ja toteuttamiseen liittyvät tekijät. Raken-

teelliseen pääomaan kuuluvina etenkin työprosessien joustavuus sekä vaikutusmahdollisuu-

det omaan työhön liittyen ovat merkitseviä työhyvinvoinnin kannalta. Näiden lisäksi yksilön 

työhyvinvointi ilmentyy muun muassa työhön sitoutumisen ja hyvien työyhteisötaitojen 

kautta, jotka tukevat työyhteisön tuloksellista toimintaa sekä kerryttävät yhteisön sosiaalista 

pääomaa. Työyhteisön ilmapiirin, toimivien suhteiden ja työyhteisön tarjoaman sosiaalisen 

tuen kautta rakentuva sosiaalinen pääoma on merkittävä osatekijä työyhteisön työhyvinvoin-

tipääoman kokonaisuudessa. Organisaation kilpailukyvyn kannalta merkityksellistä työhy-

vinvointipääomaa kerryttää työntekijöiden uudistumiskyvykkyys (jota taasen tukevat mer-

kityksellinen työ ja koettu työn imu). Innovatiivisuus asettaa haasteita hitaammin rakentuvan 

sosiaalisen pääoman kehittymiselle ja erityisesti muutostilanteissa johtamistyöskentelyssä 

pitäisi huomioida yhteisöllisyys ja sen vaikutus työhyvinvointiin. Kolmantena työhyvin-

vointipääoman osa-alueena vaikuttavat yksilölliset psykologisen pääoman tekijät, kuten 

osaaminen ja metataidot sekä tunteet ja asenteet. (Manka & Manka, 2016, 53-54.) 

 

2.3  Työhyvinvointi etätyön viitekehyksessä 

Työn tehokkuus, hyvinvointi ja työn sekä henkilökohtaisen elämän välinen tasapaino ovat 

teknologiavälitteisen etätyön keskeisimpiä etätyöntekijöihin ja esihenkilöihin vaikuttavia 
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kytköksellisiä tekijöitä. Etätyökontekstissa aika- ja paikkariippumattomuus sekä teknologian 

tarjoamat edut tukevat joustavuutta. Tämä on sekä stressitasoa vähentävää että hyvinvointia 

lisäävää. Toisaalta joustavuuden lisäännyttyä, jatkuva tavoitettavuus, työelämän tehokkuus 

ja nopeatempoisuus kasvavat kuormittavasti. (Grant et al. 2013, 532.)  

 

Etäjohtajuudessa tulisi soveltaa siihen sopivia johtamistapoja, sekä varmistaa että työnteki-

jöiden yksityiselämä ja tarpeet huomioidaan merkityksellisinä asioina. Työntekijöiden työ-

hyvinvointi ja tuottavuus saattavat kärsiä, mikäli esihenkilö odottaa esimerkiksi työpäivän 

jälkeistä tavoitettavuutta. Magnavita et al. (2021, 7-8) sekä Johnson et al. (2020, 416) pai-

nottivatkin, että etäjohtajien tulee viestiä kohtuullisista odotuksista työtehtäviin reagoinnin 

ja työtavoitettavuuden osalta.  

 

Teknisen kehityksen ja etätyön lisäännyttyä, on tunnistettavissa erilaisia paradokseja työn 

itsenäisyyteen, yhdistyneisyyteen, keskeytyksiin sekä työ- ja yksityiselämän tasapainoon 

liittyen. Claartje ja Ward (2015, 251) totesivat, että negatiivisesti hyvinvointiin vaikuttavana 

ilmentyivät toistuvat keskeytykset teknologiavälitteisessä työssä. Positiivisesti työhyvin-

vointiin vaikuttivat työn itsenäisyys, viestinnän tehokkuus sekä työn ja muun elämän tasa-

paino. Kokonaisvaikutusta tarkastellessaan he totesivat eri tekijöiden kompensoivan toisiaan 

ja hyötyjen olevan suuremmat kuin haitat. He tunnistivat kuitenkin, että taustalla vaikuttavat 

monet organisaatiokulttuuriin, johtamistyöhön, konteksteihin ja yksilöihin liittyvät tekijät. 

 

Tonkin et al. (2018, 119, 121) mukaan työntekijöiden joustavuus henkilökohtaisessa ja työ-

kontekstissa ovat toisiinsa kytkeytyviä, mutta niihin vaikuttamisen mekanismit ovat erilai-

set. Hyvinvoinnin ja joustavuuden keskinäinen yhteys voi siis ilmetä siten, että paneutumi-

nen toiseen tekijään edistää myös toisen tekijän lisääntymistä; esimerkiksi hyvinvoinnin tu-

keminen lisää myös sietokykyä ja joustavuutta. Goldenin ja Veigan (2005, 313) mukaan 

etätyön määrän kasvaessa yksilön kokema työtyytyväisyys ensin kasvaa suhteellisen mer-

kittävästi, mutta tasoittuu sitten ja sen jälkeen hieman vähenee. Tulokset viittaavat siihen, 

että etätyön tarjoamien hyötyjen lisäksi laajamittaisessa etätyöskentelyssä tarvitaan myös 

kasvokkaista vuorovaikutusta etätyöntekijöiden työtyytyväisyyden tukemiseksi. Fayn 

(2012, 224) tutkimuksessa todettiin myös työyhteisön epävirallisen viestinnän toimivan hy-

vänä apuna kuormittavissa tilanteissa tai ryhmäytymisessä.  
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On tutkittu, että korkean itseohjauksen omaavat työntekijät soveltuvat paremmin etätyös-

kentelyyn, koska eivät koe suurta tarvetta todentaa itseään. He eivät koe turhautumista tai 

ahdistusta, eivätkä vaadi välitöntä palautteenantoa tai ohjausta. Osa työntekijöistä taasen ko-

kee voimakasta tarvetta todentaa itseään ja saada ulkoista ohjausta. Siksi esihenkilön osoit-

tama psykologinen ja rakenteellinen tuki, sekä etätyöntekijöiden identiteettien tunnistami-

nen ja vuorovaikutteinen kohtaaminen on tärkeää. (Thatcher & Zhu, 2006, 1079, 1086.) 

 

2.4  Sosiaalinen pääoma ja työyhteisöllinen ilmapiiri 

Colemanin (1988, 98, 119) mukaan sosiaalinen pääoma koostuu useasta eri kokonaisuu-

desta, joita yhdistää kyky toimia voimavaratekijöinä tietyn sosiaalisen rakenteen mukaisesti, 

tukien rakenteeseen kuuluvien toimijoiden tavoitteiden täyttymistä. Sosiaalinen pääoma ra-

kentuu toimijoiden välisten suhteiden avulla. Sen muodostumiseen sisältyy luottamukseen 

perustuvia velvollisuuksia ja odotuksia, tiedon jakamista, sekä tietoisuus normeista ja niiden 

seuraamuksista. Coleman (1988) argumentoi, että sosiaaliselle pääomalle on luonteen-

omaista, että se kerryttää toimijan saavuttaman lisäarvon lisäksi hyötyjä ensisijaisesti yleis-

hyödyllisesti. Fukuyama (2001, 7-8) totesi, että yhteistyösuhteiden kautta toteutuva epävi-

rallinen käyttäytymisnormisto kytkeytyy sitoumuksiin ja vastavuoroisuuteen, mutta se voi 

muodostua myös monimutkaisemmista kriteereistä. Muun muassa Leana ja Van Burenin 

(1999, 541-542) sekä Manka et al. (2012, 53) näkemysten mukaisesti yksilön osallistumis-

halukkuus yhteisölliseen toimintaan riippuu luottamuksesta siihen, että yhteisöä välittömästi 

hyödyttävät toimet hyödyttävät välillisesti myös yksilöä. Eli vaikka organisaation sosiaali-

nen pääoma on sen ja jäsentensä yhteisomistamaa, niin useimmiten tavoiteltavat edut voivat 

olla myös yksilön henkilökohtaiseen kehittymiseen liittyviä.  

 

Leana ja Van Buren (1999, 538) sekä Adler ja Kwon (2002, 17, 18, 32) määrittivät sosiaali-

sen pääoman kuvastavan organisaation sisäisten, hyväntahtoisten suhteiden muodostamaa 

voimavaraa, jonka arvo ilmentyy yhteisten tavoitteiden ja jaetun luottamuksen tukemana tu-

loksellisena yhteistoimintana. Manka et al. (2012, 53) mukaan sosiaalista pääomaa ilmenee 

vertikaalisesti esihenkilön ja työntekijän välillä (luottamus, huomioonottaminen, tasapuoli-

suus) sekä horisontaalisesti työtovereiden kesken tiedonjakamisena, yhteisenä ideointina, 

muiden näkökulmien huomiointina ja kaikkien ryhmän jäsenten hyväksyntänä. Alsharo et 

al. (2017, 485) tutkimuksessa ilmeni tiedon jakamisen merkitsevä vaikutus tiimissä koettuun 
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luottamukseen sekä tiimin yhteistyöhön etäkontekstissa. Voidaan siis todeta tiedonjakami-

sen olevan tärkeä tekijä tiimissä tapahtuvan sosiaalisen vaihdon sekä -pääoman rakentami-

sessa.  

 

Sosiaalinen pääoma edellyttää luottamusta ja assosiatiivisuutta (eli yhteisöllisyyttä). Asso-

siaatiokyky on toimijoiden halua ja kyvykkyyttä määrittää yhteisiä, kollektiivisesti toteutet-

tavia tavoitteita. Se koostuu tunneperäisistä tekijöistä sekä kyvykkyydestä koordinoida yh-

teistä toimintaa. Leana & Van Buren (1999, 541-548.) Fukuyama (2001, 8) on huomioinut, 

että yhteisössä toteutuvalle ryhmäsolidaarisuudelle on luonteenomaista arvottaa suhteita lä-

himpiin ja muihin toimijoihin.  Hän on tästä syystä tarkastelussaan pohtinut, että sosiaalista 

pääomaa heijastavat ryhmät omaavat tietyn ’luottamussäteen’, jonka sisällä yhteistoiminnal-

liset säännöt ilmentyvät. Luottamukselle perustuva, kollektiivista identiteettiä ja toimintaa 

korostava organisaation sosiaalinen pääoma todennäköisimmin edistää joustavuutta ja tu-

loksellisia, tehokkaita toimintamalleja. (Leana & Van Buren, 1999, 544, 548.) Kolmannen 

luvun alakappaleessa 3.2 käsitellään lisää luottamuksen merkitykseen ja rakentumiseen liit-

tyviä tekijöitä etätyöyhteisössä, mutta ennen kolmatta lukua, muodostetaan vielä tiivis ku-

vaus työyhteisötaidoista, jotka ovat välttämättömiä työyhteisön sosiaalisen pääoman raken-

tumisessa. 

 

Työyhteisötaidot 

 

Mankan (2011, 40) mukaan työyhteisötaitoja voidaan kuvata kuten työyhteisön sosiaalisen 

pääoman ilmentymistä. Horisontaalinen ulottuvuus ilmenee työntekijöiden keskinäisissä 

suhteissa asennetasolla yhteisöllisyyttä arvostavana, sekä konkreettisessa toiminnassa vas-

tavuoroisena auttamisena, yhteisenä ideoimisena ja ratkaisujen pohtimisena ongelmiin liit-

tyen. Yhteistyökyvykkyyden, vuorovaikutustaitojen ja toimintatapojen lisäksi työyhteisötai-

doille on ominaista reiluus ja kohteliaisuus. Aktiivisessa roolissa ilmentyy sitoutuminen, 

joka sisältää enemmän panostuksia kuin minimitaso edellyttäisi. (Manka, 2011, 40; Puusa 

& Ala-Kortesmaa, 2019, 188.)  

 

Puusa ja Ala-Kortesmaa (2019, 187, 196) tutkivat asiantuntijatyöyhteisön vuorovaikutusta-

pojen kautta sen työyhteisövalmiuksia ja totesivat vuorovaikutuksen kannalta keskeiseksi 

yhteistyöhalukkuuden ja palautteen antamisen. Analyyttinen ja rakentava tarkastelutapa 
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sekä työyhteisön jäsenten vastuunkantaminen omasta ja organisaation toiminnasta ja arvon-

luonnista ilmenivät tärkeiksi taidoiksi. He nimittivätkin ryhmädynamiikassa rakentuvia val-

miuksia vuorovaikutukselliseksi työyhteisötaidoksi. Myös Terävän ja Mäkelä-Pusan (2011, 

6-7) mukaan työyhteisötaitojen kehittäminen on oleellista kaikkien työyhteisön jäsenten 

osalta. Organin (1988, 4) mukaan organisaation tuloksellista toimintaa hyödyttävät työyh-

teisötaidot (organizational citizenship behavior, OCB) perustuvat yksilön harkittuun valin-

taan, joka ei suoraan yhdisty tehtäväroolin velvoitteisiin tai palkitsemiseen. Etätyön laaje-

tessa on myös huomioitava Caligiuri, Cieri, Minbaeva, Verbeke & Zimmermann, 2020 (703-

704) argumentit teknologiavälitteisen työskentelyn kehittämistarpeista. He argumentoivat 

virtuaalisten yhteistyötaitojen olevan tulevaisuudessa keskeinen osa työntekijöiden amma-

tillisia valmiuksia. Virtuaalisten yhteistyötaitojen merkitystä pitäisikin tuoda esille esimer-

kiksi huomioimalla hyviä virtuaalisen työskentelyn taitajia työyhteisöissä.  

 

Seuraavassa luvussa käsitellään etätyön johtamista ja siinä tarvittavia kyvykkyyksiä, jotka 

välittömästi tai välillisesti toimivat työhyvinvointia edistäen. Esihenkilöiden keskeinen tu-

kirooli, yksilön sitoutumiseen ja työtyytyväisyyteen vaikuttavat tekijät sekä luottamukseen 

perustuvat suhteet ja työyhteisöllisyyden periaatteet ovat keskeisiä teemoja seuraavassakin 

luvussa. Lisäksi paneudutaan johtajuustyöskentelyn toteuttamiseen teknologiavälitteisessä 

kontekstissa. 

3  Etätyö ja sen johtaminen etäjohtajuustaidoin 

Tässä luvussa käsitellään etätyön, etätyöskentelyn ja etäjohtamisen tunnusomaisia piirteitä 

ja keskinäisiä tekijöitä niiden osalta. Luvun lopussa esitellään kolmen eri mallin näkemykset 

tärkeimmistä etäjohtajuustaidoista ja tehtävistä sekä esitetään niistä tutkijan synteesi. Ensin 

kuitenkin läpikäydään etätyön ja etäjohtamisen ominaispiirteitä. Niiden toteuttamisen osalta 

on merkittäviä kytköksiä, joista keskeisenä ulottuvuutena käsitellään luottamuksen merki-

tystä sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän roolia etätyön johtamisessa. Luvussa luodaan 

myös katsaus tuoreisiin etäjohtamisen kehittämistä käsitteleviin tutkimustuloksiin. Luvun 

päättää tiettyjen kirjallisuudessa esitettyjen etäjohtajuustaitojen tarkastelu ja sen mukaan 

koostettu synteesi keskeisistä yhdistävistä tekijöistä. Neljännen luvun teoriakehyksen yh-

teenvedossa peilataan vielä kokonaisuutta taaksepäin ennen empiiristä osuutta. 
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3.1  Etätyöskentely ja etätyön ominaispiirteet 

Etätyö on joko säännöllisesti tai satunnaisemmin varsinaisen työpaikan ulkopuolella tehtä-

vää ansiotyötä, jossa yleensä hyödynnetään tietoteknisiä ratkaisuja ja jossa yleensä sovelle-

taan ainakin osittain ajasta ja paikasta riippumattomia työjärjestelyjä (Baruch & Smith, 2002, 

62; Vilkman, 2016, 13). Etätyön alkuvaiheessa käsitteen (telecommuting) loi Jack Nilles 

tutkimuksellaan (Nilles, Carlson, Gray & Hanneman, 1976, 77-84), joka tarkasteli etätyön 

toteuttamismahdollisuuksia, tehokkuutta ja tuloksellisuutta ratkaisuna kasvaviin polttoaine-

kustannuksiin, liikenneruuhkiin ja kaupunkien kasvutrendeihin sekä ympäristöongelmiin.  

 

Sittemmin 1980-90 -luvuilla alettiin korostamaan etätyön ja perhe-elämän joustavampaa yh-

teensovittamista sekä etätyöskentelyn kustannustehokkuus- ja tuottavuushyötyjä. Etätyön 

edelleen yleistyttyä, on yksityisten ja julkisten työntekijöiden etätyöjärjestelyitä koskevaa 

lainsäädäntöä säädetty muun muassa Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa. Eurooppalainen 

etätyösopimus turvaa samat oikeudet etätyöskentelijöille, kuin muille työntekijöille. (van der 

Lippe & Lippényi 2020, 61.)  

 

Nykyisen teknologisen kehityksen mahdollistamana, paikkariippumaton etätyöskentely on 

kahden viime vuosikymmenen aikana huomattavasti yleistynyt tietotyötehtävissä (van der 

Meulen et al., 2019, 243; van der Lippe & Lippényi, 2020, 60-61). Etätyöskentely lisääntyi 

merkittävästi maailmanlaajuisesti kevättalvella 2020 Covid-19 vuoksi, edesauttaen yritysten 

ja julkisen hallinnon toimintaa pandemian aikana (Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020, 

2). 

 

Etätyö vaikuttaa työn fyysiseen, psykologiseen sekä sosiaaliseen kontekstiin. Etätyöskentely 

on itseohjautuvaa, sääntövapaampaa, mutta myös vähemmän palautetta antavaa. Siinä ko-

rostuvat psykologisten mekanismien tärkeys: yhtäältä työntekijän kuulumistarve, toisaalta 

organisaation koordinointitarve. (Thatcher & Zhu, 2006, 1079, 1086.)  

 

Etätyö mahdollistaa työ- ja perhe-elämän joustavan yhdistämisen (Belzunegui-Eraso & 

Erro-Garcés, 2020,1). Tämä sitouttaa työntekijää. Esihenkilön tarjoama tuki tavoitteiden 

saavuttamiseksi on merkityksellistä, koska tavoitteiden saavuttaminen lisää entisestään etä-

työntekijän sitoutumista sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä. (Masuda et al., 2017, 211-
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213.) Etätyön keskeisinä etuina nähdäänkin parempi tuottavuus ja työnteon joustavuus, jotka 

parantavat hyvinvointia. Toisaalta myös negatiivisia vaikutuksia ilmenee lisääntyvän jous-

tavuuden, aika- ja paikkarajoituksettoman työskentelytavan ja laajentuneen teknologian 

hyödyntämisen kautta, koska jatkuva tavoitettavuus on mahdollistunut ja työelämän tehok-

kuusvaateet ovat kasvaneet. (Grant et al. 2013, 532.) 

 

3.2  Luottamuksen merkitys ja rakentuminen etätyön viitekehyksessä 

Luottamus on keskeinen työyhteisön voimavaratekijä ja luottamuksen rakentamisen taito on 

välttämättömyys tuloksellisen, teknologiavälitteisen yhteistyön johtamisessa (Zaccaro & 

Bader 2003, 381; Henttonen & Blomqvist, 2005, 107-108; Grant et al. 2013, 542-543; Sa-

volainen, 2014, 45; Van Wart et al. 2019, 81, 93; Newman, Ford & Marshall, 2020, 462; 

Kim, Mullins & Yoon, 2021, 263). Tuloksellinen, teknologiavälitteinen yhteistyö rakentuu 

luottamuksen ja sitoutumisen kautta, edellyttäen hyvää vuorovaikutuskyvykkyyttä. Luotta-

muksellinen ilmapiiri tukee työyhteisön yhtenäisyyttä, sekä kannustaa erilaisia näkökulmia 

arvostavaan ideointiin. Sekä etäjohtamisessa, että työyhteisön jäsenten etätyöskentelyssä on 

tärkeää ymmärtää edellä mainittujen psykososiaalisten tekijöiden keskeisempi merkitys ver-

rattuna perinteiseen läsnäolotyöskentelyyn. (Henttonen & Blomqvist, 2005, 107-108.) 

 

Virtuaalisessa kontekstissa luottamus syntyy kognitiivisten tekijöiden kautta, koska tunne-

perusteet eivät välity teknologisesti. Luottamus rakentuu osoittamalla yhteistyöhalukkuutta 

tiedonjakamisen avulla. (Alsharo et al., 2017, 480-481.) Myös toimintatietoisuuden (aikei-

den ja vaiheiden aktiivisuuden sekä tulosten) osoittaminen on tarpeellista, koska se lisää 

keskinäistä luottamusta (Carrol, Neale, Isenhour, Rosson, McCrickard & Scott 2003, 605; 

Kimmerlea, Cressb & Hesseb 2007, 899, 907). Ja keskinäinen vuorovaikutteisuus on edel-

lytys tulokselliselle tiimityöskentelylle (Avolio et al., 2014, 126; Kim et al., 2021, 271). 

 

Etäjohtajan ja työntekijän välistä luottamusta saattaa heikentää etäjohtajan satunnainen vies-

tintätiheys (Henttonen & Blomqvist, 2005, 115; Savolainen, 2014, 54-55). Marlow, La-

cerenza ja Salas (2017) tarkastelivat etäjohtajan viestintää tilannesidonnaisiin tekijöihin kyt-

keytyvänä prosessina, joka vaikuttaa kehkeytyvän tason luottamukseen, tietoon sekä tiimin 

tuloksiin ja koettuun tyytyväisyyteen. Viestinnän ajantasaisuuden määritelmän mukaan se 

toteutuu oikea-aikaisella tavalla, reagoivasti ja ennustettavasti. (Marlow et al., 2017, 575-
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577.) Myös Henttonen ja Blomqvist (2005, 115) painottivat etäjohtajan luottamusta tukevan 

viestintäkäyttäytymisen osalta ajantasaista reagoivuutta. Lisäksi he totesivat perusteellisen 

palautteen sekä viestinnän avoimuuden lisäävän luottamusta.  

 

Oikea-aikaisen reagoivuuden ja ennakoitavissa olevien toimintatapojen lisäksi etäjohtaja voi 

tehostaa luottamuksen rakentumista ilmentämällä olevansa kiinnostunut tiimin jäsenistä ja 

olemalla helposti lähestyttävä. Etäjohtajan on hyvä myös osoittaa hyväntahtoisuutta ja tii-

miyhtenäisyyttä. (Järvenpää & Leidner, 1999, 806-808; Henttonen & Blomqvist, 2005, 115.) 

 

Henttosen ja Blomqvistin (2005, 115-117) mukaan tietointensiivisten työyhteisöjen on toi-

mittava joustavasti ja reflektiivisesti verkostoituneessa työkontekstissa, jossa luottamuksen 

rakentuminen on kasvokkaista kanssakäymistä haastavampaa. He kuvasivat tässä yhtey-

dessä sosiaalisesti perustuvaa luottamusta, jota voidaan edistää yhteisesti sovituin toiminta-

mallein, roolijaoin ja tavoittein, soveltuvia medioita hyödyntäen, tiimin jäseniä huomioiden 

ja yhteisöllistä kulttuuria vaalien. Samankaltaista työyhteisön vahvaa yhtenäisyyden tasoa 

kuvaa Zaccaro & Baderin (2003, 382-383) tarkastelemana myös samaistumiseen perustuvan 

luottamuksen (IBT, Identification-based trust) käsitteen tulkinta. Heidän kuvaamanaan luot-

tamuksen vaiheista samaistumisen tason kehittyy, mikäli tiimin jäsenet ymmärtävät toisiaan, 

jakavat samat arvot, mieltymykset ja tavoitteet. Tällaisen yhtenäisyyden kokemuksen vah-

vistaminen on erityisen tärkeää työyhteisön toimiessa etätyökontekstissa.  

 

Samoin Caricati et al. (2020, 482-484) sekä Finell & Vainio (2020, 9) havaitsivat tutkimuk-

sissaan työyhteisössä koetun samaistumiseen perustuvan luottamuksen edesauttavan koettua 

tyytyväisyyttä ja siten vahvistavan myös tuntemuksia minäpystyvyydestä. Hsu, Ju, Yen ja 

Changin (2007, 165-166) löydökset minäpystyvyydestä taasen esittävät sen vaikuttavan yk-

silön tiedonjakotoimintatapojen taustalla sekä suoraan että välillisesti. Heidän mukaansa mi-

näpystyvyyden tunnetta ja samaistumiseen perustuvaa luottamusta kannattaisi siis johtajuus-

toimin tukea, jotta edistetään yksilöiden rohkeutta jakaa tietoa ammatillisessa verkkoyhtei-

sössä. 
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3.3  Etäjohtaminen ja keskeiset etäjohtajuustehtävät  

Etäjohtaminen ei eroa perinteisestä kasvokkain johtamisesta vain käytettyjen teknisten alus-

tojen ja taitojen vaatimuksina, vaan etäjohtaminen lisää merkittävästi johtamisen monimut-

kaisuutta. Se vaatii kykyä motivoida ja tukea virtuaalisen työyhteisön toimintaa osallistaen 

ja vastuuttaen sen jäseniä muun muassa tiedonjakamisen ja yhteisen tiedonluomisen osalta. 

(Samartinho, Faria & Silva, 2015, 107-108.)  

 

Edistyneen tietotekniikan käyttöön liittyvät mekanismit ja toimintamallit, tehtävien luonne, 

sisäiset ja ulkoiset ympäristötekijät vaikuttavat sosiaalisiin vuorovaikutusprosesseihin ja etä-

johtamisen onnistumiseen. Kontekstuaaliset tekijät vaikuttavat etäjohtajuuden välittymi-

seen, joko edesauttaen tai haitaten sen toteuttamista (Avolio, Kahai & Dodge, 2000, 624-

625.) Johtamisviestinnässä on teknologiavälitteisyyden aikakaudella enenevästi kehitettävä 

vuorovaikutuskyvykkyyttä ja -ymmärrystä. Etäjohtajien tulee ratkoa ristiriitatilanteita ja 

väärinymmärryksiä, viestiä tehokkaasti tavoitteiden asetannan ja vision osalta sekä tukea 

positiivisen vuorovaikutustyylin avulla tiimin työyhteisöllisyyttä ja hyvää työilmapiiriä. 

(Darics 2020, 21, 23.) 

 

Ristiriitatilanteiden säätely on etäjohtamiskontekstissa haastavampaa; tunteiden havaitse-

mista ei teknologiavälitteisesti ilmene niin laajasti kuin kasvokkain. Väärintulkinnat kirjoi-

tettujen viestienkin osalta ovat mahdollisia. Lisäksi sähköisen viestinnän aikaviive kasvok-

kaiseen viestintään nähden voi lisätä kuormitusta työtehtäviin liittyvissä tietotarpeissa ja on-

gelmanratkaisutilanteissa. (Zaccaro & Bader 2003, 386.) 

 

Vuorovaikutustilanteissa tärkeä kehollisuus, kuten eleet ja äänensävy, ei välttämättä välity 

virtuaalisesti (Zaccaro & Bader 2003, 386; Savu 2019, 117). Teknologiavälitteisessä vuoro-

vaikutuksessa on haastavampaa välittää tai saada palautetta onnistuneesta ymmärtämisestä 

ja virheellisten tulkintojen korjaaminen on vaikeaa. Kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa pi-

detään yhteistä tilanteen ja taustan ymmärrystä lähes itsestään rakentuvana, sen ollessa in-

tegroituneena tapoihin ja vuorovaikutuskäytäntöihin. Sen sijaan virtuaalisessa kontekstissa 

yhteisen ymmärryksen tietoiseen, jäsentyneeseen luomiseen ei välttämättä huomata panos-

taa, eikä kiinnitetä huomioita sen puuttumiseen. (Carroll et al., 2003, 606.) Etätyöskentely-

kontekstissa viestinnän merkitys korostuu työnhallinnan ja -käytäntöjen, 
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toteuttamismahdollisuuksien ja tuloksellisuuden sekä työhyvinvoinnin edistämisen vuoksi. 

Kuormituksen välttämiseksi etätyöntekijän työnhallinta edellyttää esihenkilön viestintäky-

vykkyyttä ja dialogisuutta työn tavoitteista ja odotuksista. (Grant et al., 2013, 542-543.) 

 

Johtajuutta toteutetaan esihenkilön ja johdettavien vastavuoroisessa, dynaamisessa, konteks-

tisidonnaisessa prosessissa, jolle teknologiavälitteisyys asettaa uusia kyvykkyysvaatimuksia 

erityisesti sosiaalisten kyvykkyyksien ja vuorovaikutustapojen osalta (Savolainen, 2014, 45-

46). Etäjohtajan ja etätyöntekijöiden psykologisten sopimusten tulee olla selkeitä ja ristirii-

dattomia. Luottamuksen rakentamisen tärkeys ilmenee merkityksellisenä osatekijänä onnis-

tuneen etäjohtajuuden kyvykkyyksissä. Parhaiksi koettuja työskentelytapoja kannattaa hyö-

dyntää työtapojen kehittämiseksi tuloksellisemmaksi. (Grant et al., 2013, 542-543.)  

 

Osallistava, välittävä, työyhteisön arvoihin sitoutunut ja tavoitteita viestivä sekä merkityk-

sellistä tietoa ajantasaisesti jakava etäjohtaja vahvistaa työyhteisön jäsenten kokemaa luot-

tamusta (Henttonen & Blomqvist, 2005, 108, 115-116.) Savolainen (2014, 47), Zaccaro ja 

Bader (2003, 379-381) sekä Walwoord et al. (2008, 1884-1887) painottavatkin etäjohtajuu-

dessa erityisen tärkeän vuorovaikutustaidon (vaikuttava viestintä) olevan tarvittavista johta-

juuskyvykkyyksistä haastavimpia, etäjohtajan rakentaessa luottamusta, ruokkiessa motivaa-

tiota ja viestiessä tavoitteista johdettaville teknologiavälitteisesti.  

 

3.3.1  Uusimpia tutkimushuomioita etäjohtamisen kehittämiseen  

Seuraavaksi esitetään työhyvinvointia tukevan etäjohtajuuden kehittämisessä huomioita-

vaksi viimeisimpien vuosien tutkimustuloksista havaintoja koostetaulukossa 1. Kim et al., 

(2021, 265, 263) tutkimuksessa tarkasteltiin esihenkilön välittävää roolia työjärjestelyiden 

osalta ja sen vaikutusta etätyöntekijöiden suoriutumiseen. Tutkimuksen mukaan tulokselli-

sesti toimivan esihenkilön tehtäviin kuuluu tulosperusteinen koordinointi, etätyöyhteisön jä-

senten sosiaalisen osallisuuden tukeminen sekä luottamuksellisuuden rakentaminen alais-

suhteissa. Tutkimuksen perusteella voidaan argumentoida, että etätyömallissa tulosperustei-

nen johtaminen ja luottamuksen rakentamista sisältävä ohjaaminen tukevat tuloksellisuutta.  
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Taulukko 1. Kooste uusimmista tutkimustuloksista etäjohtajuuden kehittämiseen liittyen. 
Tutkimus Keskeisimmät huomiot tuloksista 

Kim, Mullins & Yoon (2021) -Sosiaalisen osallisuuden tukeminen à jäsenten keskinäinen, 

sosiaalinen osallisuus (toimivan tiimityöskentelyn vuoksi) 

-Luottamuksellisuuden rakentaminen alaissuhteissa 

-Tulosperusteinen koordinointi ja johtaminen hyödyllistä 

Chamakiotis, Panteli & Davison 

(2021) 

-Luottamuksen rakentaminen lisää tuloksellisuutta 

-Teknologiavälitteisen työtavan huomiointi hyvinvoinnin kannalta 

-Työn ja vapaa-ajan rajanvedon tärkeys 

Johnson et al. (2020) sekä  

Magnavita et al. (2021) 

-Kohtuullisuus tavoitettavuuden ja työtehtäviin reagoinnin osalta 

Kuruzovich, Paczkowski, Golden, 

Goodarzi, Venkatesh (2021) 

-Vuorovaikutteisuuden ja työyhteisön yhtenäisyyden tukeminen 

-Sosiaalisen eriytymisen lieventäminen (sosiaalista vaihdantaa ja 

läsnäoloa tarjoavien etätyöohjelmistojen avulla) 

Van der Meulen et al. (2019) sekä  

Filstad, Traavik & Gorli (2019) 

-Työtovereiden välisen vuorovaikutteisuuden ja rakenteellisen yh-

teyden vahvistaminen etäjohtajan tukemana à läsnäolotilaisuudet 

tarpeellisia 

-Filstad et al. nostivat myös työntekijän yhteenkuuluvuuden koke-

musta organisaatioon ja työyhteisöön nähden tärkeänä työyhteisön 

tuloksellisen toiminnan ja yksilön työssä kehittymisen kannaltaà 

läsnäolotilaisuudet tarpeellisia 

Nemțeanu, Dabija, & Stanca (2021) -Kanssakäyminen esihenkilön kanssa (lieventää työntekijän amma-

tillista eristäytyneisyyden tunnetta) 

-Esihenkilöiden tarjoama tuki ja koordinointi työtehtävien suoritta-

misen osalta, tärkeää myös virkistystoiminta ja epämuodollisuus 

Blomqvist et al. (2020) -Sosiaalisen ulottuvuuden vahvistaminen ja vuorovaikutteisuuden  

parantaminen (sosiaalisen eristäytymisen ja kuormittumisen lieven-

täminen)  

Caricati et al. (2020) sekä  

Finell & Vainio (2020) 

-Samaistumiseen perustuva luottamus edesauttaa koettua tyytyväi-

syyttä (vahvistaa myös tuntemuksia minäpystyvyydestä) 

Darics (2020) -Etäjohtajan vuorovaikutusvalmiuksien kehittäminen (ristiriitatilan-

teiden käsittely, tavoitteilla johtaminen, yhteisöllinen ilmapiiri) 

Puusa & Ala-Kortesmaa (2019) -Sosiaalista pääomaa ryhmädynamiikassa rakentavat vuorovaiku-

tukselliset työyhteisötaidot, palautteenanto, analyyttisuus, rakentava 

lähestyminen, sitoutuminen, panostus 

Caligiuri et al. (2020) -Teknologiavälitteisen työskentelyn kehittämistarpeet ja virtuaaliset 

yhteistyötaidot ovat tulevaisuudessa keskeisiä työntekijöiden amma-

tillisia työyhteisövalmiuksia 
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Taulukossa esitetysti Caricati et al. (2020, 482-484) sekä Finell & Vainio (2020, 9) havait-

sivat tutkimuksissaan työyhteisössä koetun samaistumiseen perustuvan luottamuksen edes-

auttavan koettua tyytyväisyyttä ja siten vahvistavan myös tuntemuksia minäpystyvyydestä 

(tämä vaikuttaa mm. tiedonjakamisaikeisiin (Hsu et al., 2007, 165-166)). Myös Chamakiotis, 

Panteli ja Davison (2021, 7-8) painottivat luottamuksen rakentamista ja sen huomioivat sen 

yhteyttä tiimin tuloksellisuuteen. He painottivat tässä yhteydessä teknologiavälitteisen työ-

tavan osalta hyvinvoinnista sekä työn ja vapaa-ajan rajanvedosta huolehtimista, niiden vai-

kuttaessa välillisesti sitoutumiseen, koettuun luottamukseen sekä suhteisiin, kytkeytyen tu-

loksellisuuteen ja luovuuteen. Samoin myös Johnson et al. (2020, 416) sekä Magnavita et al. 

(2021, 7-8) argumentoivat, että etäjohtajan tulee painottaa viestinnässään kohtuullisuutta ta-

voitettavuuden ja työtehtäviin reagoinnin osalta. 

 

Etäjohtajuudessa on kiinnitettävä enenevästi huomiota vuorovaikutteisuuden ja työyhteisön 

yhtenäisyyden tukemiseen. Etätyöntekijöiden työtulokset, työtyytyväisyys ja sitoutuminen 

organisaatioon saattavat kärsiä etätyömallin vuoksi. Tähän antaisivat tukea paremmin sosi-

aalista vaihdantaa ja läsnäoloa tarjoavat etätyöohjelmistot, jotka lieventävät etätyössä riskinä 

olevaa sosiaalista eriytymistä. (Kuruzovich, Paczkowski, Golden, Goodarzi & Venkatesh, 

2021, 2.) Caligiuri et al. (2020 703-704) painottivat myös teknologiavälitteisiä yhteistyötai-

toja tulevaisuudessa keskeisesti tarvittavina työyhteisövalmiuksina. Etäjohtajien tulisi kehit-

tää vuorovaikutusvalmiuksiaan, jotta heillä parempi kyky käsitellä ristiriitatilanteita, kirkas-

taa tavoitteita ja luoda työyhteisöllistä, positiivista työilmapiiriä (Darics 2020, 21, 23). Myös 

Van der Meulen et al. (2019, 257) huomioivat työtovereiden vuorovaikutteisuuden ja raken-

teellisen yhteyden vahvistamisen tarvetta siten, että etäjohtajan tulisi edesauttaa tarvittavien 

yhteyksien toteutumista. He painottivat myös läsnäolotilaisuuksien merkitystä. Samoin Fil-

stad et al. (2019, 117) perustelivat läsnäolotilaisuuksien merkitystä, koska ne vahvistavat 

työntekijän organisaatioon ja työyhteisöön kuulumisen kokemusta ja ovat tärkeitä tuloksek-

kaan toiminnan ja yksilön osaamisen kehittymisen kannalta. 

 

Puusa ja Ala-Kortesmaa (2019, 187-188, 196) taasen painottivat kollegoiden välisessä ryh-

mädynamiikassa rakentuvien vuorovaikutuksellisten työyhteisötaitojen tärkeyttä ja sitoutu-

neisuutta yhteistyöhön.  Samoin Kim et al. (2021, 271) tunnistivat työyksikön jäsenten väli-

sen vuorovaikutuksen tärkeyden; useimmiten tehtävien suorittaminen vaatii toimivaa tiimi-

työskentelyä. He totesivat keskinäisen sosiaalisen osallisuuden olevan jopa tärkeämpää kuin 
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esihenkilön ja työntekijän välisen vuorovaikutuksen. Toisaalta Nemțeanu et al., (2021, 613-

614) todensivat, että vähäinen kanssakäyminen juuri esihenkilön kanssa voi lisätä työnteki-

jän ammatillista eristäytyneisyyden tunnetta. Esihenkilöiden tulisikin siksi tarjota riittävästi 

tukea ja koordinointia työtehtävien suorittamisen osalta. Vastapainoksi esihenkilöiden olisi 

tarpeellista kannustaa työyhteisön virkistystoimintaa ja epämuodollista vuorovaikutusta. 

 

Teknologia-avusteisen kanssakäymisen kyvykkyys tukea sosiaalisen vuorovaikutteisuuden 

tarpeita pitkäjaksoisessa etätyöskentelyssä vaikuttaa heikentyvän pidemmällä aikavälillä. 

Sosiaalisen eristäytymisen ja työssä kuormittumisen ehkäisemiseksi tulisi pohtia etätyösken-

telyn toteuttamistapojen ja etäjohtajuuden kehittämistä sosiaalisen ulottuvuuden vahvista-

miseksi. (Blomqvist et al., 2020, 7-9.)  

 

3.3.2  Läsnäolotapaamisten merkitys etätyön viitekehyksessä 

Kasvokkainen kanssakäyminen tukee työyhteisön sosiaalisen luottamuksen kehittymistä ja 

yhtenäisyyttä. Sen merkitys on erityisen tärkeää silloin, kun luottamusta ja sitoutumista vasta 

rakennetaan. Tällöin luodaan pohjaa tuloksellisen työskentelyn kannalta tärkeille työyhtei-

sön sosiaalisille vuorovaikutussuhteille ja vuorovaikutuskulttuurille. (Henttonen & Blom-

qvist, 2005, 115.) Van der Meulen et al. (2019, 257) mukaan etätyötä suorittavassa työyh-

teisössä tulisi kasvokkaisten vuorovaikutustilaisuuksien avulla aika-ajoin vahvistaa työyh-

teisön jäsenten rakenteellista yhteyttä, kollegiaalisuutta ja tiedonjakamista. Esihenkilöiden 

rooliin kuuluu toimia työyhteisön tietotarpeiden sekä jäsenten yhdistämisen tukena. Myös 

Grant et al. (2013, 542-543) mukaan läsnäolotapaamiset ja kasvokkaiset kontaktit ovat eri-

tyisen tärkeitä sosiaalisen eristäytymisen välttämiseksi sekä vuorovaikutteisten suhteiden, 

että luottamuksen edistämisen kannalta. 

 

Myös Golden ja Veiga (2005, 313) suosittivat ajoittaisen, kasvokkaisen vuorovaikutuksen 

hyödyllisyyttä etätyökontekstissa. Esihenkilöiden olisi lisäksi hyödyllistä edistää työyhtei-

sön epämuodollista vuorovaikutusta ja työhyvinvointitilaisuuksia (Nemțeanu et al. 2021, 

613-614). Filstad et al. (2019, 117) tutkivat työntekijän kokemusta organisaatioon ja työyh-

teisöön kuulumisesta, todeten sen olevan merkityksellistä työyhteisön yhteisten käytäntöjen, 

tavoitteiden kannalta, sekä yksilön työhön liittyvän oppimisen kannalta. Työpaikalle 
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kuulumisen kokemisen huomioiminen on tärkeää työntekemisen mallin muuttuessa paikka-

riippumattomammaksi etätyöskentelyksi.  

 

3.4  Etäjohtajuustaidot ja roolit kolmen esitetyn mallin mukaisesti 

Seuraavaksi tarkastellaan kolmea eri vuosikymmeninä tutkimuskirjallisuudessa esitettyä 

etäjohtajuustaitojen/roolien yhteenvetoa ja kappaleen lopussa syntetisoidaan niiden piirteitä. 

Etäjohtajan tulee toimia ohjeiden, tavoitteiden ja toiminnan osalta tiedonvälittäjänä ja koor-

dinoijana, sekä säädeltävä teknologiavälitteistä ryhmädynamiikkaa ja kehitettävä vuorovai-

kutusta. Lisäksi etäjohtajan on tuettava työyhteisöllisyyttä ja kasvatettava tiimin jäsenten 

luottamusta ja motivaatiota siten, että prosessit ovat sujuvia ja toiminta on tuloksellista. Li-

säksi kysytään myös kyvykkyyttä hyödyntää teknologiavälitteisen työskentelyn vahvuuksia 

sekä tiimin sosiaalista pääomaa. (Zaccaro & Bader, 2003, 381-382.) Kuva 5 kuvaa etäjohta-

jan rooliosa-alueita ja niiden yhteyksiä tiimin tehokkuuteen liittyviin prosesseihin. 

 

 
Kuva 5. Etäjohtajan roolit ja tehtävät tiimin tehokkuuden lisäämiseksi. (Mukailtu E-team leader and E-team effectiveness, 
Zaccaro & Bader, 2003, 382). 
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Kuvassa 5 Zaccaron ja Baderin (2003, 382) esittämiä tiimin tehokkuutta etätyökontekstissa 

lisääviä toimia ovat sosiaalisia taitoja edellyttävinä luottamuksen rakentaminen, työyhteisön 

yhtenäisyyden lisääminen sekä työyhteisössä ilmenevien konfliktien säätely ja tunteiden hal-

linta. Rakenteellisempina kyvykkyyksinä voidaan nähdä tehokkuutta kehittävät menettely-

tavat, ohjaaminen ja koordinointi ja yhdistäminen sekä tiimin yhteistoiminnan ja ryhmäpro-

sessien suunnittelu, tiedonjakamisen prosessien tukeminen ja yhteisen ymmärryksen edistä-

minen tiimin tehtäviin liittyen. Edellä mainittujen jatkumona etäjohtajan tulee tukea sosiaa-

lisen ja inhimillisen pääoman kerryttämiseen liittyviä prosesseja. Näiden osa-alueiden teh-

täviä etäjohtaja edistää eri roolien ja niiden painotusten puitteissa. 

 

Zaccaron ja Baderin (2003) kanssa pitkälti yhtäläisiä etäjohtajan kyvykkyyksiä painottivat 

myös Bell & Kozlowski (2002, 43), joiden mukaan työn kompleksisuuden ja verkottunei-

suuden vuoksi etäjohtajuudessa tarvitaan delegointi- ja etenkin fasilitointitaitoja. Heidän 

mukaansa etäjohtajien tulee luoda rakenteita ja edistää käytäntöjä. Lisäksi tulisi hyödyntää 

tietojärjestelmiä kyvykkäästi tiedon jakamiseen ja käsittelyyn. Etäjohtajan tulisi myös vies-

tiä selkeästi tavoitteista sekä kommunikoida riittävästi palautteen antoon ja ristiriitatilantei-

siin liittyen. Virtuaalisesti toimivien työyhteisöjen johtajuudessa korostuu suunnittelu, koor-

dinointi ja kehittäminen. Keskeistä on tiimin jäsenten välisten roolitusten, vuorovaikuttei-

suuden ja tiimin yhtenäisyyden tukeminen, jokapäiväisen päätöksenteon ollessa hajautetum-

paa ja itseohjautuvampaa.  

 

Kuvassa 6 esitetään mukaelma Cordery, Soo, Kirkman, Rosen & Mathieu (2009, 206) koos-

tamasta taulukosta koskien globaalitiimien johtajan haasteita ja niihin tunnistettuja ratkai-

suja.  



41 
 

 
Kuva 6. Etäjohtajuustehtävät (Mukailtu Cordery et al. (2009, 206) Challenges to Parallel Global Virtual Teams and Leader 
Responses -taulukosta). 

 
Kuvan 6 mukailtuun esitykseen on Cordery et al. koosteen perusteella johdettu etäjohtajuus-

tehtäviä, jotka ovat yhteneväisiä muun etäjohtamisen kyvykkyyksiä ja osa-alueita käsittele-

vän kirjallisuuden kanssa, eivätkä näin ollen rajoitu pelkästään globaalitiimien kontekstiin. 

Cordery et al. (2009, 206) tutkimuksessa tunnistettuihin etäjohtamisen haasteisiin esitettiin 

etäjohtajan tehtävissä huomioitavina osa-alueina tiimin tavoitteiden, tehtävien ja roolien sel-

kiyttämistä, jäsenten motivointia, sekä huomiointiin ja sitouttamiseen liittyvää resursointia 

ja tukea. Tehtäviin katsottiin sisältyvän luottamusta sisältävän psykologisesti turvallisen il-

mapiirin luomista sekä ryhmän jäsenten yksilö- ja ryhmätason tietoisuuden vakiinnuttamista 

liittyen jäsenten rooleihin ja osaamiseen. Tehtäviin kuuluu myös tehokkaiden tietoprosessien 

mahdollistamista ja vuorovaikutuksellisuuden edistämistä sekä tiimin jäsenten osallistamista 

keskusteluun ja aktiivisuuteen. Lisäksi Cordery et al. (2009) painottivat etäjohtajan kyvyk-

kyyttä hyödyntää tiimin tuottamia tietoja ja ratkaisuja tuloksellisesti.  
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Kolmantena etäjohtajuustaitoja käsittelevänä koosteena esitetään taulukossa 2 tiivistelmä 

Van Wart et al. (2019, 91-93) esittämästä määrityksestä koskien etäjohtajuuskyvykkyyksiä. 

Tämä perustuu tapaustutkimukseen, jonka tuloksista nousi esiin myös jo aiemmissa tutki-

muksissa ilmenneinä 15 etäjohtajuutta haittaavaa tekijää, joista Van Wart et al. johtivat ana-

lysointivaiheessa kuusi etäjohtajalle tärkeää kyvykkyyden osa-aluetta alaosioineen. 

 

Taulukko 2. Etäjohtajuustaidot mukaillen Van Wart et al. (2019, 91-93).  
Etäjohtajuustaidot Kuvaus 
Vuorovaikutustaidot Vuorovaikutuksen selkeys 

Väärinymmärrysten välttäminen 
Vuorovaikutteisuuden ja tietomäärän hallinnointi 
(mahdollistaminen – rajaus) 

Sosiaaliset taidot Etäjohtajan tarjoama tuki 
Etätiimin muodostamisen taidot Kyky motivoida tiimiä 

Vastuullisuus 
Tiimin ja sen jäsenten tunnustaminen, palautteen-
anto ja huomiointi 

Muutosjohtamistaidot Muutosjohtaminen 
Teknologiset taidot 
(johtamisjärjestelmätaidot) 

Nykyisten ja uusien tietojärjestelmien optimaalinen 
ja tehokas hyödyntäminen 

Perinteisten ja virtuaalisten metodien soveltaminen 
Teknologian hyödyntämiskyvykkyys ja kyky tukea 
muita ongelmatilanteissa 

Tietoturvaymmärrys- ja osaaminen 
Luottamuksen rakentamisen taidot Luotettavuus virtuaalisessa ympäristössä 

Työelämän balanssi 
Monimuotoisuuden johtaminen 

 

Taulukko 2 esittää koostavan mukaelman Van Wart et al. (2019) ehdottamista etäjohtajuu-

den kyvykkyyksiksi tutkimuksessaan nousseiden etäjohtajuuden ongelmakohtien pohjalta 

empiirisesti testattavaksi kuuteen eri osa-alueeseen jaoteltuja etäjohtajuustaitoja. Vuorovai-

kutustaitojen osalta edellytetään vuorovaikutuksen selkeyttä sekä avointa ja rakentavaa dia-

logia. Tarvitaan myös harkintaa ja viestintäkykyä väärien olettamusten ja väärinymmärrys-

ten välttämiseksi. Hyvän etäjohtajan kyvykkyyksiin kuuluu myös tietovirtojen hallinnointi 

ja toimintamallien kehittäminen siten, että kuormittavaa tietotulvaa kyetään rajata epäoleel-

listen tietojen osalta. Sosiaalisten taitojen osalta tiimiyhteisöllisyyden edistämisen lisäksi 

on tärkeää käydä työntekijöiden kanssa myös kahdenvälisiä keskusteluja. Tällöin mahdol-

listuu tukeminen ja yksilökohtaisten asioiden käsittely. Etätiimin muodostamisen taidot 
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muodostuvat kyvykkyydestä osallistaa ja vastuuttaa tiimin jäseniä sekä motivoida tiimiä yh-

dessä ja yksilöinä siten, että tavoitteet ja tehtävät ovat ymmärrettäviä ja mielekkäitä. Tärkeää 

on, että jäsenet integroituvat osaksi toimivaa tiimiyhteisöä sekä saavat riittävästi palautetta 

ja tunnustusta työtehtävistään. Muutosjohtamisen osalta etäjohtajan tulee hallita suunnitte-

lutehtävät, muutosten toimeenpano sekä jalostaminen kokemusten perusteella. Etäjohtajan 

teknologiset taidot pitävät sisällään kyvykkyyden hyödyntää nykyisiä järjestelmiä tehok-

kaasti ja tietoturvallisesti, soveltaa aktiivisesti uusia järjestelmäratkaisuja, yhdistää perintei-

siä ja virtuaalisia menetelmiä sekä tukea tiimiä järjestelmiin liittyvissä toimintamalleissa tai 

ongelmissa. Kuudentena etäjohtajuustaitojen osa-alueena määritettiin luottamuksen ilma-

piirin luominen ja luotettavuuden ansaitseminen (rehellisyys, tasapuolisuus, johdonmu-

kaisuus, läpinäkyvyys, eheys) teknologiavälitteisessä ympäristössä. Myös työn tasapainot-

taminen ja vapaa-ajan palautumisen mahdollistaminen sekä tiimin monimuotoisuuden tuke-

minen kuuluvat tässä etäjohtajuustaitojen määrittelyssä luotettavuuden osa-alueeseen. (Van 

Wart et al. 2019, 91-93.) Läpikäytyjä malleja verrataan seuraavaksi toisiinsa kuvassa 7. 

 

 
Kuva 7. Kolmen etäjohtajuustaitojen mallin synteesi niiden keskeisimmistä osa-alueista. 

 

Kuvassa 7 esitetään keskeiset yhtäläisyydet teemoista, jotka tutkijan synteesin mukaan yh-

distävät tutkimuskirjallisuudessa esitettyjen etäjohtajuustaitojen/roolien yhteenvetoja. 

Useimpia etäjohtajuustaitoja mahdollistavana kyvykkyytenä nostettiin keskeiseksi myös 
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Vuorovaikutuksellisuus ja toimiva viestintä -teema. Tutkijan synteesin perusteella muodos-

tettiin vielä teemoille ominaisia piirteitä taulukkoon 3.  

 

Taulukko 3. Tutkijan synteesi kuvan 7 yhteisteemoille tärkeistä tekijöistä. 
Etäjohtajuuden osa-alue (koontiteema) Ominaispiirteitä ja tekijöitä 

Työyhteisöllisen ja luottamuksellisen  

ilmapiirin ja yhtenäisyyden edistäminen 

Luottamus, työyhteisön yhtenäisyys ja tuki à  

samaistuminen, sitoutuminen à tuloksellisuus 

Sosiaalisen pääoman tietoinen ja  

aktiivinen kerryttäminen 

Tuloksellisuus, hyödyntäminen, kehittäminen à 

mielekkyys à sitoutuminen à tuloksellisuus 

Johtaminen tavoitteiden ja palautteen avulla Merkitys, mielekkyys, kehittyminen à  

à sitoutuminen, tuloksellisuus à sitoutuminen 

Etäjohtajan tarjoama tuki Tuki ja kannustus, luottamuksen rooli 

à sitoutuminen, tuloksellisuus à sitoutuminen 

Sitoutuminen (motivaatio - tuloksellisuus) à työhyvinvointi ja työtyytyväisyys 

 

3. taulukossa esitetyn tutkijan synteesin mukaan etäjohtajuustaitojen keskeisiä yhteisteemoja 

yhdistää työresurssien tukeminen niiden avulla sekä tätä kautta sitoutumista tukevien teki-

jöiden ilmentyminen ja sitoutumisen kasvaminen. Bakkerin ja Demeroutin (2006, 309-313, 

323) mukaan työresurssit edistävät motivaatiota sisäisesti esimerkiksi työntekijöiden työssä 

kehittymisen kautta. Työresursseja hyödynnetään myös ulkoisesti tavoitteiden saavutta-

miseksi ja tavoitteiden saavuttaminen edelleen lisää sitoutuneisuutta ja työlle omistautumista 

sekä edistää koettua työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia 

 

Tässä vaiheessa on käsitelty tutkielman teoreettisen viitekehyksen osuus. Seuraavaksi nel-

jännessä luvussa luodaan vielä koostava katsaus tutkielman teoriaviitekirjallisuuden koko-

naisuuteen. Esitettävän synteesin perusteella pitäisi viitekehysteoriasta löytyä vastaukset 

sille asetettuihin tutkimuskysymyksiin. 

 

4  Viitekehysteorian yhteenveto 

Laajentuva etätyöskentely vaatii etäjohtamisen ja siinä keskeisimmin tarvittavien etäjohta-

juustaitojen määrittämistä ja kehittämistä, kuten edellä on kuvattu tutkimuskirjallisuuden 
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käsittelyn perusteella. Tutkielman teoriaosuuden avulla oli tarkoitus tarkastella etätyön ja 

etätyöskentelyn sekä työhyvinvoinnin ominaispiirteitä ja vastata tutkimuskysymyksiin, kes-

keisistä etäjohtajuustaidoista ja siitä, mitä tarkoittaa työhyvinvointi tietointensiivisessä etä-

työkontekstissa. Teoriaosuudessa tarkasteltiin myös, miten työhyvinvointia tukevaa etäjoh-

tamista tulisi kehittää sekä miten sosiaalista työhyvinvointia edistävää työyhteisöllisyyttä 

voidaan vahvistaa etätyömallissa toimittaessa. Teoriaviitekehyksen perusteella esitetään ku-

van 8 mukainen koonnos tekijöistä, jotka vastaavat viitekehysteoriaosuuden osalta seuraa-

viin alatutkimuskysymyksiin: 

 

• Mitkä ovat keskeisimpiä etäjohtajuustaitoja?  

• Mistä tekijöistä työhyvinvointi ja sen kokeminen koostuvat etätyökontekstissa? 

 

 
Kuva 8. Viitekehysteorian koonnos keskeisistä etäjohtajuustaidoista ja työhyvinvoinnin tekijöistä etätyöskentelykonteks-
tissa. 

 

Kuvan 8 synteesin mukaan yksilön työhyvinvointiin vaikuttavat työn sisältö- ja vaatimuste-

kijät, hallinta- ja vaikutusmahdollisuudet, työn resurssi- ja tukitekijät, joista erityisesti esi-

henkilön tuki on merkitsevä. Koonnoksessa esitetään keskeiset etäjohtajuustaidot sekä il-

mennetty niistä vielä erityisesti etäjohtajan tuen antaminen ja kannustavuus, sekä kyky joh-

taa tavoitteiden ja tulosten kautta. Kuvasta havainnollistetaan myös etäjohtajan fasilitoiva 

rooli työyhteisön luottamuksellisen ilmapiirin ja sosiaalisen pääoman edistäjänä. 
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Työyhteisötasolla yhtenäisyyden ja samaistumisen sekä yhteyden kokeminen on myös tär-

keää. Ajoittaiset läsnäolotilaisuudet sekä myös epämuodollinen vuorovaikutus auttavat 

edellä mainittujen toteutumisessa. Lisäksi yksilön psykologinen pääoma ja erityisesti sitou-

tuminen vaikuttavat koettuun työhyvinvointiin. Etätyön positiiviseksi koetut ominaispiirteet 

edistävät työhyvinvointia. Keskeistä on, että etäjohtajan sekä työyhteisön sosiaalisen tuen ja 

muiden työresurssien, sekä itsensä johtamisen avulla etätyön kuormittavia tekijöitä säädel-

lään työhyvinvointia tukien. Seuraavaksi siirrytään tutkielman empiiriseen osuuteen. Vii-

dennessä luvussa esitetään tutkimuksen toteuttamisen vaiheet. 

5  Tutkielman toteuttaminen 

Tässä luvussa esitetään tutkielman tutkimukselliset lähtökohdat ja valinnat, esitellään orga-

nisaatio, jossa empiirinen tutkimus toteutettiin, sekä kuvataan tutkimuksen toteuttaminen ja 

aineiston analysointi. Tämän luvun jälkeen 6. luvussa esitellään tulokset ryhmä- ja yksilö-

haastatteluista aineistoista yhteisesti muodostettujen lopullisten teemojen mukaisesti. 

 

Kohdeorganisaation esittely 

 

Empiirisen tutkimuksen tapaustutkimusorganisaationa hyödynnettiin valtionhallinnon orga-

nisaatioon kuuluvan työyksikön tietointensiivistä työtä suorittavaa 11 hengen työyhteisöä 

ryhmähaastatteluosuuden toteuttamiseksi. Yksilöhaastatteluiden osalta haastateltiin tieto-

työtä tekeviä asiantuntijoita myös organisaation muista työpisteistä. Ryhmä- ja yksilöhaas-

tateltavat siviilihenkilöt toimivat asiantuntija- tai erityisasiantuntijatehtävissä. Työyksikkö 

on osa valtakunnallisesti toimivaa puolustushallinnon organisaatiota.  

 

Vuonna 2015 toimintansa aloittanut Puolustusvoimien logistiikkalaitos on Pääesikunnan 

alainen tulosyksikkö, joka vastaa Puolustusvoimien hankintojen kokonaisuudesta, logistii-

kan järjestelyistä ja palveluista, tilahallinnasta, materiaalihallinnosta, ympäristöasioista sekä 

ruokahuollon ja terveydenhuollon järjestelyistä. Laitos osallistuu kehittämisohjelmien laa-

dintaan sekä suorituskyvyn elinjakson vaiheisiin, järjestelmien ja materiaalin hankinnasta 

tekniseen ylläpitoon sekä suorituskyvyn kehittämiseen ja luopumiseen liittyen. Laitos vastaa 

teknisistä, kaupallisista sekä juridisista järjestelyistä. Logistiikkalaitos toimii 
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valtakunnallisesti 40 paikkakunnalla, työntekijöitä sillä on noin viidennes koko Puolustus-

voimien henkilöstöstä eli yli 2 200 työntekijää. Laitoksen esikunta toimii Tampereella. (Puo-

lustusvoimat, 2021.) 

 

Organisaatiossa on useiden vuosien ajan ollut etätyömahdollisuus ja siihen luodut menette-

lyt. Organisaation prosessit ovat kokonaisuudessaan toimivia ja ohjeistamiskulttuuri vakiin-

tunutta, mikä on edesauttanut etätyöskentelyn sujuvaa toteuttamista. Organisaatiossa on 

työskennelty pandemia-aikana pääosin etätyömallissa kevättalvesta 2020 alkaen. Pandemian 

aikana on ollut voimassa etätyöskentelymääräys, sittemmin etätyösuositus. Ennen pande-

miaa organisaatiossa oli hyödynnettävissä 10 kuukausittaisen etätyöpäivän mahdollisuus.  

 

5.1  Tutkielman lähtökohdat sekä tutkimukselliset valinnat  

Tutkijan tulee arvioida tutkimusongelman perusteella, mikä tutkimusmenetelmä ja lähesty-

mistapa on hänen mielestään tarkoituksenmukaisin. Tutkimusraportista tulisi ilmetä teoreet-

tisen taustan vaikutus empiirisen osuuden tutkimuksellisiin valintoihin. (Hirsjärvi, Remes, 

Rajavaara, 1997, 137, 144.) Tämän tutkielman menetelmäsuuntaukseksi arvioitiin parhaiten 

soveltuvan laadullinen tutkimus. Sille on luonteenomaista tavoitella tosiasioiden kuvaamista 

todellisuuden monisyisen luonteen tunnistaen (Hirsjärvi et al., 1997, 161). Laadullisessa tut-

kimuksessa tutkija usein pyrkii ymmärtämään sosiaalista todellisuutta sekä tutkittavien si-

säistä näkemystä ja merkityksenantoa ilmiöön liittyen. Useimpien laadullisten tutkimus-

suuntausten voidaan siis katsoa painottavan tulkinnallisuutta ja hermeneuttista tarkastelua. 

(Kiviniemi, 2018, 79.) Hermeneuttisessa lähestymisessä hyväksytään tutkijan esitietämys 

tutkimuskohteen osalta. Tämä edesauttaa merkitysten ymmärtämistä, joskin vaatii myös tie-

toista reflektiivisyyttä tulkintojen osalta. (Kiviniemi, 2018, 73-75; Laine, 2018, 32-33.) 

Tässä tutkielmassa tunnustetaan tutkijan esiymmärryksen merkitys, teoreettisen viitekehyk-

sen ohjaava vaikutus, sekä tutkimuksen prosessiluonteisuus ja tutkijan ymmärryksen kehit-

tyminen.  

 

Teemahaastatteluja tiedonkeruumenetelmänä käyttäneen tapaustutkimusaineiston analy-

soinnissa hyödynnettiin teemoittelua. Tieteellinen päättely oli teoriasidonnaista. Alla ole-

vassa kuvassa 9 on esitetty tutkielman valinnat, joita läpikäydään seuraavaksi tarkemmin. 

Sen jälkeen kuvataan aineistonkeruumenetelmää sekä tutkimuksen toteutusta. 
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Kuva 9. Tutkielman valinnat. 

 

Kuvassa 9 kuvatusti tämän tutkielman tutkimusstrategiana on laadullinen tapaustutkimus. 

Tapaustutkimukselle on tunnusomaista, että siinä pyritään ymmärtämään, sekä kuvaamaan 

ilmiöitä. Tutkittavaksi valitaan yksittäinen tai määritetty joukko tapauksia koskien yksilöä 

tai ryhmää. Tutkimustapausta tarkastellaan suhteessa ympäristöönsä nähden. (Hirsjärvi et 

al., 1997, 134-135). Tämän tutkimuksen tarkoitus oli olla kuvaileva tutkimus. Hirsjärvi et 

al. (1997, 139) mukaan tarkoitus voi myös muuttua prosessin aikana, kuitenkin kuvaileva 

tutkimus pyrkii esittämään ilmiön keskeisimpiä toimintamalleja ja seikkaperäisiä kuvauksia, 

sekä kuvaamaan ilmiöstä nousevia kiinnostavia piirteitä ja uskomuksia. 

 

Tutkimuksen aineistonkeruumetodeina hyödynnettiin laadulliselle tutkimukselle soveltu-

vina teemahaastatteluja ja ryhmähaastattelua, koska niiden avulla haastateltavien näkökul-

mat saadaan kuuluviin (Hirsjärvi et al., 1997, 164). Tässä tutkimuksessa aineistonkeruussa 

tavoiteltiin rikkaampaa aineistoa ryhmä- sekä yksilöhaastatteluiden avulla. Niiden antamaa 

erilaista tietoa arvioitiin hyödylliseksi tutkimuskysymysten kannalta. Teemahaastatteluissa 

aineistoa kerättiin teorian pohjalta teemoiteltua, puolistrukturoitua kysymysrunkoa noudat-

taen. Teemahaastattelu on Hirsjärvi et al. (1997, 208) mukaan muodoltaan puolistrukturoitu; 

kysymysten järjestys ja muoto saattavat elää haastattelutilanteiden mukaan.  

 

Tämän tutkimuksen tieteellinen päättely pohjaa teoriasidonnaisuuteen, joka asettuu deduk-

tiivisen ja induktiivisen näkemyksen väliin. Eskola & Suorannan (1998, 81-84) ja Eskolan 

(2018, 212-213) mukaan teorialähtöisessä, deduktiivisessa katsonnassa teoreettinen tausta-

kehys ohjaa sekä ongelmien asettelussa että tulosten tulkinnassa. Deduktiivinen analyysi 
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yleensä testaa olemassa olevaa mallia, johtaen päätelmiä yleisestä yksittäiseen. Induktiivi-

sessa eli aineistolähtöisessä analysoinnissa taasen havainnoidaan yksittäisten näkemysten 

kautta mahdollisia yleisemmin johdettavia huomioita. Eskola & Suorannan (1998, 81-84) 

mukaan laadullinen tutkimus mahdollistaa myös molempien suuntausten hyödyntämistä. 

Teoriasidonnaisessa päättelyssä taustateoria jossain määrin ohjaa aineiston keräämistä ja sen 

avulla kyetään vahvistamaan tulkintoja aineistosta. Mutta teoria voi myös toimia päämää-

ränä, johdettaessa päätelmiä aineiston yksittäisistä havainnoista. 

 

5.2  Aineistonkeruumenetelmä ja tutkimuksen toteutus 

Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin teemahaastatteluja ja metodeina hyödynnettiin ryh-

mähaastattelua (yhdeksän osallistujaa). Tämän jälkeen tehtiin viisi yksilöhaastattelua. Ala-

suutarin (1999, 151-152, 155) mukaan ryhmähaastattelussa ryhmän vuorovaikutus rakentuu 

sen ympärille, mikä yhdistää ryhmän jäseniä, samalla kun kaikista henkilökohtaisimmat nä-

kemykset karsiutuvat pois. Ryhmäkeskustelun etuina on silti mahdollisuus saada yksilöhaas-

tatteluja laajemmin eri tulokulmia samaan ilmiöön. Eskolan ja Suorannan (2014, 95) mukaan 

osallistujista voi olla toisilleen apua asioiden muistamisessa sekä mielipiteiden ilmaisemisen 

rohkaisussa. Edellä mainitut piirteet tutkija tunnistikin haastattelua toteuttaessaan sekä ai-

neistoa käsitellessään. Yksilöhaastatteluihin verrattuna keskustelu oli osin rikkaampaa nä-

kökohdiltaan. 

 

Informantit sekä ryhmä-, että yksilöhaastatteluissa edustivat työkontekstissa suhteellisen sa-

manlaista joukkoa. Kaikki haastateltavat olivat omakohtaisen aiheen vuoksi kiinnostuneita 

tutkimuksesta ja heillä oli ymmärrystä aiheesta. Oheiset tekijät ovat Eskola & Suorannan 

(1998, 66) mukaan tärkeitä, mikäli laadullisesta aineistosta tehtävistä tulkinnoista tavoitel-

laan esittää joitain yleistävämpiä johtopäätöksiä. 

 

Sekä ryhmä- että yksilöhaastattelut nauhoitettiin ja kirjoitettiin tekstimuotoon. Tutkielman 

toteuttajan suorittamassa manuaalisessa litteroinnissa jätettiin pois toistuvia, puhekielisiä 

täytesanoja sekä tutkimuksen kannalta epäoleellista tekstiä, kuten viittauksia työasioihin. 

Litteroinnissa jätettiin pois myös vastaajaa ja organisaatiota koskevat yksilöivät tiedot. 

Haastattelut toteutettiin luottamuksellisina, joten niitä ei sisälletty tutkielman liitteiksi. Lit-

teroinnit säilytetään tieteellistä tarkastamista varten.  
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Haastateltavien osalta ei esitetä tarkkoja taustatietoja. Kaikki haastateltavat toimivat asian-

tuntija- tai erityisasiantuntijatasoisissa tehtävissä. Vastaajat olivat iältään yli 40-vuotiaita ja 

heillä oli useiden vuosien tai vuosikymmenien työura tapaustutkimusorganisaatiossa. Use-

ammalla vastaajista oli myös esihenkilötyökokemusta, mutta tässä tutkimuksessa kaikki vas-

tasivat työntekijän roolissa. Vastaajien koulutus oli joko opistotasoinen tutkinto, alempi tai 

ylempi korkeakoulututkinto. Suurin osa vastaajista oli tehnyt etätyötä ennen pandemiaa, osa 

aloitti etätyöskentelyn vasta pandemian ja etätyömääräyksen vuoksi. 

 

Taulukko 4. Haastattelut.  
Haastattelu Pvm. Kesto  Karkea litterointi 

Ryhmähaastattelu (9 hlöä) Skype RHV1-9 1.11.2021 120 min 6 342 sanaa 

1.yksilöhaastattelu Skype YHV1 10.11.2021 59 min  1 663 sanaa 

2.yksilöhaastattelu Skype YHV2 11.11.2021 28 min 817 sanaa 

3. yksilöhaastattelu Kasvokkain YHV3 29.11.2021 30 min 318 sanaa 

4. yksilöhaastattelu Skype YHV4 2.12.2021 34 min 1 281 sanaa 

5. yksilöhaastattelu Skype YHV5 14.12.2021 79 min 1 885 sanaa 

Yhteensä  noin 6 h 12 306 sanaa 

 

5.2.1  Ryhmähaastattelun toteutus 

Informointi ryhmähaastattelun toteuttamisesta (toteutustapa, aihe, osallistumisen vapaaeh-

toisuus) tehtiin ensimmäisen kerran noin kuukausi ennen haastattelutilaisuutta olleen pala-

verin yhteydessä. Tämän jälkeen tarkennettiin sähköpostitse käsiteltävät teemat, tutkielman 

tiedot ja haastattelutietojen käsittelyn periaatteet, sekä lähetettiin kalenterikutsu ryhmähaas-

tatteluun. Ennen ryhmähaastattelua talletettiin tilaisuuden aineisto yhteiseen verkkokansioon 

tarkasteltavaksi.  

 

Ryhmähaastattelu toteutettiin virtuaalisesti Skype-kokouksena ilman osallistujien kuvayh-

teyttä, koska organisaatiossa on suositus kuvayhteyden tarpeettoman jakamisen välttämi-

sestä. Tutkija oli laatinut tilaisuuden kulkua jäsentävän diaesityksen, jonka avulla taustoitti 

sekä esitti keskusteltavia teemoja. Haastattelun teemat ja haastattelun toteuttamiseen sekä 

tutkielmaan liittyvät tiedot oli lähetetty kalenterikutsun yhteydessä, joten osallistujilla oli 

etukäteen mahdollisuus paneutua niihin. Haastatteluun osallistumisen korostettiin olevan 
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vapaaehtoista sekä haastatteluaineiston käsittelyn olevan anonyymiä. Osallistujia oli haas-

tattelijan lisäksi yhdeksän. Haastattelu kesti kaksi tuntia.  

 

Diaesitykseen oli koostettu runko teemoineen ja puolistrukturoituine kysymyksineen. Ryh-

mähaastattelukysymykset ovat liitteessä 1. Ryhmähaastattelun toteuttaminen virtuaalisesti 

(ilman kuvayhteyttä) aiheutti tutkijan mielessä etukäteen pohdintaa siitä, kuinka aktiivisesti 

ryhmähaastatteluun osallistujat keskittyisivät keskusteluun. Haastattelun kulun osalta tekno-

logiavälitteisessä tilaisuudessa on haastavampaa säädellä tilannetta. Lisäksi askarrutti mah-

dollinen ryhmädynamiikan vaikutus keskustelun luonteeseen. Esimerkiksi se, uskaltaisi-

vatko osallistujat vastata oman näkemyksensä mukaan. Hirsjärvi et al. (1997, 211) mukaan 

ryhmässä voi olla henkilöitä, jotka persoonallaan vaikuttavat keskustelun luonteeseen kont-

rolloivasti, mutta toisaalta ryhmähaastattelu voi olla osalle helpompi osallistumistapa kuin 

henkilökohtainen haastattelu. Ryhmässä saattavat esimerkiksi väärät muistikuvat tai väärin-

ymmärrykset oieta.  

 

Edellä mainituista syistä johtuen tutkielman suorittaja hyväksyi etukäteen sen, että haastat-

teluteemojen yhteydessä esitetyt kysymykset ja teemahaastattelurunko eivät välttämättä 

etene kaikilta osin sellaisenaan. Tutkija myös huomasi, että kysymykset vaativat selkiyttä-

mistä ja niitä pitikin osin tarkentaa haastattelutilanteessa.  Eskola & Suorannan (1998, 86-

87) mukaan on kuitenkin oleellista, että teemahaastattelun avulla viitekehysteorian perus-

teella valmistellut aihealueet käydään läpi siten, että haastateltavien painottamat merkitykset 

ja näkökohdat tulevat huomioiduiksi.  

 

Ryhmähaastattelun keskustelu oli aktiivista. Haastattelutilanne osoittautui siis etukäteispoh-

dintoihin nähden huomattavasti positiivisemmaksi. Tähän saattoi vaikuttaa tilaisuuden tar-

koituksellinen ajoittaminen työpisteen työilmapiirikyselyn purku- ja kehittämistilaisuuden 

jälkeiseen hetkeen. Ajankohdan vuoksi osallistujat olivat orientoituneet aihepiiriin ja kokivat 

haastattelun teemat mielekkäiksi. Vastaajien mielenkiinto aiheeseen ja haastattelutilantee-

seen on tärkeää Eskola & Suorannan (1998, 66) mukaan. Tilanne olisi ollut haastavampi, jos 

haastattelu olisi pidetty kiireisemmän työpäivän lomassa.  

 

Kokonaisuudessaan keskustelu pysyi hyvin käsiteltävissä teemoissa. Haastattelija kuitenkin 

jonkin verran esitti lisäkysymyksiä ja osallistui keskusteluun sitä aktivoidakseen 
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(esimerkiksi esittämällä lisätarkennuksia teemaan ja käsitteisiin). Haastattelija arvioi tilan-

teen mukaan kysymysten käsittelytarvetta, mikäli kysymysaihe ja vastaukset olivat jo nous-

seet keskusteluun edellisissä kysymyksissä. Kaikki osallistujat kommentoivat vähintään yh-

teen teemaan liittyen. Ryhmästä viisi henkilöä olivat muita aktiivisempia. Keskustelu eteni 

luontevasti, eikä puheenvuoroja jaettu. Kukaan ei puhunut toistensa päälle. Osallistujat yh-

tyivät toistensa esittämiin näkökohtiin, mutta esittivät myös omia, erilaisia huomioita ja mie-

lipiteitä rakentavalla tavalla. Tästä voidaan päätellä, ettei ryhmädynamiikka merkittävässä 

määrin vaikuttanut keskustelussa esitettyihin omiin näkökulmiin.  

 

Ryhmähaastattelun kahteen ensimmäiseen kysymykseen oli esitysdioissa tarjottu hyödyn-

nettäväksi myös strukturoituja vastausvaihtoehtoesimerkkejä. Tämä konkreettisempi aloi-

tustapa osoittautui hyväksi, jotta keskustelu saatiin käyntiin. Tutkijan arvion mukaan tämä 

ei ollut tilannetta liiaksi johdattelevaa, vaan mahdollisti ryhmäkeskustelun käynnistymisen 

paremmin. Esimerkiksi 1. kysymykseen (Millainen ilmapiiri työyhteisön keskinäisessä vuo-

rovaikutuksessa koetaan erityisen tärkeäksi laajamittaisesti etätyöskenneltäessä) esimerk-

keinä oli annettu seuraavat vaihtoehdot: kannustava, vertaistukea antava (konkreettinen apu 

ja/tai henkinen tuki), luottamusta sisältävä, ristiriitatilanteissa rakentavasti suhtautuva, ide-

oiva/kehittämishenkinen, rento, osallistava, välittävä/huolehtiva, työyhteisöllinen, tai oma 

vastausvaihtoehto. Tutkijan oman ennakkoarvion mukaan virtuaalivälitteisesti olisi saatta-

nut olla haastavaa saada keskustelua käyntiin käsitteellisemmillä kysymyksillä aloittaen. 

 

Tutkijalle näyttäytyi, että ryhmähaastattelussa käsitteellisemmän kysymyksen (kuten luotta-

mus) syvällisempi pohdinta ei välttämättä toteudu laajasti. Osin kysymykset olisivat voineet 

olla yksiselitteisempiä. Diaesityksessä oli osa käsitteistä avattu, mutta ryhmäkeskustelun dy-

namiikka hieman vaikutti keskustelun etenemiseen. Alasuutarin (1999, 151-152, 155) mu-

kaan ryhmähaastattelussa ryhmän vuorovaikutus rakentuu sen ympärille, mikä yhdistää ryh-

män jäseniä, samalla kun kaikista henkilökohtaisimmat näkemykset karsiutuvat pois. Silti 

ryhmähaastattelun etuna on erilaisten näkemysten tarjoaminen ilmiöön liittyen. Eskola & 

Suorannan (1998, 95) mukaan osallistujista voi myös olla toisilleen apua asioiden muista-

misessa sekä mielipiteiden ilmaisemisen rohkaisussa. 

 

Aineistojen analysoinnit tehtiin omina kokonaisuuksinaan, koska niiden teemarungot kysy-

myksineen olivat hieman erilaiset. Vasta loppuvaiheessa suoritettiin niiden pääteemojen 
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kesken yhdistävä synteesi. Molemmista aineistoista johdetut teemat muodostuivat kuitenkin 

pääosin samankaltaisiksi. 

 

5.2.2  Yksilöhaastattelun toteutus 

Ryhmähaastattelun jälkeen toteutettiin yksilöhaastattelut yhtä lukuun ottamatta Skype-pu-

heluina. Niiden osalta taustoitus, käsiteltävät teemat ja kysymysrunko (liite 2) toimitettiin 

haastateltaville etukäteen perehdyttäväksi. Haastatteluajat sovittiin haastateltavien toivo-

missa, heille soveltuvissa ajankohdissa. Haastateltaville kuvattiin tutkimuksen tarkoitusta, 

vapaaehtoista osallistumista, sekä korostettiin aineistojen käsittelyn luottamuksellisuutta.  

 

Yksilöhaastatteluissa oli tarkoitus syventää yksilön näkökulmaa. Haastateltavat kertoivatkin 

näkemyksiään hyvillä esimerkillä niitä kuvaten. Tutkijan tavoitteena oli pitäytyä keskuste-

lussa neutraalina. Tutkija kuitenkin välillä huomasi kommentoivansa joihinkin vastauksiin 

keskustelunomaisella tavalla. Tutkija tunnisti tällaiset tilanteet, mutta arvioi kuitenkin, ettei 

niillä ollut johdattelevaa vaikutusta haastatteluvastauksiin. Haastateltavat esittivät selkeästi 

ja avoimesti omia näkemyksiään ilmiöistä. 

 

Yksilöhaastatteluissa teemojen mukaan jaotellut kysymykset käytiin läpi ryhmähaastattelua 

systemaattisemmin. Tosin myös näissä haastatteluissa saatiin vastauksia joihinkin kysymyk-

siin jo aiempien kysymysten vastausten yhteydessä. Yksilöhaastatteluissakin toteutui siis 

jonkin verran keskustelun mukaista soveltamista. Tutkielman suorittaja esitti näissä haastat-

teluissa myös tapauskohtaisesti tarkentavia lisäkysymyksiä. Ominaista laadullisen tutkimuk-

sen luonteelle onkin, että tutkimusongelma saattaa hiukan muuntua tutkimusprosessin ai-

kana (Hirsjärvi et al., 1997, 126; Kiviniemi, 2018, 73-75). 

 

Tämän tutkielman teoriasidonnainen päättely kytkeytyy teoriaan siten, että se osin juontuu 

taustateorioista ja osin hyödyntää tulkinnoissaan teoriapeilausta, mutta samalla pyrkii löytä-

mään uusia näkökulmia aineistohavainnoista (Eskola & Suoranta 1998, 81-84; Eskola 2018, 

212-213). Tutkijalle kehittyi tutkielman edetessä omakohtaista ymmärrystä luonnehdin-

noista koskien laadullisen tutkimuksen prosessinomaisuutta ja tutkijan oman ymmärryksen 

kehittymistä sekä tietoisen itsereflektoinnin tarvetta, kuten Kiviniemi (2018) kuvasi. Aineis-

tonhankinnan välineenä toimiva tutkija vaikuttaa siis prosessiin inhimillisesti tulkintojensa 
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kautta. Ymmärrys ja tietoisuus lisääntyvät eri vaiheiden ja ratkaisujen muotoutuessa jousta-

vasti. Laadullisen tutkimuksen puitteissa voi nousta myös uusia tarkastelukulmia, mutta nii-

den merkitystä on arvioitava hajanaisuuden välttämiseksi. (Kiviniemi, 2018, 73-75.)  

 

5.3  Aineiston analysointi 

Onnistunut teemoittelu rakentuu empirian ja teoriaviitekehyksen vuorovaikutuksena (Eskola 

& Suoranta, 1998, 176). Tämä tutkielma toteutti teoriasidonnaisuutta, jolloin analyysissa 

hyödynnetään edellä kuvatusti teoreettisia kytkentöjä. Tämä muun muassa siksi, että viite-

kehys sisälsi erilaisia käsitteitä ja aiempaa tutkimusta selkeän pääteorian sijasta. Tutkielman 

teemoihin vaikutti tutkijan oma esikäsitys siitä, mitä pitäisi tutkia. Kuitenkin aineistoanalyy-

sissa aineistoa lähdettiin ensin tarkastelemaan teoriaohjaavan päättelyn mukaisesti induktii-

vista näkemystä teoriasidonnaisesti soveltaen. Tämä siksi, jotta valitut teemat ja tutkimus-

kysymykset eivät rajaisi aineistosta nousevia muita ilmiöitä alkuvaiheessa pois. Toisaalta 

aineistosta ilmenevät havainnot osin kuvaavat yksilöiden näkemyksiä todellisuuden jäsentä-

misestä, joten tutkijan tulisi ymmärtää aineistohavaintojen merkityksiä (Eskola & Suoranta 

1998, 148). Aineistolähtöisyydestä pyrittiinkin etenemään teoriasidonnaisuutta hyödyntä-

vässä tarkastelussa hermeneuttisen analysoinnin ja tulkinnan kautta viiteteoriakytköksiin. 

Tutkija painoi mieleensä mielestään merkityksellisiä sitaatteja jo haastatteluvaiheessa. Tut-

kimushaastatteluiden litterointien yhteydessä suoritettiin ensimmäisiä karkeita koodauksia 

lihavoimalla siinä vaiheessa havaittuja keskeisiä asioita. Sen jälkeen aineistoja läpikäytiin 

useita kertoja, etsien aineistoista keskeisiä, toistuvia teemoja-aihioita. Merkintöjä tehtiin pa-

peritulosteille sekä teksti- ja taulukkotiedostoihin.  

 

Analysoitavaa tekstiä on luettava useita kertoja, jotta keskeisimmät asiat saadaan ilmi. Ai-

neistolähtöisyydessä etsitään aineistosta ilmeneviä teemoja, tai teemoittelua voidaan tehdä 

kysymysten kautta, jolloin keskiössä on se, mitä merkityksiä kunkin teeman yhteydessä in-

formantit tuovat esiin. (Moilanen & Räihä, 2018, 60.) Tämän tutkimusaineiston käsittely 

noudattaa edellä kuvattua. Aineistoon koodattiin merkitsevät kohdat (analysointiyksikkönä 

sana/lause, tai useampi sana / useampi lause, asiayhteys huomioiden) merkitsemällä ne taus-

tavärillä ja nimeämällä niille sopivan asiasana/koodi. Koodauksista kerättiin ensi vaiheessa 

taulukkomuotoista runkoa alateema-aihioista. Niiden määritystä osin tarkennettiin prosessin 

edetessä. Aineiston tarkastelua ja koodausta läpikäytiin useamman kerran, täydentäen tai 
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muuttaen koodattavaksi arvotettuja kohtia. Osoittautui, että Kiviniemen (2018, 82) totea-

mus, aineiston koodaamisen, teemoittelun ja jäsentämisen useista analysointikierroksista oli 

kuvaava. Jotkut havainnoista huomioitiin tutkijan näkemyksen mukaan useamman teeman 

osana, kuten kuvassa 10 esitetään. 

 
Kuva 10. Yksilöhaastattelun alateemoittelun esimerkki (yhteinen havainto). 

 

Kuvassa 10 ilmennetään, että osa teemoista saattaa myös sisältää saman havainnon. Työn 

rajaus kuuluu ensisijaisesti Itsensä johtamisen ja oman työn suunnittelun ja hallinnan -tee-

maan, mutta on huomioitava myös Etäjohtamisen teemassa. Lisäksi se on yksi Etätyön luon-

teenomaisista tekijöistä -teeman tekijöistä, joka vaikuttaa työntekijän työhyvinvointiin. 

 

Tekstikohdat jäsenneltiin muodostuneiden alateemojen otsikoiden alle tekstitiedostoon. Sit-

ten alateemoja analysoitiin muodostaen niistä ensimmäisiä yläteemoja, joita vielä osin tar-

kennettiin useampiakin kertoja analysointi- ja kirjoitustyön aikana, ymmärryksen kehitty-

essä. Edellä raportoitu sopii (Moilanen & Räihä, 2018, 60; Kiviniemi, 2018, 77-78) kuvauk-

seen aineiston analysoinnin kehittymisestä vaiheittain, ydinteemoiksi täsmentyen. Aineistoa 

siis usein jäsennetään ensin raakahavainnoiksi peilaten oleellisuutta teoreettisen viitekehyk-

sen ja kysymysten kannalta. Sen jälkeen yhdistävien tekijöiden kautta niitä pelkistetään eri 

teemoiksi. (Alasuutari, 1999, 40) Tämänkin tutkimuksen aineiston käsittelyssä toteutui her-

meneuttisen kehän mukaisesti etenevä päättely (Eskola & Suoranta, 1998, 151), jolle on 

luonteenomaista jonkinasteinen tulkinnallisuus jo analysointivaiheessa, kuin myös aineiston 

analysointi- ja tulkintavaiheiden hiominen ja kytköksellisyys. Oheinen kuva 11 avaa esi-

merkkinä yksilöhaastattelun teemojen muodostumista. 
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Kuva 11. Esimerkki teemoittelusta (yksilöhaastattelu). 

 

Kuvassa 11 ilmentyy alateemoittelun pelkistyminen ylemmiksi teemoiksi. Taulukon 5. esit-

tämät kahdesta erilaisesta aineistosta johdetut teemat syntetisoitiin lopuksi (kappaleessa 6.1 

taulukko 6) ja siinä yhteydessä lopulliset empiriaosuuden teemat pyrittiin kytkemään tutki-

muskysymyksiin, sekä huomioitiin viitekehysteoria ja alkuperäiset teemat. Ryhmä- ja yksi-

löhaastatteluaineistojen tulosten käsittely on kuvattu raportin tulososassa yhdessä syntetisoi-

tujen teemojen alla, vaikka haastatteluteemarakenne oli niillä erilainen. Yksilöhaastatte-

luissa käsiteltiin etäjohtajuutta toisin kuin ryhmähaastattelussa.  

 

Eskolan ja Suorannan (1998, 176) mukaan vaarana aineistoanalysoinnissa tehdyssä teemoit-

telussa voi olla, että teoria ja empiria eivät kohtaa tarkoituksenmukaisesti pohdintaosassa. 

Tutkija pyrki lopullisessa teemoittelussa huomioimaan tutkimuskysymyksiin vastaamisen. 

Tutkijan näkemyksen mukaan tässä tutkielmassa empiria ja teoria sitoutuivat pohdintaosuu-

dessa toisiinsa asiayhteyden mukaisesti. Moilanen ja Räihä (2018, 67) kuvasivatkin tavoi-

tetta siten, että: ”…laadullisessa tutkimuksessa tutkija pyrkii nousemaan aineistosta teorian 

tasolle”. Taulukko 5 esittää koosteena molempien haastatteluaineistojen ylä- ja alateemat. 
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Taulukko 5. Ylä- ja alateemat molempiin aineistoihin. 
Pääteemat ryhmähaastattelusta Alateemat ryhmähaastattelu 
Työyhteisöllisyys etäkontekstissa - Välittävä ja kannustava ilmapiiri ja luottamuk-

sesta rakentuvat suhteet 
-Ammatillinen ja sosiaalinen vertaistuki (sisältää 
esihenkilön tuen) 

Vuorovaikutus ja tiedonkulku etäkontekstissa -Yhteistä työstöä edistävät työskentelytavat 
-Kahdenvälisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet 
-Kasvokkainen, epämuodollinen vuorovaikutus ja 
yhteydenpitorutiini 
-Teknologiavälitteisyyden haasteet 
-Tiedonjakamishaaste etäkontekstissa 

Etätyöskentelyn hallinta (yhteiset etätyökäytännöt,  
yksilön itsensä johtaminen) 

-Oman työn hallinta ja itseohjautuvuus 
-Yhteiset etätyökäytännöt ja rutiinit 

Etätyö koetaan hyvinvointia paremmin tukevaksi -Etätyössä hyvinvointia edistävät tekijät 
-Etätyöhyvinvoinnin tukemisessa huomioitavaa 
-Yksilö arvottaa etätyön paremmaksi kuin läsnätyön 

Pääteemat yksilöhaastatteluista Alateemat yksilöhaastatteluista 

Odotukset hyvälle etäjohtamiselle  -Esihenkilön tuki yksilön kannalta 
-Työn resurssitekijät ja niiden merkitys yksilölle 
-Tärkeimmät etäjohtajuustaidot 
 

Etätyöskentelyn hallinta, yksilön itsensä johtaminen -Oman työn hallinta, kehittäminen ja johtaminen 
-Tuloksellisuus ja tavoitteiden saavuttaminen (tuki) 
-Oman osaamisen kehittäminen (tavoitteet, palaute) 
 

Työyhteisöllisyys etätyökontekstissa -Työyhteisön vuorovaikutus ja viestintä 
-Huomiointi, ilmapiiri, ME-henki (suhteet) 
-Sosiaalisen pääoman kerryttäminen 
 

Etätyön luonteeseen liittyvät (yksilön työhyvinvoin-
tiin vaikuttavat) tekijät 

-Etätyön työhyvinvointia lisäävät ominaispiirteet  
-Etätyön riskeinä työhyvinvoinnille tunnistetut (joita 
etäjohtajan tuella hallittava) 

 

5.4  Reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetti kertoo, kuinka luotettavia ja johdonmukaisia tulokset ovat (Mäkinen, 2005, 

121; Kiviniemi, 2018, 83). Reliaabelius siis osoittaa tutkimustulosten ei-sattumanvaraisuu-

den (Hirsjärvi et al., 1997, 231). Validiteetti kertoo mittarin kyvystä mitata tarkoitettua asiaa 

(Hirsjärvi et al., 1997, 231; Mäkinen, 2005, 121). Tutkimuksen validius tarkoittaa koherent-

tia kuvausta, jossa selitykset ja tulkinnat yhtenevät johdonmukaisesti (Hirsjärvi et al., 1997, 

232). 

 

Laadullisessa tutkimuksessa reliabiliteettia on haastavaa saavuttaa, koska tutkimushaastat-

telut ovat aikaan ja kontekstiin sidonnaisia. Tämän tutkielman reliabiliteettia pyrittiin vah-

vistamaan, kuvaamalla tarkasti tutkimuksen toteutuksen vaiheet Hirsjärven (1997, 232) 
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painotuksin, eli kuvaamalla aineistonkeruun olosuhteet, toteutuksen yksityiskohdat sekä tut-

kijan reflektio tilanteen kulusta. Raportissa pyrittiin ilmentämään Hirsjärven ohjeita (1997) 

noudattaen, seikkaperäisesti haastattelun olosuhteet, toteutusajat, häiriötekijät ja virhetulkin-

nat. Tutkimusraportissa pyrittiin myös kuvaamaan tutkimusprosessin vaiheisiin kuuluvaa, 

tutkijan suorittamaa itsearviointia. Tutkimustuloksissa esitettiin kattavasti suoria otoksia 

haastatteluaineistosta, koska ne kuvasivat ilmiöitä havainnollisesti. Aineiston analysoinnin 

osalta Hirsjärven (1997, 232-233) suosituksen mukaan kuvattiin raportissa luokittelun muo-

dostuminen perustellusti. Tulosten tulkintaosuudessa pyrittiin kattavasti arvioimaan tuloksia 

viitekehysteorian avulla. Laadulliselle tutkimukselle on luonteenomaista prosessimaisesti 

kehittyvä jäsentely ja tulkinta, joten reliabiliteettia tässä tutkimuksessa nostaa laadullisen 

tutkimusprosessin luonteenomaisuuden tiedostaminen ja sen hallittu toteuttaminen. (Eskola 

& Suoranta, 1998, 16-18; Kiviniemi, 2018, 83-84). 

 

Tutkimuksen validiutta nostaa kahden erilaisen haastatteluaineiston hyödyntäminen aineis-

tonkeruussa. Alasuutarin (1999, 151-152, 155) mukaan ryhmäkeskustelun etuna on mahdol-

lisuus saada yksilöhaastatteluja laajempaa tulokulmaa samaan ilmiöön. Työyhteisöllisyys ja 

sosiaalinen ulottuvuus nousivat tutkielman tutkimuskirjallisuudesta tärkeänä tekijänä. Siksi 

ryhmähaastattelu soveltui tässä tutkielmassa täydentämään yksilöhaastatteluja. 

 

Samassa organisaatiossa työskentelevä tutkija tunsi työyhteyksistä johtuen kaikki haastatel-

tavat ja oli ryhmähaastateltavien kollega. Tutkija oli aiemmin toiminut esihenkilötehtävässä 

ja arvio tämän asetelman merkitystä tutkijan roolissaan. Työyhteisössä vallitseva ilmapiiri 

ja vuorovaikutuskulttuuri oli luottamuksellinen, välitön ja avoin, joten tutkija arvio koke-

muksiensa perusteella, että henkilöt uskaltavat esittää näkemyksensä rehellisesti ja niitä suo-

dattamatta. Lisäksi tutkija erityisesti painotti tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuutta. 

Koska haastatteluaineistot luvattiin käsitellä luottamuksellisesti ja raportoida anonyymisti, 

haastateltavat uskalsivat kertoa avoimesti ja rehellisesti näkemyksiään. Täten saatiin syväl-

listä tietoa ilmiöistä. Lisäksi asiantuntijatyökontekstissa yhtenäistä otosta edustavat haasta-

teltavat olivat aidosti kiinnostuneita ja riittävän tietoisia tutkimusaiheesta, mikä on Eskola 

& Suorannan (1998, 66) mukaan tärkeää ajatellen yleistävämpien päätelmien johtamista. 
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6  Tutkimustulokset 

Seuraavaksi esitetään tutkimustulokset haastatteluista. Ensin esitetään koosteet taulukoissa 

6 ja 7, joista ilmenevät ryhmä- ja yksilöhaastatteluista muodostuneet teemat sekä sen jälkeen 

niiden synteesinä muodostetut haastatteluaineistojen lopulliset teemat taulukossa 8. Koska 

haastatteluaineistot tuottivat osittain erilaista aineistoa, käsitellään ensin niiden osalta ala-

teemojen ja keskeisten huomioiden tiivistelmät erikseen. Yhteisten teemojen käsittelyssä 

Etäjohtamisen kehittäminen; odotukset etäjohtajuustaidoista ja työresursseista -teeman ai-

neisto on tuotettu vain yksilöhaastatteluista, koska teemaa ei ryhmähaastattelussa käsitelty. 

 

6.1  Haastatteluaineistojen tulos 

Sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluissa aineistosta teemoina nousivat yksilön etätyöhyvin-

voinnin kannalta keskeisiksi työtyytyväisyyttä lisääviksi ja motivoiviksi tekijöiksi etätyön 

tarjoamat keskeisimmät edut eli työnteon joustavuuden lisääntyminen sekä kodin ja työpai-

kan välisten matkojen poisjäänti ja tätä kautta mahdollistuva ajankäytön tehokkuus. Etätyön 

joustavuus ja ajankäytön tehokkuus työmatka-ajansäästöineen ovat aineiston perusteella 

mielekkyyttä tuottavaa ja vähemmän kuormittavaa kuin läsnäolotyössä, joka ei tarjoa samoja 

etuja. Toisaalta huomiona nousi myös päinvastainen näkökulma työmatkan hyödyllisyy-

destä, sen toimiessa orientoivana siirtymänä kotoa työpaikalle eli työrooliin ja takaisin kyt-

keytyminen.  

 

Yksilön etätyöhyvinvoinnin kannalta keskeiseksi nousivat esihenkilön tuen ja kannustuksen 

lisäksi työn itsenäisyys, merkityksellisyys ja hallintamahdollisuudet. Etäjohtajan tulisi huo-

mioida palautteenannon tärkeys ja kytkeminen tavoitteisiin sekä kokonaiskuvaan ja kehitty-

mistarpeisiin. Myös tiedon jakamisen, yhtenäisyyden tukeminen ja yhteisen ymmärryksen 

edistäminen nousivat haastatteluaineistosta etäjohtajan keskeisinä tehtävinä. Tavoitteiden ja 

palautteiden avulla kehittyminen tunnistettiin vastaajien tarpeissa. Työtehtävät pitäisivät olla 

selkeät ja tehtävänhoitajalle tulisi myös välittyä tunne, että hänen asiantuntemukseensa sekä 

arviointi- ja toteutuskykyynsä luotetaan. Tehtävänhoitajalla tulisi siis olla työssään itsenäi-

syyttä, riittävän laajasti tietoa ja päätäntävaltaa. 
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Työyhteisön sosiaalinen tuki sekä ammatillinen vertaistuki ja yhteinen pohdinta arvotettiin 

tärkeiksi laajamittaisessa etätyöskentelyssä.  Yhteyden vahvistamisen tarve tuli myös ilmi. 

 

Seuraavaksi luodaan silmäys molempien haastatteluaineistojen teemoihin ja huomioihin. Ne 

esitetään kootusti ja tiivistetysti oheisten taulukoiden muodossa. Taulukko 6. tiivistää ryh-

mähaastattelun pääteemojen alle sijoittuvat alateemat sekä huomioita niihin liittyen. 

 

Taulukko 6. Ryhmähaastattelun teemat ja tiivistetyt huomiot. 
Pääteema ryhmähaastattelu Alateemat 

Työyhteisöllisyys etätyökontekstissa 
 
 

• Välittävä ja kannustava ilmapiiri ja luottamuksesta rakentuvat 

suhteet: yhteyden kokemus à yhteydenpitorutiinit 

• Ammatillinen ja sosiaalinen vertaistuki  

Vuorovaikutus ja  
tiedonkulku  
etätyökontekstissa 
 

• Yhteistä työstöä edistävät työskentelytavat 

o neuvottelu/ryhmäpuhelut, samanaikainen työstö 

• Kahdenvälisen vuorovaikutuksen mahdollisuudet yksilöille 

• Kasvokkaisen ja epämuodollisen vuorovaikutuksen sekä yhtey-

denpitorutiinin ja vuorovaikutustaitojen merkitys tärkeä 

• Teknologiavälitteisyyden haasteet:  

o tulkintavaikeudet, ’moniajo’, nopeatempoisuus, asia-

painotteisuus, hybridikokousten erityisvaateet 

• Tiedon jakamisen haaste etäkontekstissa:  

o iso kuva, rajapinnat, poikkileikkaavat tietotarpeet ja 

’pöhinä’ 

Etätyöskentelyn  
hallinta: yhteiset etätyökäytännöt –  
yksilön itsensä johtamistaidot 

• Oman työn hallinta ja itseohjautuvuus 

• Yhteiset etätyökäytännöt/rutiinit 

Etätyö koetaan hyvinvointia paremmin 
tukevaksi 
 

• Etätyössä hyvinvointia edistävät tekijät 

o tukee työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusta 

o ajankäyttö ja -hallinta mielekästä 

o paikkariippumattomuus lisää joustavuutta ja tehok-

kuutta sekä vähentää kuormitusta 

o oman työn hallinta lisää itsenäisyyttä 

• Etätyöhyvinvoinnin tukemisessa etäjohtajan huomioitava: 

o riskeinä työn rajaus, kuormitus, eriytyminen 

• Yksilö arvottaa etätyön paremmaksi kuin läsnäolotyön 

o ei koeta suurta tarvetta läsnäolotyölle 

 

Ryhmähaastattelun teemoissa painotettuivat vuorovaikutus, työyhteisöllisyys ja työilma-

piiri. Etäjohtajuuden kehittämistä koskeviin näkemyksiin paneuduttiin yksilöhaastatteluissa. 

Yksilöhaastattelun keskeiset teemat kuvataan seuraavaksi tiivistetysti taulukossa 7.  
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Taulukko 7. Yksilöhaastattelujen teemat ja tiivistetyt huomiot. 
Pääteemat yksilö-
haastattelut 

Etätyössä työhyvinvoinnin kannalta tärkeimmät tekijät/osa-alueet  
Yksilön työhyvinvointia etätyömallissa aineiston mukaan edistävät: 

 
Odotukset etäjohta-
miselle (yksilö) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esihenkilön tuki yksilön kannalta 

• tuen saaminen ja kannustavuus (lähestyttävyys ja tavoitettavuus) 
• tiedon saaminen (laaja-alaisuus) 
• tavoitteiden kytkeminen kokonaisuuteen tärkeää (yhdistely, ymmärrys) 
• palautteen saaminen erittäin tärkeää (tavoitteisiin peilaus, kehittymistarpeet) 

 
 
Työn resurssitekijät ja niiden merkitys yksilölle (sisältötekijät ja hallinta- ja vaikutusmah-
dollisuudet) 

• työtehtävän merkitys ja vastuu 
• työnkuvan mielekkyys ja selkeä rooli 
• työn itsenäisyys, hallinta, päätös- ja vaikutusmahdollisuudet 
• esihenkilö- ja työtoverien tarjoamat tukiresurssit 

 
® Johtamistyön odotukset, toteuttaminen ja kokemus siitä voivat olla eri ihmisille eri-
laisia 
 
Tärkeimmät etäjohtajuustaidot:  

• sosiaaliset taidot, vuorovaikutus- ja viestintätaidot, etätiimin johtamisen taidot 
(luottamuksen rakentaminen sekä yhteyden vahvistaminen) 

 
Etätyöskentelyn  
hallinta, yksilön  
itsensä johtaminen 
 
(henkilökohtaiset  
valmiudet kuten  
psykologinen pääoma 
ja metataidot) 
 

 
Itsensä johtaminen ja oman työn hallinta sekä kehittäminen 

• itseohjautuvuus, minäpystyvyyden kokeminen (tukitarve yksilöllistä) 
• suunnitelmallisuus ja joustavuus (tavoitteellisuus, priorisointi) 
• työtehtäviin liittyvän verkottuneisuuden ja suhteiden hallinta (useat sidosryhmät) 
• rutiinit, tauotukset, työpäivän kesto ja rajaus, työrooliin siirtyminen 

 
Tuloksellisuus ja tavoitteiden saavuttaminen (mielekkyys, merkitys, sitoutuminen - tuki) 
Oman osaamisen kehittäminen (tavoitteet, palaute) 

 
Työyhteisöllisyys etä-
työkontekstissa 

 
Etäjohtajan keinot työyhteisöllisyyden ylläpitämiseen etäkontekstissa 

• pidettävä yllä säännöllisesti virtuaalisesti ja kasvokkain (myös epämuodollista) 
• kahdenvälinen yhteydenpito esihenkilön toimesta 
• kehittämis-, ideointi ja työhyvinvointitapahtumat läsnäolotilaisuuksina 
• työyhteisön yhtenäisyyden vahvistaminen ja sosiaalisen pääoman edistäminen 

o koordinointi, ohjaus, yhdistely, yhteisen ymmärryksen edistäminen 
o osallistaminen yhteiseen pohdintaan ja asiantuntijatyön innovointiin 
o yhteyden vahvistaminen 

 
Yhteisötason keinot työyhteisöllisyyden ylläpitämiseen etäkontekstissa 

• välittävä ilmapiiri ja ’matala kynnys’, luottamukselliset suhteet ja huomiointi 
• kahdenvälinen yhteydenpito sekä vertaistuki 
• epämuodollisen vuorovaikutuksen tärkeys  

 
Etätyön luonteeseen 
liittyvät (yksilön työ-
hyvinvointiin vaikut-
tavat) tekijät 

 
Etätyön luontaiset ominaispiirteet, jotka lisäävät työhyvinvointia: 

• työnteon joustavuus (aika- ja paikkariippumattomampaa) 
• kodin ja työpaikan välisten työmatkojen kuormituksen poisjäänti 
• tehokkuus (huomioiden riittävä orientaatio, prosessointi- ja palautuminen) 
• parempi työrauha ja keskittymismahdollisuudet 

Etätyön riskeinä työhyvinvoinnille tunnistetut (joita etäjohtajan tuella hallittava) 
• työn rajaushaaste, kuormitus, eriytyminen ja yhteyden tunteen vähyys 

 

Oheisten ryhmä- ja yksilöhaastatteluaineistojen koostetaulukoiden jälkeen esitetään kahden 

eri aineiston teemat ja niistä syntetisoidut lopulliset teemat taulukossa 8. 
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Taulukko 8. Aineistojen teemat sekä syntetisoidut lopulliset teemat. 
Teemat ryhmähaastattelusta Teemat yksilöhaastatteluista 

Vuorovaikutus ja tiedonkulku etätyökontekstissa Odotukset hyvälle etäjohtamiselle  

Etätyöskentelyn hallinta: yhteiset etätyökäytännöt – 

yksilön itsensä johtamistaidot 

Etätyöskentelyn hallinta, yksilön itsensä johtaminen 

Työyhteisöllisyys etätyökontekstissa Työyhteisöllisyys etätyökontekstissa 

Etätyö koetaan hyvinvointia paremmin  
tukevaksi 

Etätyön luonteeseen liittyvät (yksilön työhyvinvoin-

tiin vaikuttavat) tekijät 

Huomiot työnteon uuden mallin kehittämiseen liittyen 

Syntetisoidut lopulliset teemat  

Työyhteisöllisyys, Sosiaalinen tuki, sosiaalisen pääoman kerryttäminen 

Oman työn hallinta ja johtaminen sekä osaamisen kehittäminen 

Yksilön kokemukset etätyöstä ja siinä koettavasta työhyvinvoinnista  

Etäjohtamisen kehittäminen; odotukset etäjohtajuustaidoista ja työresursseista 

huomioiden tukea antavat resurssitekijät, yksilöllisten psykologisten tekijöiden tunnistaminen  

ja työntekijöiden itseohjautuvuuden sekä hallinta/vaikutusmahdollisuuksien tuki 

Huomiot työnteon uuden mallin kehittämisen osalta 

 

Taulukosta 8 ilmenee, että eri aineistoista nousivat pääosin samat teemat, mutta työyhteisö-

tason näkökulma sekä vuorovaikutus painottuivat ryhmähaastattelussa ja yksilötasoiset odo-

tukset etäjohtajuudesta tulivat esille yksilöhaastatteluissa. Lisäksi yhteisenä teemana nousi-

vat huomiot etätyön jälkeisestä työnteon mallista ja sen kehittämistarpeista. Taulukossa esi-

tetään haastatteluaineistojen synteesinä muodostetut kokoavat teemat. Niihin on yhteen so-

vitettu molempien aineistojen teemat, sekä huomioitu teoriaviitekehyksestä johdetut alatut-

kimuskysymykset, jotta empiirisen aineiston perusteella kyetään vastaamaan alatutkimusky-

symyksiin työhyvinvoinnin kokemisesta pääsääntöisen etätyöskentelyn viitekehyksessä, 

sekä odotuksista ja tarpeista koskien etäjohtajuuden kehittämistä. Seuraavaksi paneudutaan 

varsinaisiin tuloksiin taulukon 8 esittämien lopullisten teemojen alla. 

 

6.2  Tulosten käsittely kokoavien teemojen alla 

Yksilöhaastatteluissa Odotukset etäjohtamiselle -teeman tulokset käsitellään lopullisen Etä-

johtamisen kehittäminen; odotukset etäjohtajuustaidoista ja työresursseista -teeman yhtey-

dessä, koska niitä osuuksia ei käsitelty ryhmähaastattelussa. Muutoin sekä ryhmä- että yksi-

löhaastatteluaineistot sisältyvät syntetisoitujen teemojen alle. 
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6.2.1  Työyhteisöllisyys, sosiaalinen tuki ja sosiaalisen pääoman kerryttäminen 

Yhdeksi keskeiseksi pääteemaksi ryhmähaastatteluaineistosta nousi Työyhteisöllisyys 

etätyökontekstissa. Työyhteisön välittävä ja huolehtiva ilmapiiri koettiin tärkeäksi etätyössä, 

koska se edesauttaa vastausten perusteella sitä, ettei riski työyhteisön jäsenten yksin jäämi-

sestä toteudu. Keskustelussa epämuodollisempaa keskustelua pidettiin tärkeänä. Työyhtei-

sössä kuulumisten kysymisestä ja jutustelusta koettiin välittyvän positiivinen tunne siitä, että 

työtoverit välittävät, mitä toisille kuuluu ja miten työtehtävissä sujuu. Toisena tärkeänä 

asiana mainittiin ilmapiiriin rentous. Sitä kuvattiin esimerkiksi siten, että ei tarvitse peitellä 

omaa tietämättömyyttään. Ilmeni, että työyhteisössä uskalletaan pyytää kollegoilta neuvoja 

tai näkemyksiä sekä luotetaan tuen saamiseen. Kynnys keskusteluun osallistumisessa ja ky-

symysten esittämisessä todettiin olevan matala, mikäli ilmapiiri on rento. Keskustelussa ren-

non ilmapiirin todettiin myös tarkoittavan sitä, että työtoverit koetaan helposti lähestyttä-

viksi, mikä edesauttaa luottamuksen rakentumista ja avun pyytämistä.  

 

Yksi vastaajista yhdisti rentoon ilmapiiriin myös ideoivan ja kehittämishenkisen ilmapiirin 

sekä vertaistuen, samaistumisen ja helpon lähestyttävyyden siten, että hän kuvasi ongelma-

tilanteen yhteisessä pohdinnassa monesti ilmenevän kummankin osapuolen tunnustamaa tie-

tämättömyyttä monisyisen ongelman ratkaisemisessa. Tällöin yhteisen, rennon ja tärkeile-

mättömän ajatustenvaihdon ja ideoinnin kautta asioihin saa sekä ammatillista, että henkistä 

vertaistukea ja samalla ongelmaa saadaan konkreettisesti pohdittua useampien näkökulmien 

kautta: 

 
”(...) haetaan vähän apua siihen, tulee sitä konkreettista apua, tulee henkistä tukea, 
tulee kaikkee muuta, mutta siinä myöskin alkaa ajatukset lentämään ja se asia tai 
ongelma lähtee etenemään ihan toisella tavalla, kun siihen tulee useampi näkö-
kulma.” (RHV5) 
 

Työyhteisöllinen ilmapiiri todettiin ilmenevän myös työtoverien ollessa kannustavia. Haas-

tattelussa kerrottujen esimerkkien mukaan kannustavuus on sisältänyt myös ymmärtävää 

vertaistukea ja samaistumista työtoverin ongelmatilanteeseen. Samankaltaisen toimenkuvan 

omaavat kollegat ymmärtävät kuormittavuuden paremmin kuin muut. Työtovereiden kesken 

saatava vertaistuki koetaan erityisen hyväksi, koska kollegoille ei tarvitse selittää ristiriitai-

sia asioita perin pohjin. Tällöin tunnistetaan, että työtoverit pystyvät aidosti samaistumaan 

tilanteeseen ja ymmärtävät sen siksi paremmin.  
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Ryhmähaastattelussa luottamuksesta keskusteltaessa yhtäältä todettiin sen rakentuvan jo 

mainituista tekijöistä, kuten helposti lähestyttävyydestä, välittömyydestä ja tukevasta sekä 

kannustavasta ilmapiiristä. Toisaalta yhtenä näkökulmana esitettiin, että eri asiantuntijoilla 

on vakiintuneen aseman lisäksi oma vahva erityisosaamisalueensa ja tätä kautta luottamus 

omaan ja toisten asiantuntemukseen.  

 
”Raadollisempi versio tästä on se, että kaikki on oman alan asiantuntijoita, kukaan 
ei kilpaile keskenään, tässä meidän porukassa ei tarvi näitä syvimpiä olemuksia ot-
taa käyttöön ensinkään, meillä on varaa olla kavereita, meillä on varaa keskustella 
ja hoitaa tää homma silleen niinku pitääkin (…).” (RHV5) 
 
”Niin toi on niinku totta, mitä RHV5 sanoi, että me ei niinku kilpailla keskenään, 
vaan yritetään yhdessä selviytyä tästä kaikesta, mikä on hyvä asia (…)” (RHV2) 

 

Ryhmähaastattelun perusteella tiedonkulun koettiin olevan etäkontekstissa hyvää, joskin sii-

hen tunnistettiin vaikuttavan työtehtävien sisältö. Työyhteisön poikkisuuntaista tiedonvaih-

toa sekä yhteistä asioiden pohtimista ja ammatillisen vertaistuen hyödyntämistä pidettiin eri-

tyisen tärkeänä asiana.  

 
”(…) että meiltä se apu löytyy ja ettei siinä oo kynnyksiä ottaa yhteyksiä ja kysellä 
tyhmiä kysymyksiä. (…) sillä tavalla välitöntä (…) sä kuitenkin tiedät, että sieltä saat 
sitten pohdinnan tai vastauksen asiaan, että miten jotain asiaa pitäis lähestyy, riip-
puen, mikä se ongelma onkin. Mut se, että se vuoropuhelu toimii ilman kynnyksiä, on 
tärkeä asia.” (RHV9) 
 
”Meillä saattaa olla, että suhteellisen paljon tulee Skypessä viestejä ja puheluita, mut 
toisaalta se on myös kätevämpää, kun pystytään näyttämään asiakirjoja toiselle ja 
keskusteleen suoraan sillä kuvaamatta asiaa (…)” (RHV5) 

 

Keskustelusta ilmeni, että henkilökohtaisista asioista keskustellaan läheisimpien työtoverei-

den kanssa enemmän. Epämuodollisen vuorovaikutuksen osalta todettiin, että virtuaalisesti 

työskenneltäessä yhteydenotto vaatii pääsääntöisesti jonkun työasian, jonka jälkeen keskus-

telu voi laajeta muihin aiheisiin. Tällaisen työasioista muihin aiheisiin etenemisen, tai niiden 

vuorottelun, todettiin olevan luontevampaa kuin pelkkä kuulumisten kysyminen. Epämuo-

dollisen vuorovaikutuksen osalta haastattelussa tunnistettiin tarpeelliseksi kehittää vuorovai-

kutuskäytäntöjä ja ymmärrettiin sen vaativan hieman uudenlaista panostusta. 

 
”(…) se tommonen ’mitä kuuluu -juttu’ tuli kuitenkin avokonttorissa ihan luonnostaan 
tai jossain kahvilla silloin kun viä oltiin konttorilla. Nytten joutuu sitten vähän näkeen 
vaivaa, että soittelee tai muuta” (RHV2) 
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Teknologiavälitteisen etätyöskentelyn osalta haastattelussa nousi esiin huomio, että etätyö-

aikana virtuaalinen epämuodollisempi vuorovaikutus on ollut enimmäkseen kahdenvälistä. 

Kahdenväliset keskustelut ovat muodostuneet hieman erilaiseksi verrattuna kahvipöytätilan-

teisiin. Haastateltavien kokemusten mukaan kahdenvälisten keskustelujen arvioitiin olevan 

etäkontekstissa henkilökohtaisempia ja sisältävän enemmän pintatasoa syvempää vuorovai-

kutusta. Sen arveltiin olevan positiivista yksilöiden kannalta. 

 
”(…) se muodostuu ehkä hiukan erilaiseks niinku kahdenvälisessä keskustelussa, kun 
jos sitä puhuttais jossain kahvipöydissä tai siinä muiden kuullessa tai jotain. Siinä voi 
olla jopa itelle paljon hyviäkin piirteitä sitten. (…) Että, se voi mahdollistaa tavallaan 
sen, niinku helpottaa sitä asiaa.” (RHV3) 

 

Virtuaalivälitteistä vuorovaikutuksen osalta tunnistettiin etäkontekstissa haaste sekä sektorin 

tiimien osalta, että organisaatiotasolla eri toimialojen siiloutumisesta. Haastattelussa nostet-

tiin esiin huomio, että läsnäolotyöhön verrattuna etätyössä epämuodollisempi pintatieto ja 

omakohtainen havainnointi organisaation muiden toimialojen tai koko organisaatiota kos-

kettavista yleisistä ajankohtaisista asioista jää puuttumaan. Läsnäolotyössä tiedonvaihtoa ta-

pahtuu paljon myös toimijoiden omakohtaisen havainnoinnin ja tietojen yhdistelyn kautta. 

On paljon asioita, joista ei kuule virallisten kanavien kautta. Etätyömallissa ei olla luontai-

sesti epämuodollisemmassa vuorovaikutuksessa muiden toimialojen kanssa. 

 
”(…) kun sä oot siellä työpaikalla ja siä on muita ympärillä, niin sä kuulet sanan 
sieltä, toisen täältä elikkä sul on jotain, sulle tulee semmonen niinku tieto, että mitä 
pöhinää on menossa, ympärillä tapahtuu (…) niin semmonenhan tästä nyt sitten puut-
tuu (…) että me ollaan sitten niinku näiden omien kanavien varassa.”(RHV7) 
 

Epämuodollisen tiedonkulun lisäksi erityisesti perehtymisvaiheessa olevien henkilöiden pe-

rehtyminen muiden toimialojen prosessirajapintojen, toimijoiden roolien ja tehtävävastuiden 

omaksumisen osalta on laajamittaisessa etätyöskentelyssä haastavaa. Perehtymisten osalta 

haastattelussa todettiin erityinen haaste kokonaiskuvan ymmärryksen muodostamisessa:  

 
”(…) sisäänpääsyaika on vähän pitempi kuin normaalisti, kun aatellaan, että sitä po-
rukkaa ei näe, ite en niinkään aattele tätä meidän oman sektorin osuutta, vaan näitä 
muita, joita siellä sitten on yhteistyössä mukana, että tavallaan niistä ymmärtämys, 
että kuka tekee mitäkin ja miten ne vaikuttaa mihinkin (...)” (RHV9) 

 

Vuorovaikutuksen kannalta häiritseväksi seikaksi nostettiin videokuvayhteyksien puute 

(valtion organisaatiossa on verkkokapasiteetin säästämisen vuoksi kielletty oman 
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kasvokuvan jakaminen). Huomiona nostettiin ajoittaiset tulkintahaasteet, koska ilman ku-

vayhteyttä mielikuvaa tilanteesta joutuu muodostamaan pelkästään vastapuolta kuuntele-

malla. Tällöin jää pois ilmeiden ja eleiden kautta ilmenevä sanaton viestintä. Eräs haastatel-

tava mainitsi, että välillä ei voi olla ihan varma, onko joku asia sanottu vitsaillen vai tarkoi-

tetaanko oikeasti sitä, mitä sanotaan. Haastateltavat painottivat myös läsnäolokokouksen yli-

vertaisuutta esimerkiksi haastavampien asioiden käsittelyssä, jolloin keskustelijoiden kehon-

kieli ja läsnäolo yhteisessä tilassa auttavat näkökulmien esiintuomista sekä toisten näkökul-

mien ymmärtämistä huomattavasti paremmin. Haastateltavat totesivat tekevänsä jonkin ver-

ran muita töitä etäkokouksissa, joissa ei tarvitse olla vastuuroolissa. Haastattelussa tuli ilmi, 

että läsnäolokokouksissa myös henkinen läsnäolo toteutuu paremmin. 

 

Yksilöhaastatteluiden perusteella ammatillisen ja sosiaalisen vertaistuen merkitys on tär-

keä. Työyhteisön tuki on yksilön kannalta merkitsevää, jotta yksilöt eivät liiaksi vetäytyisi 

yksin esim. kuormittavassa tilanteessa. Tämä saattaa olla vaarana etenkin hiljaisempien ja 

tunnollisempien ihmisten kohdalla. Haastattelujen mukaan etäjohtajan on edistettävä työyh-

teisöllisyyttä säännöllisillä virtuaalipalaverirutiineilla ja yleisen tiedon jakamisella sekä kah-

denvälisillä keskusteluilla. Toisista huolehtiva ilmapiiri ja työtovereiden välinen tuki on 

myös tärkeää. Etätyömallissa kahdenväliset puhelut auttavat siinä: ”(…) miten seuraat sitä 

kaverin kuormitusta.” (YHV4) sekä siksi, että: ”On tarpeellista saada avautua muille”. (YHV3) 
 

Keskeisiksi arvottuivat säännölliset palaverit, joissa voi läpikäydä työtehtäviin liittyviä, tai 

ajankohtaisista asioista, mutta myös sosiaalista yhteisöllisyyttä lisäävää epämuodollista kes-

kustelua. Haastateltavien mukaan työyhteisön jäsenet ovat sitoutuneet säännöllisiin ajankoh-

tiin hyvin ja omaksuneet käytännöt rutiineiksi. Ihmisten osallistaminen palaverikeskusteluun 

todettiin tilanneriippuvaiseksi. Osallistamisessa olisi myös hyvä huomioida ihmisten yksi-

lölliset persoonaerot ja vuorovaikutustyylit. Virtuaalisessa vuorovaikutuksessa oheiskielen 

puuttuminen mainittiin vuorovaikutusta haastavana. Esitettiin huomio, että osa saattaa kokea 

virtuaaliseen keskusteluun osallistumisen ja omien näkökulmien esittämisen vaikeammaksi.  

 

Ammatillisen vertaistuen ja samaistumisen merkitys etätyössä todettiin tärkeäksi, koska nii-

den kautta saa tukea työhaasteisiin ja epäkohtien käsittelyyn. Työyhteisön yhteinen pohdinta 

koetaan arvokkaaksi. Vastaajat kokivat tärkeäksi saada jakaa ajatuksia.  
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”(…) jos välillä loppuu usko omaan tekemiseen, että teenköhän mä nyt oikeita asioita, 
että sitten on joku, jonka kanssa käydä sitä läpi.” (YHV1) 

 

Useamman tahon samanaikaista pohdintaa vaativiin työasioihin ex tempore -ryhmäpuheluita 

on vastaajien mukaan enemmän hyödynnetty laajamittaisen etätyöskentelyn myötä. Yhtei-

nen pohdinta asiantuntijatöissä koettiin keskeiseksi työtehtävien kannalta. Vastauksista nou-

sivat myös kasvokkaisten kohtaamisten ja epämuodollisemman vuorovaikutuksen roolit työ-

yhteisöllisyyden ylläpitämisessä. Työasioiden epämuodollisen vuorovaikutuksen ja lisäpro-

sessoinnin koettiin mahdollistavan hyödyllisiä uusia näkökulmia ja ratkaisuehdotuksia. Lä-

hipäivien osalta nousi huomio, että olisi hyvä, jos kaikki tulisivat samana päivänä lähityö-

hön. Näitä päiviä hyödynnettäisiin tekemällä erilaisia töitä kuin normaalisti kotona (esim. 

työpajat ja työhyvinvointitilaisuudet). Läsnäolotyössä todettiin saatavan enemmän lisäarvoa 

epämuodollisemmasta vuorovaikutuksesta. 

 
”(…) kasvokkain kokoustettaessa puhuttiin ruokatunnillakin kuitenkin aika paljon 
työjuttujakin noitten lisäks, silleen kuitenkin vähän epämuodollisesti.”(YHV5) 
 

 
6.2.2  Oman työn hallinta ja johtaminen, työyhteisötaidot, osaamisen kehittäminen  

Ryhmähaastatteluiden perusteella oman työn suunnitelmallisuus ja oman työajan hallin-

nointi on keskeistä, samoin työn rajaus, tauotus ja tavoitettavuuden hallinta. Yhteiset etätyö-

käytännöt käsittävät vuorovaikutukseen liittyviä taitoja ja rutiineja (palaverirutiineihin si-

toutuminen, kahdenvälinen kuulumisten kysely, laaja tiedonjako, muiden osallistaminen, 

työrauhan huomiointi). Kokouskäyttäytymisestä nousivat huomioina yksilön, ryhmän sekä 

kokouksen johtajan vuorovaikutus- ja kokouskäytäntöjen kehittämistarpeita niin virtuaalis-

ten kokousten, kuin erityisesti virtuaali- ja läsnäolo-osallistujia sisältävien kokousten osalta. 

Ryhmähaastattelussa huomioitiin tärkeänä toteuttaa säännöllistä päivärytmiä ja työnteon 

suunnitelmallisuutta etätyöskenneltäessä, ”eikä vaan ajautua päivästä toiseen” (RHV5). 

Määräaikoihin sidottuihin tehtäviin sekä keskittymistä vaativiin töihin todettiin vaadittavan 

suunnitelmallisuutta ja aikavarauksia pidemmällä tähtäimellä. Oman aikansa hallinnointi ja 

tarvittaessa tavoitettavuuden rajaus puhelimen- ja muiden viestimien kautta todettiin olevan 

tärkeää. 

 



68 
 

Laajamittaisen etätyöskentelyn myötä kehittyneistä etätyökäytännöistä kysyttäessä, vastaa-

jat eivät tunnistaneet suuria muutoksia työkäytännöissä. Työn tauottamisen osalta todettiin 

ongelmallisena se, että tauot saattavat välillä jäädä kokonaan pitämättä. Keskustelussa il-

meni, että ihmiset ovat laajamittaisen etätyöskentelyn alkuvaiheen jälkeen tehneet tietoisia 

korjausliikkeitä, jotta tauot toteutuisivat. Päivärytmistä keskustelussa summattiin, että olisi 

hyvä pitää mahdollisimman samankaltainen päivärutiini, parin tunnin välein ohjelmoituine 

taukoineen ja verryttelytuokioineen. Ruoka- tai kahvitauoilla työskentelyä koneen ääressä 

suoritettiin haastateltavien keskuudessa etätyön alkuvaiheessa enemmän. Vastaajat totesivat 

nykyisin pyrkivänsä syömään rauhassa, säntäilemättä puheluiden tai viestien mukaan. Ly-

hyitä taukovenyttelyjä pyritään tekemään työpäivän lomassa. Osa oli suunnitellut viikkolii-

kunta-aikoja, mutta haastateltavat totesivat, että ne eivät yleensä toteutuneet suunnitellusti.  

 

Organisaation johdon taholta oli kannustettu pitämään yllä hyviä etätyökäytäntöjä (tauot, 

taukoliikunta, päivärutiini). Haastattelussa tuli ilmi, että organisaation ohjaavan viestinnän 

ja tuen ansiosta etätyökäytäntöjä onkin pikkuhiljaa muodostunut. Haastateltavat ovat myös 

itse tunnistaneet oman suunnitelmallisuuden ja rutiinien tarpeen, jotta hyvät käytännöt py-

syisivät yllä. Vastaajat ovat jonkin verran hyödyntäneet keskittymistä vaativaan työhön Älä 

häiritse -tilastatusta (joka estää Skype-pikaviestit ja -puhelut). Keskustelussa todettiin, että 

suhtautuminen Varattu-tilastatukseen on muuttunut ja pikaviestintää käydään aktiivisesti 

myös Varattu-tilassa.  

 
”(…) jos sulla on Skype punasena, niin sieltäkin tulee nykyään puheluita/viestejä läpi 
ja jos ei, niin puhelin soi (…)” (RHV9) 

 

Haastattelussa todettiin myös, että pikaviestien asiat eivät välttämättä ole äärettömän kiirei-

siä tai tärkeitä, mutta viestintäkulttuuri on muuttunut entistä lyhytjänteisemmäksi. Etätyössä 

on päivittäin kokouksia ja Skype-neuvottelupuheluita, joten tilastatuksena Varattu-tila on 

hyvin yleinen. Kokouksesta ja osallistujan roolista riippuen, kokouksissa saatetaan hoitaa 

myös muita työasioita samanaikaisesti viestien avulla. Haastattelussa arveltiin, että todennä-

köisesti tämän vuoksi Varattu-tilastatuksen merkitys on laimentunut.  

 
”(…) toi on varmaan yks haaste, että tota kun näitä kokouksia on, niin aika moni 
varmaan niinku tekee sie jotain muuta, et sitte sitä on hankalampi tehdä paikalla ol-
lessa.” (RHVV2) 
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Yhteinen viikkopalaverirutiini todettiin haastattelussa tärkeäksi sekä yleisten asioiden että 

yhteisten pohdintaa vaativien ongelmien käsittelyn, kuin myös epämuodollisen vuorovaiku-

tuksen ja yhteydenpidon kannalta. Laajamittaisen etätyöskentelyn jälkeen vakiintuvamman 

työmallin osalta todettiin tarpeelliseksi, että jatkossa kokouksen vetäjältä vaaditaan taitoa 

huomioida yhtäläisesti virtuaalisesti osallistuvat henkilöt ja johtaa kokouksia siten, ettei ko-

kousta häiritse läsnä olevien keskinäinen oheistoiminta ja jutustelu. Tämä korostuu etenkin 

sellaisissa tilanteissa, joissa vain yksi tai muutama osallistuja osallistuu etäyhteydellä ja 

suuri määrä henkilöitä osallistuu paikan päällä. Ilman kuvayhteyden jakamista yksittäinen 

henkilö jää isossa kokouksessa vielä helpommin syrjään; ”unohtuu seinälle”.  

 

Keskustelussa summattiin, että kokouksen vetäjän puheenjohtamistaitojen lisäksi kaikkien 

osallistujien kokouskäyttämistaidot merkitsevät. Osallistujien pitäisi keskittyä kokoukseen 

ja huomioida muut, etenkin etäyhteyden välityksellä osallistuvat. Todettiin, että myös etäyh-

teydellä osallistuvan henkilön tulee itse olla aktiivinen osallistuja. Haastattelussa nousi myös 

huomio kokousten sisällön ja osallistujien ajoittaisesta kohtaamisongelmasta. Argumentoi-

tiin, että kokouksiin saatetaan kutsua henkilöitä, joiden läsnäolo ei ole oleellista. Tällaisissa 

tapauksissa henkilöt saattavat tehdä muita töitä samalla. Tämä korostuu erityisesti kokouk-

sissa, joihin on kutsuttu paljon osallistujia. 

 

Yksilöhaastatteluiden perusteella itsensä johtaminen ja oma-aloitteisuus sekä oman työn 

suunnittelu, rajaus ja hallinta, työtehtävien priorisointi sekä aikataulutus, ovat keskeisiä tai-

toja etätyöskenneltäessä. Etätyön tekemisen hallinta yksilön itsensä johtamana, sekä etäjoh-

tajan tukemana, käsittää suunnitelmallisuuden ja rutiinien ylläpitämisen sekä työn rajaami-

sen. Haastatteluista ilmeni, että esihenkilön täytyisi viestiä, miten työntekijän osaamisen ke-

hittämistä pitäisi toteuttaa. 

 

Vastaajien mukaan laajamittaisen etätyökokemuksen kartuttua on tunnistettu, että riittävät 

tauotukset ja palauttavat hetket olisi ohjelmoitava päivän kulkuun. Organisaation viikkolii-

kuntaoikeutta (2 h / viikossa) useimmat haastatelluista eivät ehdi hyödyntää työtehtävien 

paljouden vuoksi. Muutama henkilö on etätyöskentelyn myötä ottanut ohjelmistoon kävely-

palavereita ja haastatteluissa todettiin, että vastaavien yhteisten rutiinien luominen olisi tar-

peellista laajemminkin. Haastattelun perusteella työn tekemisen mielekkyyden kannalta 

oleellista on se, että pystyy syventymään tuleviin tehtäviin suunnitelmallisesti. Työntekijälle 
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on mielekästä, että voi itse aikatauluttaa työtään ja priorisoida tehtäviä kiireellisyyden ja 

tärkeyden mukaan. Haastateltavat totesivat oppineensa etätyöskentelyn vakiinnuttua tietoi-

sempaa työn rajausta. 

 
”(…) semmoinen työajan hallinta (…), että ehkä on tullut itellekin sellanen, että ha-
luaa tehdä selvemmän rajan siihen työn tekoon.” (YHV4) 

 

Sähköpostien, pikaviestintäsovelluksen viestien ja -puheluiden määrä on viime vuosina li-

sääntynyt paljon, mutta haastateltavien mielestä pandemian aikainen etätyö ei ole siihen 

merkittävästi syynä. Eräs vastaajista totesi kokousten määrän jonkin verran lisääntyneen etä-

työn aikana ja totesi useiden eri aihepiiriin kuuluvien peräkkäisten kokousten kuormittavan. 

Hän totesi virtuaalityön tehokkuuden saattavan olla osin näennäistä. Mikäli tahti on liian 

nopeatempoinen, ei asioihin ehditä riittävästi perehtyä. Muutamat vastaajat totesivat, että 

tietointensiivinen työ ylipäätään on enenevästi nopeatempoisempaa ja sen kuormittavuus on 

lisääntynyt jo ennen etätyövaihetta, joskaan teknologiavälitteinen etätyö ei ole helpottanut-

kaan tilannetta. 
 

”(…) varmaan jollain mittareilla niinku tehottomampaa se fyysinen kohtaaminen, 
mutta …se kun sä hyppäät eri aiheista aina suoraan toiseen, ethän sää ehdi ees pro-
sessoida sitä edellistä ja kun sä hyppäät kokouksesta toiseen ja siellä käsitellään jo-
tain ihan eri juttua, niin sitten sää oot sen toisen kokouksen puolessa välissä jo unoh-
tanut sen ekan kokonaan… ettei se aina se näennäinen tehokkuuskaan välttämättä oo 
niinku.” (YHV5) 
 

” Joo siis enhän mä pysy tässä vauhdissa enää mukana, millä tämä menee. Toi säh-
köpostihan huutaa punasella tuolla koko ajan. No se ei oo etätyöstä johtuvaa, tai no 
ehkä joku noista sähköposteista jäis lähettämättä, jos oltais toimistolla, mutta kyllä-
hän suurin osa ohjataan tota kautta joka tapauksessa, että emmä tiiä, onko se tän 
etätyön tuomaa nopeatempoisuutta, että kyllä se oli jo ennenkin sitä. No sekään ei 
etätyöhön liity, että onhan meillä noita järjestelmiä niin monia, missä pitäisi sukku-
loida ja se tekee siitä niin pirstaleista ja hajottaa pään.” (YHV4) 

 

Useampi vastaajista on hyödyntänyt tarvittaessa Skypen Varattu tai Älä häiritse -tilaa saa-

dakseen työrauhaa keskittymistä vaativiin tilanteisiin. Toisaalta ex tempore -ryhmäpuhelut 

koetaan hyödyllisiksi ja ne ovat lisääntyneet etätyötehtävien hoitamisessa, sermin yli kes-

kusteluiden sijasta. Haastatteluaineistosta nousi myös asiantuntijatyölle enenevästi luonteen-

omainen verkostomaisuus, joka haastaa työn suunnittelukykyjä ja itsensä johtamistarpeita. 

Toimittaessa monien sidosryhmien kanssa ja/tai tiiviissä kumppanuussuhteissa, työtehtäviä 

ja kehittämistarpeita tulee suuressa määrin muualta kuin oman esihenkilön kautta ja tällöin 
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tarvitaan oman työn hallinta- ja suunnittelutaitoja. Tunnistettiin, että työntekijä myös luo 

omaan työtehtäväänsä liittyviä vastavuoroisia ja omaa työtä hyödyttäviä verkostoja ajan 

myötä. 

 

6.2.3  Yksilön kokemukset etätyöstä ja siinä koettavasta työhyvinvoinnista  

Haastatteluiden perusteella näyttäytyi, että yksilö arvottaa etätyön paremmaksi kuin läsnä-

olotyön. Suurimpana etuna vastaajat nostivat työmatkojen poistumisen, mitä selittää se, että 

haastateltavista noin puolella oli tavallista pidempi työmatka. Työyksikössä työkuorman 

määrä suhteessa henkilöstöön todettiin verrattain suureksi ja se myös näkyy vastauksissa. 

Kuormittavan työmatkan poisjäänti näyttäytyi suurimpana positiivisena työhyvinvointia pa-

rantavana asiana.  

 
” (…) ainakin pitkänmatkalaisille toi työmatkojen poistuminen on varmaan aika iso 
etu.” (RHV2) 
 

”Niin on siinä iso ero, että lähteekö tonne marraskuun räntäsateessa painaa autolla, 
vai meneekö keittiön pöydälle tietokoneen kanssa ja ainakin omalta kohdalta voin sa-
noa, että aika suoraan korreloi työhyvinvointiin ja muuhunkin (…).” (RHV3) 

 

Vastauksissa tuli ilmi myös vaikutus fyysiseen terveyteen stressin vähennyttyä. Lisäksi työ-

matkakustannusten ja ajankäytön osalta on saavutettu haastateltavien kannalta merkittäviä 

etuja pitkien työmatkojen jäätyä pois. Vastauksissa etätyön joustavuutta pidettiin erityisen 

tärkeänä tekijänä. Esiin parempi mahdollisuus hoitaa työpäivien lomassa tarvittaessa jotakin 

omia asioita. Lisäksi tunnistettiin kotona läsnäolon etuja esim. lasten hoitojärjestelyiden, 

lemmikkien tai tuettavien läheisten vuoksi. Todettiin, että stressiä koetaan vähemmän hen-

kilökohtaisten asioiden helpomman järjesteltävyyden vuoksi: Vastaajat kokivat myös työn 

tehokkuuden merkittävästi paremmaksi kuin läsnäolotyössä. Etätyöskenneltäessä ajankäyttö 

koettiin mielekkääksi ja kuormittavuus pienemmäksi. 

 
”(…) pitäis olla enemmän kotona ja sitten jos se aika käy mahottomaks (…), niin siinä 
voi tulla tilanne, että mietitään uudestaan tää koko työelämä (…) Nyt pystyy tekemään 
myöskin tämmöstä samanaikaisesti. (RHV5) 
 
”(…) että jos siihen vanhaan, koronaa edeltävään aikaan, niin jos tavallaan nyt tän 
saman työkuorman kanssa heitetään sinne, niin en mä tiiä, että miten siitä enää sel-
viää…eihän se aika riitä millään, eikä se energia, ei sitä työaikaa millään oo niin 
paljoa kuitenkaan, eikä jaksamista.” (RHV3) 
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”(…) kyllä mä sanon, että varmaan tuplasti teen töitä kotona. Sitten kun aattelee viel, 
että se kuormittavuuskin on pienempi.” (RHV3) 

 
”Toi on mitä RHV3 sano, että työtehokkuus on etätöissä, niin onhan se tosiaan ihan 
eri luokkaa (…) se (…konttorilla) työskentely on niin tehotonta, kuin voi olla (…)” 
(RHV6) 

 

Haastateltavat kuvasivat konttorilla työskenneltäessä päivärytmin sisältävän tehokasta työ-

aikaa huomattavasti vähemmän kuin etätyössä. Epäoleellisia työhön liittymättömiä kyselyitä 

ja muita työn teon keskeytymisiä tulee läsnäolotyössä helpommin. Haittatekijöinä haastatel-

tavat tunnistivat työn ja vapaa-ajan rajanvedon vaikeuden. Työn rytmittämistä on pitänyt 

opetella. Etätyön alkuvaiheessa useimmilla työpäivä venähti usein huomaamattaan iltaan 

asti. Haastateltavat ovat tunnistaneet, että työajan ja vapaa-ajan sekoittuminen on kuormi-

tustekijä, jota pitää hallita työtä ja vapaa-aikaa selkeästi rajaamalla.  

 

Haastattelussa ilmeni sosiaalisen kanssakäymisen tärkeys ja läsnäolotapaamiset työyhteisöl-

lisyyden ylläpitämiseksi esimerkiksi yhteisen tekemisen merkeissä (kuten työhyvinvointita-

pahtumat). Kasvokkain tapaamisia tulisi järjestää tietyin aikavälein. Kasvokkain tapaamis-

ten antina mainittiin erityisesti epämuodollisemman vuorovaikutuksen sekä laajemman toi-

mialaan liittyvän tiedonvaihdon ja vuorovaikutuksen. 
 

”(…) vaikka me ollaan etätöissä, niin kyllä näitä palavereita muutaman kerran vuo-
dessa pitäis olla, että nähdään ihan kasvotusten ja pystytään tekemään, tutustutaan 
vaikka johonkin kohteeseen ja ollaan niinku naamatusten.” (RHV7) 

 
”No ilman muuta, se on hyvä asia ja sillä on iso merkitys. Ja kun se ois jotenkin noin 
niinku järjestettyä joskus aina tietyin aikavälein joku semmonen, olkoon se nyt 
tyhytapahtuma tai joku kokous tai joku toimialaan liittyvä juttu…niin nehän on erit-
täin hyviä ja tärkeitä tapahtumia kyllä (…)” (RHV3) 

 

Ryhmä- ja yksilöhaastatteluissa tuli ilmi, että myös lyhemmän työmatkan omaavat vastaajat 

kertoivat kokevansa hyväksi etätyön tarjoamat edut muun muassa paikkariippumattomuu-

teen, ajankäytön tehokkuuteen ja joustavuuteen liittyen. Yksi vastaajista tosin totesi käy-

vänsä työskentelemässä myös työpaikalla sosiaalisten kontaktien vuoksi. 
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6.2.4  Etäjohtamisen kehittämisodotukset: etäjohtajuustaidot ja työresurssit 

Tämän osion tulokset esitetään yksilöhaastatteluiden perusteella. Tärkeiksi etäjohtajuustai-

doiksi vastauksissa valikoituivat vuorovaikutustaidot, sosiaaliset taidot, etätiimin johtamisen 

taidot sekä luottamuksen rakentamisen taidot. Tärkeimpinä etäjohtajan tehtäväosa-alueina 

nostettiin tiedon jakamista, yhteisen ymmärryksen edistämistä, ohjaamista, koordinointia 

sekä tuen ja palautteen antamista. Haastateltavat tunnistivat etäjohtajuudessa tarvittavan 

luottamuksesta rakentuvien sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden luontikykyä, työyhteisön 

välittävän ilmapiirin sekä sosiaalisen ja ammatillisen tukemisen edistämistä. 

 

Aineistosta ilmeni, että työn päätöksenteko- ja vaikutusmahdollisuudet eivät välttämättä ole 

riittävät joidenkin haastateltavien työn kannalta. Työnkuvassa ne mahdollistaisivat laajem-

paa käsittelyä ja lisäisivät työtyytyväisyyttä sekä sitoutumista. Tärkeitä resurssi- ja voima-

varatekijöitä tunnistettiin olevan työn sisältö ja sen merkitys, toimivat prosessit, työn kehit-

tämismahdollisuudet ja vaikuttamismahdollisuuksien optimointi sekä selkeys tehtävävastui-

den osalta, jolloin ei olisi päällekkäisyyttä tehtävissä, eikä vastuunrajausongelmia. 

 

Tuen antaminen, yhteydenpito ja huomiointi etätyömallissa 

 
Yksilöhaastatteluista nousi etätyömallissa erityisen tarpeelliseksi koettuina etäjohtajuustai-

toina esihenkilön osoittama tuki ja huomiointi. Tärkeäksi mainittiin tuen saatavuus ja sään-

nöllisyys. Esihenkilön on oltava tuen tarvitsijoille riittävässä määrin tavoitettavissa ja hel-

posti lähestyttävissä. Tuen tarve riippuu tilanteesta ja asiasta.  

 
”(…) se tuki, pystyt ottamaan yhteyttä ja kysymään silloin kun siltä tuntuu, et kyllä 
välillä on ollu silleen, et en mä kehtaa ehkä tällasta kysymystä laittaa meneen, kun 
sillä on niin paljon tekemistä.” (YHV1) 
 
”Oottaisin esimieheltä enemmän tukea, niinku päätöksentekoon ja myös niinkun asi-
oihin, joihin haluan vaikuttaa.” (YHV4) 
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Johtamistyöskentelyyn vaikuttavat tilannesidonnaisten tekijöiden lisäksi myös esihenkilön 

persoona, osaaminen ja asenteet sekä johdettavien tarpeet, asenteet, odotukset ja persoonal-

lisuustekijät.  
 

”(…) etäjohtaminen ja muu niin sehän on varmaan eri ihmisille vähän erilaisena, 
sitten niinku näyttäytyy ja toteutuukin” (YHV5) 

 

Tuen osoittamista ja epämuodollisempaa vuorovaikutusta ei välttämättä esiinny etätyömal-

lissa luontevasti, etenkin jos esihenkilö on asiakeskeinen. Läsnäolotyössä tulee helpommin 

kasvokkain läpikäytyä yleisiä asioita ja epämuodollista kuulumisten vaihtoa, vastaavasti etä-

työssä tuollainen vuorovaikutus saattaa jäädä helpommin pois. Siksi siihen pitää haastatte-

luaineiston mukaan tietoisesti panostaa ja luoda rutiinia. Haastattelutulosten perusteella esi-

henkilön olisi kehitettävä säännöllinen, kahdenvälisen yhteydenpidon käytäntö etäjohtami-

sen välineeksi.  

 
”(…) esimiehen pitäis minusta olla välillä yhteydessä ihan vaan, et mitä kuuluu, onko 
kaikki hyvin.” (YHV1) 

 

Osallistaminen ja vertaistuen hyödyntäminen asiantuntijatyössä 

 
Haastattelussa nousi huomioina esiin, että esihenkilön tulisi huolehtia, ettei kukaan jää si-

vuun virtuaalisissa työhön liittyvissä tai epämuodollisissa keskusteluissa. Ihmiset pitäisi 

osallistaa mukaan siten, että huomioidaan yksilölliset persoonatekijät ja vuorovaikutustavat. 

Virtuaalista vuorovaikutusta ei välttämättä koeta luontaiseksi, jolloin kynnys osallistua kes-

kusteluun omia näkemyksiään esittäen voi olla paljon suurempi kuin kasvokkain. Erityisesti 

ideointityyppisiä, avointa ajatustenvaihtoa ja suunnittelua olisi hyvä toteuttaa läsnäolotilai-

suuksina.  
”(…) jotkut semmoiset ideointipalaverit ja tällaset ois hyvä pitää naamatusten edel-
leen ja sillä tavalla varmistaa sen, että jokaisen ääni kuuluis, se olis helpompi sem-
moisille ihmisille, jotka vähän vierastaa täältä huudella muitten päälle.” (YHV4) 

 

Esihenkilön tulisi myös kiinnittää huomiota siihen, että ottaa aktiivisesti eri näkemyksiä ja 

asiantuntemusta vastaan sekä osallistaa alaisiaan luottaen, että tehtävänhoitajilla on asian-

tuntemusta ja kykyä hoitaa asiat. Toisaalta eräs vastaajista toivoi, että työtehtäviä välillä 

työstettäisiin ryhmässäkin yhteisen keskustelun kautta. Laaja-alaisesti koordinoivassa asian-

tuntijatyössä todettiin tarvittavan yhteistä, moniulotteisten asioiden ja kokonaisuuksien 
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pohtimista ja keskustelua. Tällaisiin tarpeisiin läsnäolotyötilaisuudet koettiin virtuaalityös-

tämistä paremmin soveltuviksi.  

 
”Kyllä tämmösessä työssä tarvitaan sitä läsnäoloakin, että puhdas etätyö ei niinku 
oikein toimi, täytyy olla niin selkee yks tehtävä, mitä suoritat, mitä pystyis tekeen täy-
sin etänä.” (YHV1) 

 

Laaja-alainen tiedon jakaminen ja yhteisen ymmärryksen kerryttäminen 

 
Haastatteluiden perusteella voidaan todeta, että tiedon jakaminen on erityisen tärkeää. Työ-

tehtävissä pitäisi usein huomioida myös muita kuin oman toimialueen tietoja. Olisi tarve 

saada omaa tehtäväkenttää laajemmin tietoa, jotta muodostuisi paremmin kokonaisnäke-

mystä. Etätyömallissa on haastavaa saada laajempaa tilannekuvaa, koska tietovirrat saattavat 

rajautua pääasiassa tehtävänhoitajan vastuualueen mukaisesti. Etätyöntekijä saattaa jäädä 

paitsi toisia toimialoja koskevista yleisistä tiedoista tai joistakin yksityiskohdista, jotka saat-

taisivat olla merkityksellisiä hänen työnsä kannalta. Läsnäolotyössä tällaista toisten toi-

mialojen yleistä tai yksityiskohtaista tietoa kuulee sivusta kahvipöydissä. Etätyöskenneltä-

essä tällaista ylimääräistä tietoa ei välttämättä tunnisteta, eikä siksi ymmärretä jakaa.  

 
”Kasvokkain kuulee sellaista ’pientä tietoa’, joka saattaa olla merkityksellistä. 
(…), vaikkei sitä se toinen yhtään tajua, että sillä olis mitään merkitystä.” (YHV1) 

 

Laajamittaisesti etätyöskenneltäessä, saattaa organisaation ajankohtaisten asioiden ja koko-

naiskuvan osalta hämärtyä, mitä kaikkea oman työtehtävän kannalta oleellista tapahtuu eri 

vastuutahoilla. Etätyössä ei voi itse tehdä omakohtaisesti oheishavaintoja, kuten läsnäolo-

työssä. Tietoa ei siis välttämättä osata tietoisesti jakaa (eikä kysyä). Toisaalta eräs haastatel-

tava totesi tunnistavansa, että organisaation yleistä ja muihin toimialueisiin liittyvää tietoa 

ei etätyössä saa, mutta hän ei koe sitä itselleen ongelmalliseksi. Päinvastoin hän kertoi ole-

vansa hyvillään, että ei tiedä läheskään kaikkea. Tästä näkökohdasta ajatellen hän toi ilmi, 

että etätyöskentely voi myös suojata liialta yleiseltä tiedolta ja erinäisiltä käytäväkyselyiltä. 

Yleisemmän tiedonjaon osalta nousi toinenkin näkemys siitä, mikä on riittävän laajaa ja 

mikä kellekin liian yksityiskohtiin menevää tietoa. Sekä huomiona se, ettei kaikkea tietoa 

voi, tai ole tarpeenkaan jakaa. Eräs vastaaja totesi haastavuuden viestiessään muille oman 

tehtäväkenttänsä tärkeitä, muihin vaikuttavia asioita. Muilta tuleva palaute ei aina osoita 
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aitoa ymmärrystä tilannetta kohtaan. Vastavuoroisesti hän myönsi, ettei välttämättä ole itse-

kään riittävän aktiivinen toisten tehtäväkentän ymmärtämisessä. 

 

Tavoitteiden, tulosten ja palautteen kytkeminen  

 
Palautteen annon tärkeys ilmeni kaikkien vastaajien osalta keskeisenä asiana. Motivaatiota 

lisää tieto siitä, mikä merkitys työllä on ollut / on. Työn aito kehittäminen ja yksilön kehit-

tyminen saattavat muutoin jäädä vähäiseksi tehtäessä töitä vankalla rutiinilla. Muutama vas-

taaja korosti palautteen annon tärkeyttä erityisesti, mikäli työntekijä on uusi ja toteutetaan 

laajamittaista etätyöskentelyä. Työtyytyväisyyttä todettiin lisäävän, mikäli saa tavoitteelli-

sesti edistettyä työtehtäviä ja saa niistä palautetta. Palaute on yksilöille tärkeää, jotta tietää, 

missä pitäisi kehittyä. Lisäksi kiitos hyvin hoidetuista töistä koettiin tarpeelliseksi.  
 

”Kaipais sellasta jälkikeskustelua, että miten tässä kävi ja meniks tää hyvin.” (YHV1) 
 
”(…) huomaisi antaa aina myös palautteen niistä töistä, että olipa hyvä duuni. Se on 
niin kuin tosi tosi tärkeetä.” (YHV4) 

 

Lisäksi pitäisi aika ajoin antaa analyyttista ja kokonaisvaltaisempaa palautetta, joka arvioi 

tulosten vaikutuksia, yhdistää tulokset tavoitteisiin ja niiden toteutumiseen sekä laajempaan 

kokonaiskuvaan. Työtyytyväisyyden kannalta kokonaisymmärrys on merkityksellistä.  

 
”(…) oman tekemisen yhdistäminen kokonaisuuteen.” (YHV2).  
 
”Esihenkilön pitäis pystyä pyörimään joka suuntaan ja viestimään joka suuntaan niitä 
asioita, että se, että me vaan toteutetaan, mitä johtajat haluaa, ja vastataan kysymyk-
siin, niin tavallaan sieltä päin pitäis tulla tietovirtaa myös alas, että tietää, mihin se 
on vaikuttanut.” (YHV1) 

 

Yhteisen ymmärryksen edistäminen – koordinointi, ohjaus 

 
Etäjohtajan tehtävistä tärkeäksi koettiin yhteisen ymmärryksen edistäminen, mikä liitettiin 

myös koordinointiin ja ohjaukseen. Se yhdistettiin laajaan tiedon jakamiseen, organisaation 

eri osa-alueiden tavoitteiden ja reunaehtojen huomiointiin ja tietovirtojen analyyttisempaan 

yhdistelyyn ja sitä kautta kokonaiskuvan ymmärrykseen. Lisäksi laajemman ymmärryksen 

tärkeyttä ja kerryttämistä tuotiin esiin tarpeissa peilata tavoitteiden, tulosten ja palautteen 

kytkemisen kautta yksilön kehittymistarpeita. Ammatillista vertaistukea etätyössä pidettiin 
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vastaajien mukaan tärkeänä. Yhteinen, moniulotteisten asioiden pohtiminen nähtiin tarpeel-

lisena eri näkökohtien huomioimiseksi ja parempien ratkaisujen tuottamiseksi. 

 

6.2.5  Huomiot työnteon uuden mallin kehittämisen osalta 

Haastatteluissa sivuttiin myös ’uutta normaalia’ ja mitä se tulee olemaan? Organisaatiossa 

aiempi 10 etätyöpäivän maksimimäärä korottui 12 kuukausittaiseen etätyöpäivään vuodesta 

2022 alkaen (etätyösuosituksen poistuessa). Uutta työnteon mallia on organisaatiossa tarkas-

teltu henkilöstön näkemyksiä huomioiden ja jatkossa voi olla mahdollista erilaisten sopi-

musten kautta tehdä enemmän etätyöpäiviä. Haastateltavat toivat esiin, etteivät koe tulevai-

suudessa mielekkääksi tulla fyysisesti työpaikalle pelkästään siksi, että pitäisi olla tietty 

määrä päiviä fyysisesti läsnä. Tämä korostuu etenkin niissä tapauksissa, joissa työtehtävät 

edellyttävät paljon matkustamista, ja myös silloin, kun työntekijän työmatka kotoa toimis-

tolle on erityisen pitkä. Etätyöpäivien määrään toivottiin siis lisäystä tulevaisuudessa.  
 

”Onhan se totta kai hyvä, että nähdään, siitä on hirveesti etuja, mutta … ei se aina-
kaan itsetarkoitus oo, että jossain pitää olla tiettynä hetkenä sen takia vaan, että on 
määrätty johonkin, ei se enää ihan tätä päivää oo.” (RHV3) 
 

Ryhmähaastattelussa nousi pohdintaan muutaman vuosittaisen lähitapaamiskerran käytäntö. 

Yksilöhaastatteluissa esitettiin läsnäolotapaamisen tarvetta noin kerran kuussa. Haastatte-

luista ilmeni kokemus, että ennestään tutuille työntovereille riittää työyhteisössä harvempi-

kin tapaamisväli jo olemassa olevien siteiden ja toimivien sosiaalisten suhteiden vuoksi. Toi-

saalta myös tunnistettiin uusien työntekijöiden vaikeus päästä mukaan työyhteisöön etätyös-

kentelymallissa ja siksi riski ulkopuolisuuden tunteesta. 

 
”(…) tää on niinku erilaista tää etätyö niille, jotka tuntee toisensa (…) tavallaan se 
riittää, että me nähdään jossain tyhy-päivässä ja sitten se juttu niinku jatkuu siellä 
samalla lailla, mihin se loppu edellisessä tyhy-päivässä (…) sitten kun tulee niinku 
uusia useempikin, niin sitten se on äkkiä silleen, että täällä puolta porukasta ei tunne, 
koskaan nähnykkään, varmaan muuttaa vähän sitä dynamiikkaa sitten.”(YHV5) 

 

Haastattelussa tuotiin esiin näkemys, että mikäli uuden työn teon mallin vakiintuessa muo-

dostuisi enemmän lähityötä tekevien joukko ja enemmän etätyötä tekevien joukko, kysyy se 

etäjohtajalta uudenlaista taitoa luoda yhteisöllisyyttä. Erityisen haastavia ovat uusien henki-

löiden perehdytys- ja ryhmäytymistilanteet. Hybriditilaisuuksien vetäjiltä vaaditaan myös 
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erityistä kykyä huomioida ja osallistaa läsnäolijat ja virtuaaliyhteyksin osallistuvat henkilöt 

mukaan. Tulevaisuudessa tilaisuuden vetäjäkin saattaa usein osallistua etänä ja vain muu-

tama henkilö on läsnä työpaikalla. Aineistossa pohdittiin, miten se tulee vaikuttamaan ryh-

mädynamiikkaan, johtamiseen ja työnteon käytäntöihin. 

 

Muutamat vastaajat pohtivat, onko pitkä etätyöajanjakso jossain määrin vaikuttanut asentei-

siin siten, että täysimääräistä etätyötä pidettäisiin ikään kuin saavutettuna etuna. Eräs vas-

taaja totesi itsekin helposti muutamassa päivässä tottuvansa kotoa työskentelyyn siinä mää-

rin, että kokee sen jälkeen tietynlaista lähtemisen vaivaa toimistopäiviä ajatellen: 

 
”(…) onk se oikeesti sitten, että kun tää on kestänyt niin kauan tää etätyö, niin ihmiset 
on niinku jämähtänyt siihen, että siinä rupee oleen se kynnys tulla paikan päälle, kun 
’pitää laittaa housut jalkaan’.”(YHV5) 
 

Vastaaja arveli, että jossain määrin on totuttu siihen, ettei ole fyysisiä työhön liittyviä koh-

taamisia, eikä niiden kautta toteutuvaa muuta kanssakäymistä. Fyysisten kohtaamisten vä-

hyydestä tai yksilöllisistä tekijöistä johtuen, yksilöhaastatteluissa toisaalta myös valikoitui 

etäjohtajan tehtävistä keskeiseksi yhteydenpito työyhteisöön ja organisaatioon liittyvän yh-

tenäisyyden lisääminen.  

 

Seuraavaksi käsitellään edellä tulosten osalta läpikäytyjä taulukon 9 mukaisia teemoja Poh-

dinta ja Johtopäätökset -luvun pohdintaosiossa peilaten tuloksia teoriaviitekehykseen sekä 

tutkimuskysymyksiin. 

 

Taulukko 9. Haastatteluaineistojen lopulliset teemat (kertaus). 
Syntetisoidut lopulliset teemat  

Työyhteisöllisyys, Sosiaalinen tuki, sosiaalisen pääoman kerryttäminen 

Oman työn hallinta ja johtaminen sekä osaamisen kehittäminen 

Yksilön kokemukset etätyöstä ja siinä koettavasta työhyvinvoinnista  

Etäjohtamisen kehittäminen; odotukset etäjohtajuustaidoista ja työresursseista 

huomioiden tukea antavat resurssitekijät, yksilöllisten psykologisten tekijöiden tunnistaminen ja työnteki-

jöiden itseohjautuvuuden sekä hallinta/vaikutusmahdollisuuksien tuki 

Huomiot työnteon uuden mallin kehittämisestä 
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7  Pohdinta ja johtopäätökset 

Empiirisen tutkimusosuuden tavoitteena oli vastata tutkimuskysymyksiin siitä, miten työhy-

vinvointia määritellään ja koetaan etätyömallissa sekä miten työhyvinvointia tukevaa etä-

johtamista tulisi kehittää asiantuntijaorganisaation työntekijöiden näkökulmasta. Aineisto-

analyysin perusteella etätyöskentelykontekstissa työhyvinvointiin vaikuttavat etätyön omi-

naispiirteet, työhön liittyvät sosiaaliset, organisointitasoiset ja tehtäväkohtaiset resurssiteki-

jät sekä yksilön psykologisen pääoman, asenteiden ja metataitojen yhdistelmä, joita etäjoh-

tajuustaidoin tuetaan. Kuva 12 kiteyttää empiirisen tutkimusosuuden tulokset. 

 

 
Kuva 12. Empiirisen osuuden löydöksistä syntetisoitu vastaus alatutkimuskysymyksiin. 

 

Kuvaan 12 on koottu empiirisen osuuden löydökset. Työhyvinvointia tukevista resurssiteki-

jöistä etäjohtajuustaitojen osalta keskeisimmiksi nousivat esihenkilön sosiaaliset taidot, ku-

ten huomiointi ja kannustaminen, sekä luottamuksen rakentaminen. Vuorovaikutus- ja vies-

tintätaidot auttavat tärkeäksi arvotetun palautteen antamisen, tavoitteiden ja kokonaiskuvan 

viestimisessä, sekä yhteisen ymmärryksen, työyhteisöllisyyden ja ME-hengen ruokkijana. 

Sosiaalisista resursseista tärkeäksi ilmenivät esihenkilön osoittaman tuen lisäksi myös välit-

tävä ja vertaistukea antava, työyhteisöllinen ilmapiiri.  
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Työn organisointi- ja tehtäväkohtaisista resursseista tärkeimpänä nousi palautteen saaminen. 

Oman työn hallintamahdollisuudet ja työn mielekkyys osoittautuivat myös keskeisiksi työ-

tyytyväisyyttä edistäviksi tekijöiksi. Aineistosta osoittautui myös tarve saada työtehtäviin, 

tavoitteisiin, työtulosten merkitykseen sekä kehittymistarpeisiin liittyen laaja-alaisesti tietoa 

ja kokonaisvaltaista ymmärrystä. Matalan kynnyksen osallistuminen ja yhteisen pohdinnan, 

työstön ja ymmärryksen edistäminen arvotettiin etätyökontekstissa tärkeäksi sekä ryhmä- 

että yksilöhaastatteluissa. Haastatteluiden perusteella ilmeni, että organisaatioon kuulumisen 

tunne ja yhteyden vahvistaminen ovat etätyöskentelykontekstissa erityisen tarpeellisia.  

 

Seuraavassa kappaleissa käsitellään aineistoa teemoittain empirian ja teorian ristiin peilauk-

sella, kartoittaen yhtenäisyyksiä, sekä pohtien selittäviä tekijöitä eroavaisuuksien osalta. 

Vuoropuhelun kautta pyritään vastaamaan päätutkimuskysymykseen, eli miten työhyvin-

vointia voidaan tukea etäjohtajuustaidoin. 

 

7.1  Empirian ja teorian yhteensovitus sekä vastaus päätutkimuskysymykseen 

Työyhteisöllinen ilmapiiri ja sosiaalisen pääoman kehittäminen 

 

Vastavuoroinen, luottamuksellinen ilmapiiri ja antoisat vuorovaikutussuhteet nousivat em-

piriasta keskeisenä etätyöhyvinvointia mahdollistavana teemana, vahvistaen aiempaa tutki-

muskirjallisuutta luottamuksen roolista yhteistyön edellytyksenä (Mayer et al., 1995, 712; 

Zaccaro & Bader 2003, 382; Palvia, 2009, 217; Pinjani & Palvia, 2013, 145). Empiriasta 

vahvistui myös sen sosiaalinen rakentuminen työyhteisön jäsenten yhteistoiminnan kautta 

(Henttonen & Blomqvist 2005, 115-117). Samoin ilmeni luottamuksen vahvistuminen sa-

maistumisen ja yhtenäisyyden kokemisen myötä (Zaccaro & Bader, 2003, 382-383). Aineis-

tossa luottamuksen todettiin rakentuvan tukea ja kannustusta sisältävästä ilmapiiristä, sekä 

toisaalta myös asiantuntijoiden erityisten osaamisalueiden kautta. Tällöin luottamus pohjaa 

yksilön minäpystyvyyden kokemukseen (Bakker et al., 2008, 187) professionaalisiin teki-

jöihin ja työtovereiden arvostamiseen ja kollegiaalisuuteen. Tämä vahvistaa samaistumiseen 

perustuvan luottamuksen ja työyhteisöllisyyden tärkeyttä etätyökontekstissa. Luottamuksen 

vaiheista samaistumisen taso kehittyy silloin, kun ryhmän jäsenet ymmärtävät toisiaan ja 

jakavat samoja arvoja sekä tavoitteita, kuten ryhmähaastattelussa näyttäytyi. Yksilöiden ko-

kemus yhtenäisyydestä on tällöin vankka ja jäsenten koetaan edustavan koko ryhmää. 
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(Zaccaro & Bader, 2003, 382-383) Samaistumisen on todettu lisäksi vahvistavan minäpysty-

vyyden kokemusta ja lisäävän tyytyväisyyttä työyhteisössä (Caricati et al. 2020, 482-484; 

Finell & Vainio, 2020, 9). Minäpystyvyys taas edistää tiedonjakamishalukkuutta (Hsu et al., 

2007, 165-166). Ja tiedonjakaminen edelleen vahvistaa luottamusta (Alsharo et al., 2017, 

480-481). 

 

Empiriasta ilmeni tärkeänä, työhyvinvointia edistävänä tekijänä myös työyhteisön vertais-

tuki, yhteinen pohdinta ja kompleksien ongelmien työstäminen. Sosiaalinen tuki ja amma-

tillinen vertaistuki koettiin haastatteluiden perusteella etätyössä erityisen tarpeellisiksi työ-

resursseiksi, kuten Leana & Van Buren (1999, 538) ja Adler & Kwon (2002, 17, 18, 32) 

määrittivät niiden arvoa tuloksellisessa yhteistoiminnassa. Empiria on siten linjassa uusim-

man tutkimuskirjallisuuden mukaisesti, arvottaen työyhteisön sosiaalisen pääoman ja yhtei-

sen pohdinnan välttämättömäksi laaja-alaisessa asiantuntijatyössä (Alsharo et al., 2017, 480-

481; Kim et al. 2021, 271).  

 

Empiriasta nousi laaja-alaisen tiedon jakamisen tärkeys kokonaisvaltaisemman ymmärryk-

sen edistämisessä. Lisäksi tunnistettiin toimialoja ylittävien, poikkileikkaavien prosessien 

tiedonkulkuhaasteita koskien asioita, joita ei välttämättä ymmärretä jakaa kaikille tarvitse-

ville tahoille. Lisäksi etätyössä jäävät puuttumaan omakohtaiset oheishavainnot ympäris-

töstä. Empiria siis vahvistaa aiemmissa tutkimuksissa ilmennyttä tarvetta sosiaalisen pää-

oman aktiivisesta edistämisestä. Manka et al. (2012, 53-54) mukaan sosiaalisen pääoman 

poikkisuuntaisuus ilmenee kollegoiden välisenä tiedon jakamisena, ideointina ja näkökul-

mien huomioimisena sekä kaikkien osallistamisena. Esihenkilöllä on merkitsevä rooli kol-

lektiivisen sosiaalisen pääoman rakentumisen tukijana. Yhteistyön ja sosiaalisen pääoman 

rakentumisessa tiedonvaihto on keskeinen tekijä ja yhteisen vuorovaikutuksen anti on ar-

vokkaampaa, kuin yksittäisten jäsenten yhteensä (Manka et al., 2012, 53-54; Alsharo et al. 

(2017, 485). 

 

Empiriasta nousseen sosiaalisen pääoman edistämiseen tarvittavia toimia kuvataan tutki-

muskirjallisuudessa työyhteisötaidoiksi. Niille keskeistä on vastavuoroisuus, muiden näke-

mysten huomiointi, rakentavan yhteistyön ja toimivan vuorovaikutuksen arvostaminen ja 

antoisa ryhmähenki (Manka, 2011, 40; Puusa & Ala-Kortesmaa, 2019, 188). Yksilön 
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työhyvinvointiakin ilmentävät työyhteisötaidot ovat siis edellytys työyhteisön sosiaalisen 

pääoman muodostumiselle (Manka, 2011; 40; Manka et al., 2012, 53-54).  

 

Ryhmähaastattelussa ilmennyt työyksikön vankka ryhmähenki, luottamuksellinen kannus-

tava ilmapiiri ja hyvät sosiaaliset suhteet ovat selittäviä tekijöitä sille, että täysimääräisen 

etätyöskentelyn osalta ei koettu suuria kehittämistarpeita. Ryhmäaineiston perusteella voi-

daan rinnastaa tilanne Virolaisen (2012, 24) kuvaamaan sosiaalisen työhyvinvoinnin tilaan, 

jossa työyhteisön sosiaaliset suhteet ovat antoisat ja ilmapiiri on luottamuksellinen, välitön 

ja vastavuoroinen. Voidaan myös luonnehtia ryhmähaastattelusta ilmenevän Fukuyaman 

(2001, 8) kuvaama työyhteisön hyvä ryhmäsolidaarisuus ja ryhmän kattava luottamussäde. 

Empiria vahvisti työyhteisön hyvien sosiaalisten suhteiden ja antoisan vuorovaikutuksen po-

sitiivisen merkityksen huomiot Alsharo et al. (2017, 480-481) ja Kim et al. (2021, 271) tut-

kimuksista. 

 

Oman työn hallinta ja johtaminen sekä osaamisen kehittäminen 

 

Edellisessä kappaleessa käsitellyn tuloksellisen yhteistyön kannalta tärkeän sosiaalisen pää-

oman rakentumisen osalta sekä etätyöskentelyn teknologiavälitteisyyden vuoksi tulevaisuu-

dessa tarvitaan enenevästi vuorovaikutuksen ja työyhteisötaitojen kehittämistä, kuten Darics 

(2020, 21, 23), Manka (2011, 40), Manka et al. (2012, 53-54) sekä Puusa & Ala-Kortesmaa 

(2019, 188) huomioivat.  

 

Myös Chamakiotis et al. (2021, 7-8) ja Johnson et al. (2020, 416) sekä Magnavita et al. 

(2021, 7-8) huomioivat etätyöskentelyssä työn ja muun elämän rajanvedon tärkeyttä, samoin 

myös haastateltavat olivat tämän todenneet kokemustensa kautta. Empiriasta ilmeni, että or-

ganisaatiotasoinen ja ylemmän johdon ohjeistaminen ja kannustaminen työhyvinvointia tu-

kevien menettelyjen (mm. työn rajaus, tauotus, liikunta, palautuminen) tukemiseksi oli yk-

silöille merkitsevää ja he sen tuen ansiosta vahvistivat työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä 

ja vähensivät näin kuormitustaan. Etätyöskentely edellyttää työn hallinnointia, itsensä joh-

tamista ja oman työn suunnittelua, mikä näyttäytyi empiriassa myös yksilöä motivoivana. 

Etätyön itsenäisyys tarjoaakin mielekkyyttä oman työn suunnittelun joustavuuden osalta, tä-

mäkin empiriatulos vahvisti tutkimuskirjallisuutta aiheesta (mm. Grant et al., 2013, 532.)  
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Osaamisen kehittämisen tarve ilmeni tuloksista siten, että palautetta ja tavoitteita pidettiin 

tärkeinä, jotta kyettäisiin kehittämään omaa osaamista oikeaan suuntaan. Vastauksista tuli 

esille, että tarkoituksenmukainen kehittyminen koetaan mielekkääksi ja palautteen saaminen 

on tarpeellisuuden lisäksi sitouttavaa. Tämä vahvistaa Bakker & Demeroutin (2006, 313, 

323) tutkimusta palautteen, kehittymisen ja sitoutumisen yhteydestä. 

 

Etäjohtajuustaidot 

 

Empiirisestä osiosta muodostuneet teemat vahvistivat viitekehysteoriaosuudessa tarkastel-

tuja Zaccaro & Baderin (2003, 381-382), Cordery et al. (2009, 206) ja Van Wart et al. (2019, 

91-93) ehdottamia etäjohtajuustaitoja ja tutkijan laatiman synteesin (kuva 7) mukaisen tee-

moittelun sisällöllisiä aihealueita (Työyhteisöllisen ja luottamuksellisen ilmapiirin ja yhte-

näisyyden edistäminen, Sosiaalisen pääoman tietoinen ja aktiivinen kerryttäminen, Etäjoh-

tajan tarjoama tuki, Palautteenanto ja kytkentä tavoitteisiin). Osa-alueet nousivat työhyvin-

vointia tukevan etäjohtajuuden keskeisinä tekijöinä myös empiirisestä tutkimusaineistosta.   

 

Havaintona empiriasta voidaan todeta, että etäjohtamistyön odotukset, toteuttaminen ja ko-

kemukset toteutuvat eri ihmisillä eri lailla. Siihen vaikuttavat useat yksilölliset psykologiset 

tekijät, kuten asenteet, kyvyt, osaaminen, motivaatio, sitoutuminen, koettu psykologinen tur-

vallisuus. Lisäksi siihen vaikuttavat organisointi- ja tehtävätasoiset, sosiaaliset resurssit sekä 

kontekstuaaliset tekijät. 

 

Työresurssit 

 

Empiirisen osion analysoinnissa hyödynnettiin Bakker & Demeroutin (2006, 309-313, 323) 

työresurssitarkastelun mukaista jakoa työntekijän työhyvinvointia tukeviin sosiaalisiin re-

sursseihin (kuten ilmapiiri ja työyhteisön tuki), jotka näyttäytyivät aineistossa työtavoittei-

den saavuttamisen tukitekijöinä. Bakkerin ja Demeroutin mukaan tavoitteiden saavuttami-

sen lisäksi työresurssit myös tukevat muita resursseja. Toisena keskeisenä resurssi osa-alu-

eena empiriasta nousivat tehtäväkohtaiset resurssit, joista erityisesti palautteen saamisen tär-

keys ilmeni aineistossa merkityksellisenä yksilön työssä kehittymisen ja sisäisen motivaa-

tion kannalta. Empiriaosuudesta nousi tutkimuskirjallisuutta vahvistaen myös tarve saada 

näkymiä kehittymistarpeista sekä palautetta työsuorituksista. Samoin empiriasta näyttäytyi 
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tutkimuksia (Bakker & Demerout 2006, 309-313, 323; Bakker et al. 2008, 191) vastaavasti, 

että sisäisesti motivoivat resurssit edistävät sitoutumista.  

 

• Esihenkilön osoittama tuki ja työn päätöksenteko- ja vaikutusmahdollisuudet sekä 

laaja-alainen tiedonjako, palautteen anto ja tavoitteisiin kytkeminen  
 

Empiirisen osuuden mukaan esihenkilön tuki ja kannustus sekä palautteen antaminen on 

merkitsevä tekijä yksilön sitouttamisessa ja työtyytyväisyyden kokemisessa. Palautteen saa-

minen koettiin tärkeäksi tavoitteiden saavuttamisen ja osaamisen kehittymisen osalta. Mikäli 

palautetta ei koettu saatavan tarpeeksi, nähtiin esihenkilön antama tuki liian vähäiseksi ja 

tilanne epämielekkääksi työhyvinvoinnin kannalta. Tämä vahvistaa tutkimuskirjallisuutta, 

jossa esihenkilön tuki on osoitettu merkittäväksi työntekijän sitoutumista edistäväksi teki-

jäksi (Caesens et al., 2014, 826; Baptiste, 2008, 303; Frear et al. 2019, 55). Samoin Caesens 

et al. (2014, 826); Baptiste (2008, 303) totesivat esihenkilön kannustavuuden edistävän si-

toutumista ja tätä kautta työtyytyväisyyttä. Esihenkilön tuki vaikuttaa myös psykologisen 

turvallisuuden tunteeseen (Kahn, 1990, 708, 711) ja tätä kautta edistää sitoutumista.  

 

Työresursseista yksilöhaastatteluissa tärkeiksi nousivat myös oman työn sisällön sekä hal-

linta- ja vaikutusmahdollisuuksien tärkeys työhyvinvointia edistävän sisäisen motivoitumi-

sen ja sitoutumisen kautta. Haastatteluaineiston mukaan tehtävänhoitajalla tulisi olla työs-

sään itsenäisyyttä, riittävän laajasti tietoa ja päätäntävaltaa. Tämä vahvistaa tutkimusta työn 

mielekkyyden roolista motivaatiota ja työtyytyväisyyttä lisäävänä tekijänä (May et al., 2004, 

30, 33). Positiivinen identifioituminen työhön lisää työhön sitoutumista ja edistää työtyyty-

väisyyttä (May et al., 2004, 30; Karanika-Murray et al., 2014, 1021, 1026). Työresursseista 

erityisesti oman työn hallintaan liittyvät vaikutusmahdollisuudet, esihenkilön johtajuusky-

vyt sekä palautteen saaminen edistävät sitoutumista, kuten empiriakin osoitti. Joskin siihen 

vaikuttavat myös työntekijän yksilölliset psykologiset tekijät, kuten Bakker et al. (2008, 187) 

esiintuoma minäpystyvyyden kokemus, jota haastatteluaineistostakin ilmeni.   

 

Yksilön kokemukset etätyöstä ja siinä koettavasta työhyvinvoinnista  

 

Seuraavaksi käsitellään etätyön luonteenomaisia piirteitä ja niiden vaikutusta työhyvinvoin-

tiin. Ilmiön tarkastelua laajennetaan myös läsnäolon ja kuulumisen tarpeen pohdintoihin. 
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• Etätyöskentelyn ominaispiirteet ja arvottaminen 

 

Empiria vahvisti aiempaa tutkimuskirjallisuutta kotoa työskentelyn sitouttavasta vaikutuk-

sesta (Masuda et al., 2017, 211-213; Belzunegui-Eraso & Erro-Garcés, 2020,1). Etätyösken-

tely koettiin työhyvinvointia merkittävästi lisääväksi joustavuutensa, paikkariippumatto-

muuden, itseohjautuvuuden ja ajankäytöllisen tehokkuutensa vuoksi, mikä vahvistaa aiem-

paa tutkimusta etätyön eduista (Grant et al. 2013, 532). Toisaalta empiriassa ei merkittävässä 

määrin koettu etätyöskentelyn negatiivisten seikkojen, kuten tavoitettavuusvaateen ja tehok-

kuuden kuormittavuuden kasvua. Negatiiviset tekijät koettiin jo pidemmällä aikavälillä ke-

hittyneeksi tietotyön muutokseksi. Työn tekeminen verkostoituneesti (ja tehokkaasti) eri si-

dosryhmien kanssa on edellyttänyt aiemminkin paljon teknologiavälitteistä työskentelyä. 

Aineistosta tosin nousi huomioina, että käytettäviä järjestelmiä ja tietojen ylläpito- ja rapor-

tointivaateita on paljon ja monen tasoista työtä ohjautuu liikaa sähköpostitse. Haastatteluissa 

todettiin, että tietotyön haasteita ja kuormittavuuden kasvua on ollut ennen etätyösuositusta-

kin. Toisaalta haastateltavat totesivat, että etätyö ei ole tietotyön kuormitusta helpottanut-

kaan, vaan jonkin verran sitä lisännyt. Lisäksi todettiin lyhytjänteisemmän pikaviestintäkult-

tuurin ja päällekkäisen tekemisen lisääntyneen.  

 

Empiriassa ilmeni myös argumentteja näennäisestä tehokkuudesta, joka voi tehtävänkuvasta 

ja työtilanteesta riippuen ilmetä etätyöskentelyssä esimerkiksi siten, että kokouksia on liikaa. 

Tällöin joudutaan siirtymään useita kertoja päivässä suoraan teknologiavälitteisestä kokouk-

sesta toiseen. Ilman riittävää prosessointia, palautumisaikaa sekä orientoitumista ennen seu-

raavaa kokousta, saattaa työpanoksen anti ja hyödynnettävyys jäädä vähäiseksi. Lisäksi sen 

todettiin olevan kuormittavaa. Täten Grant et al. (2013, 532) nostamat etätyöhön liittyvät 

negatiivisetkin seikat siis vahvistuivat empiriasta. Läsnäolotyössä reflektointia ja palautu-

mista todettiin tapahtuvan paremmin esimerkiksi kokoustiloista siirtymisten aikana. 

 

Edellä todetusti, haastatteluissa tuli ilmi, että tietotyön kuormittavuus ei merkittävässä mää-

rin ole täysimääräisen etätyön vuoksi kasvanut. Todettiin kuitenkin, että jonkin verran pika-

viestintä on lisääntynyt ja siten havainto tukee Chamakiotis et al. (2021, 7-8) tutkimusta. 

Aineistosta näyttäytyi myös Claartje & Wardin (2015, 251) esiin nostama työn keskeytymi-

nen. Pikaviestintäkulttuurin todettiin muuttuneen sellaiseksi, ettei Varattu-tilastatusta enää 

välttämättä huomioida. Ilmeni, että Varattu-tilastatusta ei välttämättä enää arvosteta, koska 
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ollaan neuvotteluissa (Varattu-tilastatuksella) joka päivä useita kertoja. Chamakiotis et al. 

nostaman verkostomaisuuden ja vastavuoroisuuden etujen osalta haastatteluiden perusteella 

kuitenkin todetaan huomiona, että vastavuoroiset verkostot voivat hyödyllisyytensä lisäksi 

olla myös ongelmallisia. Joillakin työntekijöillä verkostoja voi olla liikaa ja niistä aiheutuu 

paljon syötteitä ja tehtäviä, jotka eivät välttämättä näyttäydy esimerkiksi esihenkilölle. Ai-

neistosta kävi ilmi, että työntekijät ovat oman kokemuksen sekä erityisesti myös organisaa-

tion ohjaavan viestinnän ja tuen kautta oppineet etätyön alkuvaihetta paremmin hallinnoi-

maan ja rajaamaan työntekoaan. Empiria vahvisti Johnson et al. (2020, 416) sekä Magnavita 

et al. (2021, 7-8) tutkimustulokset siitä, että johdon tulisi edistää kohtuullisia odotuksia työn 

hektisten syötteiden ja tavoitettavuuden osalta. Oman työn johtaminen, työn ja muun elämän 

rajanveto ja palautumisen toteutuminen tunnistettiin empiriassa välttämättömäksi, ja niiden 

toteuttamisessa koettiin olevan vielä kehittymistarpeita.  

 

Etätyön myötä työmatkan aiheuttaman kuormituksen poisjäänti ja etätyön muu joustavuus 

vaikuttivat haastatteluaineiston mukaan oleellisesti työhyvinvointia edistävästi. Kokemus 

kuormituksen vähentymisestä, joustavuuden eduista, itseohjautuvuudesta, sekä koetusta tyy-

tyväisyydestä niiden suhteen, välittyi myös lyhyemmän työmatkan omaavilta yksilöhaasta-

teltavilta. Empiria vahvisti tutkimustuloksia (Grant et al. 2013, 532) etätyön joustavuuden ja 

paikkariippumattomuuden merkityksestä vähäisemmäksi koetun stressin ja paremman työ-

hyvinvoinnin osalta. Grant et al. (2013, 529, 536) totesivat, että etätyön itsenäisyys ja alem-

mat stressitasot vaativat työn sisällön ja kuormituksen hallinnan kohtaavuuden, sekä esihen-

kilön osoittaman tuen. Myös tämä ilmentyi tutkielman empiriasta. 

 

• Läsnäolotyöskentelyn ja kasvokkaisen vuorovaikutuksen tarve ja odotukset  

 

Tutkimuksessa ilmeni, että pitkään jatkunut täysimääräinen etätyöskentely saattaa kasvattaa 

yksilön kynnystä valita läsnäolotyöpäivä etätyöpäivän sijasta. Yksilön kokeman kasvokkai-

sen työskentelyn tarpeeseen voi vaikuttaa työpaikalle lähtemisen ja pitkän työmatkan kuor-

mittavuus verrattuna etätyöskentelyn vaivattomuuteen. Empiria vaikuttaisi vahvistavan Ma-

suda et al. (2017, 211-213) tutkimustulosta siitä, että mahdollisuus työskennellä kotona, on 

työntekijää sitouttavaa (koska se haastatteluiden perusteella koettiin mieluisaksi ja mielek-

kääksi). Läsnäolotapaamisten merkitys työyhteisöllisyyden vahvistamiseksi tunnistettiin tär-

keäksi, mutta toisaalta ryhmähaastattelussa esitettiin näkemyksiä vain muutaman 
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vuosittaisen läsnäolotyöpäivän tarpeesta. Yksilöhaastatteluissa sen sijaan nousi vahvemmin 

esiin työyhteisöön kuulumisen tarve ja yhtenäisyyden kokemisen tarve erityisesti etätyös-

kenneltäessä, mikä vahvistaa Thatcher & Zhun (2006, 1079, 1086) tutkimusteoriaa. 

 

Empiria-aineistosta ilmeni, että läsnäolopäiviltä toivottiin merkityksellistä sisältöä sekä yh-

teistä työstöä vaativien asioiden käsittelyä sekä epämuodollisia virkistystapahtumia. Yh-

teistä pohdintaa sekä ajoittaista yhteistä läsnäoloa arvotettiin työyhteisössä sekä ammatilli-

sesti, että sosiaalisesti mielekkääksi ja välttämättömäksi etätyökontekstissa toimittaessa. 

McCluren ja Brownin (2008, 3, 14) sekä Filstad et al. (2019, 117) tutkimusten mukaan työn-

tekijän yhteenkuuluvuuden kokemus organisaatioon ja työyhteisöön nähden on keskeistä 

sekä työyhteisön toimivien käytäntöjen ja tuloksellisen toiminnan, että yksilön työssä kehit-

tymisen kannalta. Nemțeanu et al. (2021, 613-614) huomioivat, että työntekijän ammatilli-

sen eristäytymisen kokemusta ilmenee, mikäli esihenkilön kanssa ei ole riittävästi yhteyden-

pitoa. Samoin he totesivat, että esihenkilön tulee ammatillisen kanssakäymisen lisäksi tukea 

työyhteisön epämuodollisempaa kanssakäymistä, kuten virkistystoimintaa. Van der Meulen 

et al. (2019, 257) mukaan pitäisi vahvistaa työyhteisön rakenteellista yhteyttä ja työtoverei-

den keskinäistä tiedon jakamista ja hyödyntää myös läsnäolotilaisuuksia. Empirian tulokset 

siis vahvistivat tutkimuskirjallisuuden huomioita. 

 

McCluren ja Brownin (2008, 3, 14) mukaan työyhteisön ryhmäytymisen kehittäminen ja 

keskinäinen osallistaminen lisäävät työyhteisön luottamuksen rakentumista, avointa dialo-

gia, osallisuuden kokemusta ja sitoutumista. Goldenin ja Veigan (2005, 313), Goldenin 

(2007, 1659), Henttonen & Blomqvistin (2005, 115) sekä Van der Meulen et al. (2019, 257) 

ja Filstad et al. (2019, 117) mukaan työtyytyväisyyden edistämiseksi tarvitaan kasvokkaista 

vuorovaikutusta. Kim et al., (2021, 265, 263) ja Nemțeanu et al. (2021, 613-614) tutkimuk-

sessa painottui esihenkilön rooli sosiaalisen osallisuuden tukemisessa. Yksilöhaastatteluista 

tulikin ilmi kokemus esihenkilön roolin kehittämistarpeesta tältä osin. Myös Chamakiotis et 

al. (2021, 7-8) painottivat empiriastakin noussutta luottamuksen rakentamisen ja vastavuo-

roisen vuorovaikutuksen merkitystä laajamittaisen teknologiavälitteisen kanssakäymisen ti-

lanteessa, koska ne edesauttavat työyhteisöön sitoutumista ja työyhteisöllisyyttä. 

 

Vahva me-henki, luottamukselliset suhteet ja hyvä ilmapiiri sekä etätyön edistämä työhy-

vinvointi vaikuttivat empiriassa siihen, että ryhmähaastattelussa ei sosiaalista 
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yhteisöllisyyttä vahvistavia kasvokkaisia läsnäolotapaamisia koettu tarvittavan kovinkaan 

montaa vuositasolla. Yksilöhaastatteluissa tuli muutamia näkemyksiä kuukausitason tapaa-

misvälistä. Tämän tutkielman empiria ei siis ensihavaintona tukisi tuoretta tutkimusteoriaa 

etätyöskentelijöiden sosiaalisen eristäytymisen kokemuksesta ja väsymisestä teknologiavä-

litteisyyteen (Blomqvist et al., 2020, 4-9; Park et al., 2021, 223, 231). Aiemmin kuvatusti, 

läsnäolopäivien tarpeellisuuden kokemukseen vaikuttivat motivaatiotekijänä toiminut työ-

matkan poisjäänti sekä toisaalta ryhmän hyvä sosiaalinen vuorovaikutteisuus ja ryhmähenki.  

 

Väsymistä etätyön teknologiavälitteiseen kanssakäymiseen ei tosin merkitsevästi ilmennyt 

lyhyemmänkään työmatkan omaavien haastateltavien taholta. Todennäköisesti tämä osin voi 

selittyä pandemian vuoksi määritetyn etätyösuosituksen painoarvolla ja huomioitavien ter-

veysturvallisuustekijöiden vaikutuksella asenteisiin. Pandemiatilanteessa terveysturvalli-

suus saattaa täten toimia vahvempana motivaatiotekijänä, kuin läsnäolotyössä saavutettava 

rikkaampi sosiaalinen vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys. Läsnäolotyöskentelyä ei välttä-

mättä arvoteta samoilla kriteereillä kuin ennen pandemiaa, eikä ehkä tunnisteta tarpeita sen 

osalta pidemmällä aikavälillä peilaten. Empiriasta tosin välittyi myös asenteellista tottumista 

täysimääräiseen etätyöskentelyyn ja sen tarjoamiin etuihin. Tähän on todennäköisesti vai-

kuttanut myös etätyösuosituksen valtakunnallinen laajuus ja pitkäkestoisuus. Empirian haas-

tatteluaineistoissa kuitenkin myös tunnistettiin, että sosiaalisten suhteiden, ryhmäytymisen 

ja organisaatioon kytkeytymisen sekä tuen tarve olisi aivan toinen perehtymisvaiheessa ole-

vien henkilöiden osalta. Yksilöhaastattelusta nousi lisäksi havainto muuttuvasta ryhmädy-

namiikasta ja uudelleenryhmäytymisen tarpeesta, mikäli työyhteisöön tulisi useampia uusia 

henkilöitä etätyömallissa.  

 

Kaiken kaikkiaan läsnäolotapaamisten hyödyllisyys ja niiden tuottama lisäarvo arvotettiin 

korkealle ja kasvokkaista vuorovaikutusta pidettiin tärkeänä työyhteisöllisyyden ja yhteisen 

työstön kannalta. Golden ja Veiga (2005, 313) huomasivat tutkimuksessaan, että etätyön 

kasvaessa määrällisesti, yksilön työtyytyväisyys ensin lisääntyy oleellisesti, mutta tämän jäl-

keen tasaantuu ja sitten hieman alenee. Voidaan pohtia aineiston tulosten rinnastamista Gol-

den & Veigan tutkimuksessa kuvatun ensimmäisen vaiheen tilanteeseen. Läsnäolokohtaa-

misten tarpeellisuus työtyytyväisyyden edistäjinä näyttäytyi tutkielman empiirisen osuuden 

kautta vastaavasti kuin Golden & Veigan, Van der Meulenin (2019) ja Filstadin (2019, 117) 

tutkimusten argumentoinnissa. 
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Aiemmin kuvattujen selittävien tekijöiden lisäksi aineiston analysoinnissa voisi pohtia myös 

McClure & Brownin (2008, 3, 14) kuvaaman kuulumisen tunteen vaihetta. Ryhmähaastatel-

lun yksikön jäsenten nykytilannetta voisi pohtia rinnastuvaksi viidenteen ja kuudenteen ke-

hitysvaiheeseen, jolloin ammatillinen itsetunto on kehittynyttä ja sisäisesti vahvaa. Tästä 

seuraavassa kehitysvaiheessa yksilön tarpeissa painottuu työn tekemisen mielekkyys. Sa-

moin työn mielekkyys edistää sitoutumista ja koettua työtyytyväisyyttä (May et al., 2004, 

30, 33; Yadav, Rupali & Bhattacharjee, 2014, 24-25). Tätä empiriasta noussut tulos vahvis-

taa siten, että etätyöhön sopeuduttiin hyvin ja että läsnäolotilaisuuksilta edellytettiin tulevai-

suudessa mielekästä sisältöä. Toimistolle töihin tulemista ei siis koettu enää jatkossa ensisi-

jaisesti motivoivaksi, ellei siihen yhdisty lisäarvoa antavaa merkitystä. Lisäksi etenkin ryh-

mäaineistosta ilmennyt minäpystyvyyden kokemus vahvistaa myös vastaajien vahvan am-

matillisen identiteetin tasoa. 

 

• Yhteyden kokemus (kuuluminen), yhteydenpito, työyhteisön yhtenäisyys 

 

Yksilöhaastatteluissa tuli vastavuoroisesti ilmi tarve työntekijän ja organisaation välisen yh-

teyden ja työyhteisön yhtenäisyyden kokemuksen vahvistamisesta etätyökontekstissa. Il-

meni, että esihenkilöt eivät olleet välttämättä riittävässä määrin vahvistaneet työntekijöiden 

ja organisaation/työyhteisön välistä yhteyttä sekä työyhteisön yhtenäisyyden kokemusta. Ai-

neiston mukaan esihenkilöltä toivottiin säännöllisempää kahdenvälistä yhteydenpitoa pala-

verirutiinien lisäksi. Edellä käsitelty työnkuvaan liittyvän kehityksen vaihe ja yksilön kuu-

lumisen tarve (McClure & Brown, 2008, 3, 14), tai yksilön itsensä todentamis- ja ohjaustarve 

(Thatcher & Zhu, 2006, 1079, 1086) voivat vaikuttaa yhteyden kokemukseen. Empiriaosuus 

vahvisti Thatcher & Zhun tutkimuksen (2006) johtopäätöksen, jonka mukaan etäjohtajan on 

tunnistettava työntekijöiden identiteettitarpeet, voidakseen tukea niitä rakenteellisten ja so-

siaalisten työresurssien osalta, yksilön psykologiset tarpeet kohdaten.  

 

Empiria vahvisti myös tutkimuskirjallisuutta työyhteisön sosiaalisen yhteyden tärkeydestä 

(Virolainen, 2012, 24; Van der Meulen et al. 2019, 257; Filstad et al., 2019, 117; Blomqvist 

et al., 2020, 4-9). Finell ja Vainio (2020, 9) sekä Caricati et al. (2020, 482-484) tutkimuksissa 

nousivat samaistumisen ja työyhteisössä koetun ryhmäidentiteetin merkitys voimavarateki-

jänä, mikä vastaa empiriassa ilmennyttä tarvetta yhteyden ja yhtenäisyyden tukemiseen. 

Tuoreissa tutkimustuloksissa (Kim, Mullins & Yoon 2021, 265, 263; Chamakiotis et al., 
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2021, 7-8; Nemțeanu et al. 2021, 613-614) on painotettu esihenkilön roolia sosiaalisen osal-

lisuuden ja työyhteisöllisyyden edistämisessä, kuten tämänkin tutkielman empiriassa tar-

peena ilmentyi.  

 

Huomiot uuden työnteon mallin kehittämisen osalta 

 

Tulosten esittämisen yhteydessä läpikäytiin aineistosta nousseita huomioita liittyen tarpee-

seen määritellä kehittyvää työn teon mallia, huomioiden kahden vuoden ajanjaksolla hyvin 

toteutunutta etätyöskentelyä. Tulevaisuudessa yhä lisääntyvä etätyöskentely vaatii organi-

saatiotason ratkaisujen ja -kulttuurin kehittämisen lisäksi esihenkilö-, yksilö- ja työyhteisö-

taitojen kehittämistä. Etenkin malli, joka yhdistelmänä sisältää enemmän etätyötä kuin läs-

näolotyötä, kysyy uudenlaisia asenteita ja taitoja. Näkemyksiä ja toteuttamisen reunaehtoja 

uuden työn teon -mallin määrittämiseksi olisi tarpeellista tutkia. Aineistosta nousseet huo-

miot esitetään tutkielman käytännön kontribuutiona karkean mallin muodossa, tunnistaen, 

että on useita huomiotavia tekijöitä, joita pitäisi tarkastella ennen mallin soveltamista. 

 

Aineistosta ilmeni, ettei työyhteisössä (jossa on työyhteisöllinen ilmapiiri ja luottamukselli-

set suhteet) koeta ensisijaisesti mielekkääksi tulla työpaikalle tekemään sellaisia töitä, jotka 

voisi tehdä kotoakin teknologiavälitteisesti. Läsnäolotilaisuuksilta odotettiin lisäarvoa 

kompleksien asioiden yhteiskäsittelyyn, sekä kehittämistä vaativiin tehtäviin ja sosiaaliseen 

vuorovaikutteisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyen. Tunnistettiin kuitenkin, että uudet henki-

löt tarvitsevat enemmän ryhmäytymistä ja tukea. Tällöin työyhteisön ryhmädynamiikka voi 

muuttua ja tarve läsnäolopäiville on suurempi.  

 

Etätyöskentely vaatii esihenkilöiltä ja kaikilta yhteiseen asiantuntijatyöstöön osallistuvilta 

jäseniltä työyhteisövalmiuksien kehittämistä. Sosiaalisen pääoman kerryttämisen osalta tar-

vitaan työyhteisötaitoja. (Manka, 2011, 40; Manka, Heikkilä, Vauhkonen, 2012, 53-54; 

Puusa & Ala-Kortesmaa, 2019, 188.) Tässä yhteydessä viitataan vielä myös uusimpiin tut-

kimuksiin, joita käsiteltiin alakappaleen 3.3.1 koostetaulukossa (taulukko 1). Niistä mallin 

osalta huomioitiin erityisesti Caligiuri et al., 703-704 nostot virtuaalivälitteisen työskentelyn 

kehittämisestä ja viestintäosaamisen tarpeista. Myös Daricsin (2020, 21, 23) ja Van der Meu-

lenin et al. (2019, 257) argumentit vuorovaikutusvalmiuksien kehittämisestä otettiin huomi-

oon. Jälkimmäisessä tutkimuksessa pidettiin tärkeänä myös työyhteisön rakenteellisen 



91 
 

yhteyden vahvistusta, mikä mallin ehdottamalla läsnäolopäivien ja yhteydenpidon säännöl-

lisyydellä saisi vahvistusta. 

 

Myös Nemțeanu et al. (2021, 613-614) esihenkilön yhteyttä pitävän ja tukea antavan roolin 

tärkeys ammatillisen eristäytymisen ehkäisemiseksi sekä työyhteisön virkistyspäivien tarve 

ja epämuodollinen vuorovaikutus huomioitiin mallissa. Samoin kuin Blomqvistin (2020, 7-

9) ja Filstadin (2019, 117) huomiot sosiaalisen eristäytymisen lieventämisestä. Tutkielman 

tulosten perusteella ehdotettava työn teon yleismalli yhdistää haastatteluissa ilmenneet nä-

kökohdat läsnäolotilaisuuksista, perehdyttämisestä ja ryhmäytymisestä laajamittaisemmassa 

etätyömallissa. Lisäksi mallissa huomioidaan haastatteluissa noussut tarve esihenkilön kah-

denvälisen yhteydenpidon osalta sekä hyväksi todetut käytännöt virtuaalisten viikkopalave-

reiden ja virtuaalikahvien rutiineista. Malli sisältää myös tapaustutkimusorganisaatiossa nor-

maalitilanteessa käytäntönä olleet työyksikön yhteiset virkistystapahtumat ja liikuntatilai-

suudet, jotka tukevat organisaatioon identifioitumista. Ehdotus uudesta työnteon mallista 

esitellään käytännön kontribuutiona kappaleessa 7.5 (kuva 14). 

 

Edellä käsiteltiin empiriaosuuden teemojen mukaisesti tulokset, tarkastellen niitä teoriavii-

tekehystä vasten. Seuraavaksi kuva 13 esittää tutkielman teorian ja empirian kautta muodos-

tetun näkemyksen yksilön työhyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä etätyökontekstissa, sekä 

koostaa etäjohtajuustaidot ja tehtävät, joilla työhyvinvointia tuetaan. Kuvan avulla ilmenne-

tään päätutkimuskysymyksen vastausta. Seuraavaksi esitetään vastaus päätutkimuskysy-

mykseen, jonka jälkeen läpikäydään alatutkimuskysymykset ja niiden vastaamisen kautta 

edetään tutkielman Johtopäätöksiin. 
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Kuva 13. Työhyvinvointiin vaikuttavat tekijät ja keskeiset etäjohtajuustaidot. 

 

Vastaus päätutkimuskysymykseen  

 

Työhyvinvointia etätyökontekstissa voidaan tukea kannustavalla, tukea antavalla johtamis-

tyylillä. Työhyvinvoinnin tukemisessa etäjohtajuustaidoin on tärkeää luottamuksellisen il-

mapiirin, hyvän viestinnän ja vuorovaikutteisuuden sekä työyhteisön yhtenäisyyden ja yh-

teyden kokemisen edistäminen, kuin myös yksilö- ja yhteisötasoisten työresurssien varmis-

taminen.  

 

Etäjohtajuudessa tulee huomioida yksilön sitouttaminen ja osallistaminen. Etäjohtajan pitää 

edesauttaa, että työnkuvat ovat sisällöllisesti selkeät ja hallinta- ja vaikutusmahdollisuuksil-

taan mielekkäät. Palautteen annon ja tavoitteisiin kytkemisen kautta tulee tukea mm. osaa-

misen kehittämistä. Työntekijöiden oman työn hallintaa ja johtamista sekä etätyössä koros-

tuvien työyhteisövalmiuksien kehittämistä on hyvä tukea, sekä säädellä etätyön kuormitus-

tekijöitä. 

 

Etäjohtajuudessa on keskeistä työyhteisön sosiaalisen pääoman kerryttäminen ja hyödyntä-

minen yksilö- ja yhteisötasoisen ymmärryksen, tuloksellisen työskentelyn sekä kehittymisen 

tukena. Etätyökontekstissa työhyvinvointia lisäävä työyhteisön vahva sosiaalinen yhteys 

vaatii yhteisiä palaverirutiineja sekä kahdenvälistä yhteydenpitoa. Lisäksi tarvitaan 
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epämuodollisen vuorovaikutuksen ja ajoittaisten läsnäolotilaisuuksien avulla saavutettavaa 

syvempää vuorovaikutuksellisuutta.  

 

7.2  Vastaukset alatutkimuskysymyksiin 

Ennen Johtopäätökset-kappaletta esitetään vastaukset alatutkimuskysymyksiin.  

 

1. alakysymys: Mitkä ovat keskeisimpiä etäjohtajuustaitoja? 

 

Etäjohtajuustaidoista sosiaaliset taidot ja viestintä- ja vuorovaikutuskyvykkyys ovat keskei-

simpiä. Luottamuksen rakentamisen taito mahdollistaa hyvän etäjohtajuuden toteuttamista. 

Empatia- ja huomiointikykyjen (sisältäen tuen antamisen ja kannustamisen) tärkeys koros-

tuu etätyökontekstissa, jolloin ei nähdä kasvokkain ja tuen merkitys saattaa olla suurempi. 

 

Vuorovaikutustaitojen ja luottamuksen rakentamiskyvyn lisäksi etätiimin johtamistaitoja 

(kuten yhtenäisyyden vahvistamista ja osallistamiskykyä) tarvitaan työyhteisöllisen ilmapii-

rin teknologiavälitteisessä tukemisessa, sekä työyhteisön sosiaalisen pääoman kerryttämisen 

ja hyödyntämisen edistämisessä. Rakenteellisista ja operatiivisista taidoista tärkeitä ovat 

koordinointi- ja säätelytaidot, etätyökäytäntöjen kehittämiskyky, etäjohtajuustyön hallinta 

(tavoitettavuus), sekä johtaminen tavoittein, tuloksin ja palauttein. 

 

2. alakysymys: Mistä tekijöistä työhyvinvointi koostuu etätyökontekstissa? 

 

Psykologista työhyvinvointia etätyökontekstissa tukevat työn sisältö- ja vaatimustekijöiden 

mielekkyys ja tasapaino oman työn hallinta- ja vaikutusmahdollisuuksien sekä resurssi- ja 

tukitekijöiden suhteen. Työn hallinta ja rajaus, itseohjautuvuus sekä toisaalta yhteisön yh-

teydenpito ja -rutiinit ovat tärkeitä. 

 

Palautteenanto ja tavoitteisiin kytkentä antavat merkitystä. Ne tukevat yksilön osaamisen 

kehittymistä, työtyytyväisyyttä ja sitoutumista ja lisäävät näin työhyvinvoinnin kokemista. 

Resurssitekijöistä esihenkilön osoittama tuki ja kannustus, vertaistuki ja samaistuminen, 

vastavuoroinen, luottamuksellinen ilmapiiri sekä yhteyden kokemus osana työyhteisöä ovat 

etätyöskentelijälle tärkeitä. Etätyöskentelyn joustavuus, työtehokkuus, 
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paikkariippumattomuus ja vähäisempi kuormittavuus ovat motivoivia, työtyytyväisyyttä li-

sääviä, ja työhyvinvointia tukevia tekijöitä. Mielekkään sisältöiset kasvokkaiset tilaisuudet 

ovat ajoittain tarpeellisia. 

 

3. alakysymys: Miten työhyvinvointia tukevaa etäjohtamista asiantuntijatyöyhtei-

sössä tulisi kehittää työntekijöiden näkökulmasta 

 

Työhyvinvointia tukevista resurssitekijöistä etäjohtajuustaitojen osalta keskeisimmiksi nou-

sivat esihenkilön sosiaaliset taidot: huomiointi, kannustaminen ja luottamuksen rakentami-

nen. Vuorovaikutus- ja viestintätaidot ovat keskeisiä tärkeäksi arvotetun palautteen antami-

sessa sekä tavoitteiden ja kokonaiskuvan viestimisessä. Kyseisiä taitoja edellytetään myös 

yhteisen ymmärryksen, työyhteisöllisyyden ja samaistumista vahvistavan ME-hengen tuke-

miseksi. Sosiaalisista resursseista tärkeäksi näyttäytyi esihenkilön osoittaman tuen lisäksi 

välittävä ja vertaistukea antava työyhteisöllinen ilmapiiri. Työn organisointi- ja tehtäväkoh-

taisista resursseista tärkeimpänä pidettiin palautteen saamista. Oman työn hallintamahdolli-

suudet ja työn mielekkyys ilmenivät keskeisiksi työtyytyväisyyttä edistäviksi tekijöiksi. Ai-

neistosta nousi tarve saada enemmän tietoa tavoitteisiin, työtulosten merkitykseen sekä ke-

hittymistarpeisiin liittyen. Matalan kynnyksen osallistuminen, yhteisen pohdinnan ja työstön 

edistäminen arvotettiin etätyökontekstissa tärkeäksi sekä ryhmä- että yksilöhaastatteluissa. 

Haastatteluiden perusteella osoittautui, että organisaatioon kuulumisen tunne ja yhteyden 

vahvistaminen ovat etätyöskentelykontekstissa erityisen tarpeellisia.  

 

Etätyön joustavuus, itsenäisyys, työtehokkuus ja paikkariippumattomuus koettiin työhyvin-

vointia edistävinä. Läsnäolopäivät koettiin tarpeellisiksi yhteisen kehittämisen ja sosiaalisen 

yhteyden vahvistamisen kannalta tarpeellisiksi. Toisaalta oli havaittavissa, että yksilöt eivät 

välttämättä koe kovin mielekkääksi tehdä työpaikalla sellaisia töitä, joita he voisivat tehdä 

teknologiavälitteisesti kotoakin. 

 

7.3  Johtopäätökset 

Tässä tutkielmassa tarkasteltiin tutkimusteorian ja empirian kautta keskeisimpiä etäjohta-

juustaitoja, työhyvinvointiin etätyöskentelykontekstissa vaikuttavia tekijöitä sekä tietointen-

siivisen asiantuntijatyön psykologista työhyvinvointia tukevan etäjohtajuuden 
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kehittämistarpeita. Empiirinen osuus toteutettiin asiantuntijatyöyhteisössä ryhmää sekä yk-

silöitä erikseen haastattelemalla. Kohdeorganisaatiossa oli ennen Covid-19-pandemiaa hyö-

dynnettävissä osittainen etätyömahdollisuus. Pandemian alkuvaiheessa organisaatiossa siir-

ryttiin täysimääräiseen etätyöhön. Siirtyminen oli sujuvaa muun muassa organisaation pro-

sessien ja ohjeistusmenettelyiden toimivuuden johdosta. 

 

Aiempaa tutkimuskirjallisuutta tukien, tämän tutkielman empiirisen aineiston perusteella 

etätyöskentelymahdollisuus vaikuttaisi olevan työntekijöitä korkeasti motivoivaa. Tutkiel-

man empirian perusteella pakotettua etätyötä ei koettu negatiivisesti. Sosiaalisen eristäyty-

neisyyden kokemusta ei myöskään varsinaisesti koettu pitkästä etätyöskentelyjaksosta huo-

limatta. Riski sen toteutumisesta kuitenkin tunnistettiin. Tutkielman perusteella voitaneen 

todeta, että tapaustutkimusorganisaatiossa työyhteisön hyvät sosiaaliset suhteet ja työyhtei-

söllinen ilmapiiri edesauttoivat etätyön sosiaalisen eristäytymisen lieventämistä. 

 

Tapaustutkimusorganisaation kohdalla myös vakiintuneet prosessit ja ohjeistukset (kuten 

työjärjestys, tehtävänkuvaukset, normiohjeistukset, toimintakäskyt ja toimintasuunnitelmat) 

ovat todennäköisesti edistäneet sujuvaa ja hyväksi koettua etätyöskentelyä. Perinteisen or-

ganisaation tietyiltä osin hyvin määrämuotoiset menettelyt ovat todennäköisesti luoneet etä-

työskentelijöille selkeää raamia pandemian vuoksi muutoin epävarmuutta sisältäneessä ajan-

jaksossa. Lisäksi haastatteluaineistosta ilmeni, että erityisesti organisaation ylemmältä ta-

solta tullut ohjaus ja kannustus työhyvinvointia tukevien etätyökäytäntöjen (kuten työn ra-

jaus ja palautuminen) vahvistamiseksi olivat merkitseviä yksilöille. Kuten johdannossa esi-

tettiin, oman työn johtaminen ja itseohjautuvuus todettiin myös empiriassa tarpeellisiksi me-

tataidoiksi, joiden merkitys korostuu etätyöskenneltäessä. 

 

Empirian perusteella etätyön teknologiavälitteisyyden ei merkittävässä määrin koettu lisän-

neen kuormitusta. Tietotyön haasteet tunnistettiin siis jo pidemmältä aikaväliltä. Kuitenkin 

empiria myös vahvisti tutkimustuloksia siitä, että etätyöskentely on jonkin verran lisännyt 

kuormitusta, ja sitä pitää pyrkiä erinäisin keinoin hallitsemaan. Lisääntyneen pikaviestintä-

kulttuurin lyhytjänteisyys sekä tietotyön luonteen dynaamisuus ja ajoittainen näennäistehok-

kuus nousivat empiriasta tärkeinä huomioina. Työyhteisötaitojen kehittäminen sekä sosiaa-

lisen pääoman kerryttäminen ja hyödyntäminen tunnistettiin empiriassa, kuten tutkimuskir-

jallisuudessakin enenevästi tärkeinä osa-alueina. 
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Tutkielman perusteella esihenkilön osoittama tuki ja kannustava johtamistyyli edistävät etä-

työntekijän sitoutumista ja työtyytyväisyyttä. Huomiointi tai kiittäminen eivät sinänsä vaadi 

esihenkilöltä paljoa, mutta niiden vaikutus yksilölle on sitäkin merkitsevämpi. Vastavuoroi-

nen ryhmähenki ja tuki, luottamuksellinen ja välittävä ilmapiiri sekä yhteyden ja yhtenäi-

syyden kokemus tukevat työhyvinvointia ja työyhteisöllisyyttä täysimääräisen etätyösken-

telyn viitekehyksessä. Etätyön joustavuus, itsenäisyys, työtehokkuus ja paikkariippumatto-

muus näyttäytyvät vahvoina motivaatiotekijöinä etätyön arvottamisen ja työhyvinvoinnin 

kokemisen taustalla. Tutkielman empiirisen osuuden perusteella näyttäytyi, että etätyön 

osuutta haluttaisiin työntekijöiden taholta kasvattaa nykyisistä kiintiöistä. Työn teon mallia 

haluttaisiin siis tältä osin kehittää. 

 

Tutkielman havainnot etätyöhön liittyvistä ilmiöistä esiintyvät laajamittaisen etätyöskente-

lyn vuoksi todennäköisesti merkittävässäkin määrin yleisemmin. Ilmiöstä tehdyillä työn teon 

ja työelämän kehittämistarpeiden havainnoilla voi olla siis vaikuttavuutta laajasti. Etätyön 

syntyvaiheessa 1970-luvulla tavoiteltiin hyötyinä polttoainekustannusten säästöjä, ympäris-

tönäkökohtien huomiointia, logistisia järkeistyksiä sekä kaupunkien kasvutrendien säätelyä. 

Noin puolen vuosisadan jälkeen samat yhteiskunnallisesti merkittävät asiat ovat edelleen 

tekijöitä, joihin etätyöskentelyn laajentumisen avulla voidaan aikaansaada parannuksia. Pan-

demia pakotti yritykset ja organisaatiot ’yhdessä yössä’ laajamittaisen etätyöskentelyn hyö-

dyntäjiksi. Teknisesti ja toiminnallisesti etätyöskentely on sujunut todennäköisesti parem-

min (ja huomattavasti paljon pidempään), kuin olisi osattu ennalta arvella. Mutta sen toteut-

tamisen ja johtamisen sekä kehittämisen osalta tulisi edelleen lisätä ymmärrystä. 

 

Tutkielman empirian tulosten perusteella voidaan pohtia, miten pitkäkestoinen etätyösken-

tely vaikuttaa yksilön sosiaaliseen tai ammatilliseen eristäytymiseen ja vaikuttaako pitkä-

kestoinen etätyöskentely jopa työyhteisöön identifioitumiseen ja kuulumisen tarpeeseen. 

Taustalla syinä voivat vaikuttaa eri seikat esimerkiksi työntekijöiden yksilöllisistä psykolo-

gisista tekijöistä, etätyöhön liittyvistä motivaatiotekijöistä tai työuran vaiheesta johtuen. 

Kuulumisen kokemista voi selittää työyksikön erityisen hyvä tai sitten huonompi työyhtei-

söllisyyden ja yhtenäisyyden taso. Siihen voivat vaikuttaa esihenkilön osoittaman tuen ja 

osallistamisen vähäisyys ja yhteyden vahvistamattomuus työyhteisöön sekä organisaatioon 

nähden. Pandemian aikaiset rajoitteet ja terveysturvallisuustekijät sekä pitkäkestoisen, 
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vakiintuneen etätyöskentelyn vuoksi muodostuneet yleisemmät asennemuutokset voivat 

myös olla merkitseviä tekijöitä. 

 

Yksilötasolla ei välttämättä vielä tunnisteta, mitä vaikutuksia etätyöskentelyn sosiaalisesta 

eristäytyneisyydestä voi pidemmällä aikavälillä aiheutua. Tulevaisuudessa työelämän muu-

tokset edellyttävät organisaatiotasoisten ratkaisujen ja organisaatiokulttuurin kehittämisen 

lisäksi johtajuuden ja työntekijävalmiuksien sekä arvovalintojen tarkastelua, jotta työyhtei-

söllisyys ja työhyvinvointi etätyöskentelymallissa toteutuvat kestävällä tavalla.  

 

Tutkimusaineiston perusteella voidaan pohdiskella, vaikuttaako pitkäkestoinen etätyösken-

tely asenteisiin siten, että korkeampaa minäpystyvyyttä kokevan, itseohjautuvan ja etätyön 

positiivisia piirteitä arvottavan työntekijän identifioituminen painottuu yksilökeskeisem-

mäksi. Tällöin organisaatioon ja työyhteisöön kuulumisen tarve saattaisi muuttua, etenkin, 

jos yhteyttä ei vahvisteta riittävästi. Voi olla myös niin, että etätyössä yksilöllä olisi itsensä 

todentamisen sekä vahvistusta ja ohjausta kaipaavien identiteettitarpeiden vuoksi suurempi 

kuulumisen ja yhteyden kokemisen tarve, mutta se ei tulisi kohdatuksi. Toisaalta myös kor-

keasti itseohjautuvat työntekijät haluavat palautetta ja laajempaa ymmärrystä kehittääkseen 

itseään ja kokeakseen työnsä merkitykselliseksi.  

 

Työyhteisöllisyys ja sosiaaliset suhteet lähityötovereiden osalta voivat olla hyvällä tasolla, 

mutta rakenteellisempi kytkeytyminen organisaatioon voi olla vähäisempää, ja siksi yhteyttä 

pitäisi vahvistaa. Nykyaikainen tietotyö on usein myös verkottunutta ja sidosryhmiin suun-

tautuvaa, jolloin se vahvistaa organisaation ulkopuolisten kontaktien merkitystä. Oman lä-

hityöyhteisön lisäksi voi siis muodostua vahvojakin siteitä sidosryhmätoimijoiden kesken, 

jolloin etätyömallissa yksilön identifioituminen organisaatioon nähden saattaa jäädä nimel-

lisemmäksi.  

 

Voi myös olla niin, että esihenkilöillä ei ole riittävästi etäjohtajuuden toteuttamisen vaatimaa 

resurssia. Tähän pitäisi organisaatiotasolla panostaa. Toisaalta saattaa olla myös siten, että 

esihenkilö on enemmänkin asiaorientoitunut, jolloin hän ei riittävässä määrin tunnista tar-

vetta (tai omaa rooliaan) työyhteisöllisyyden ja sosiaalisen tuen tietoisen vahvistamisen 

osalta. Yhteyden kokemus työyhteisöön nähden todennäköisimmin heikkenee 
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etätyömallissa, mikäli työyksikössä ei olisi työyhteisöllistä ilmapiiriä ja yhteyden vahvista-

mista tukevia käytäntöjä.  

 

Lähityöyhteisön tasolla hyvä ryhmädynamiikka ja assosiatiivisuus täydentävät esihenkilön 

osoittamaa tukea, muodostamalla sosiaalista tukea ja yhteyden kokemusta kollektiivisesti 

rakentuvana. Ideaalitilanteessa (organisaatiotasoinen yhtenäisyys huomioiden) voisi ajatella 

toteutuvan esihenkilön ruokkima, työyhteisön jäsenten yhteisvastuullisesti kannattelema, 

vastavuoroinen työyhteisöllisyys, joka summautuu yksilöiden yksittäisiä toimia suurem-

maksi.  

 

7.4  Tieteellinen kontribuutio 

Tutkielman tieteellinen kontribuutio on tarjota lisää arvokasta tietoa pääsääntöisesti etätyös-

kentelevien työntekijöiden näkemyksistä työnhyvinvoinnin kokemiseen sekä sitä tukevan 

etäjohtajuuden kehittämistarpeisiin tietointensiivisen asiantuntijatyön osalta. Johdannossa 

käsitellyt yhteiskunnallisesti ajankohtaiset ja ihmisiä yleisesti koskettavat havainnot etätyös-

kentelyn ilmiöistä saivat tutkielman empiriasta laajasti tukea. Lisäksi tutkielman pohdin-

nassa ja johtopäätöksissä ilmiöihin esitettiin uusia näkökulmia pohdittavaksi.  

 

Tutkimusaukon perustelussa esitetyt työhyvinvointiin vaikuttavan etäjohtamisen tutkimus-

tarpeet vanhemmasta tutkimuskirjallisuudesta sekä tutkielmassa käsitellyt uusimpien tutki-

musten havainnot etäjohtajuuden kehittämistarpeista saivat vahvistusta tutkielman empiri-

asta. Tutkielman teoreettisen viitekehyksen tutkimuskirjallisuus sekä empiriaosuuden ha-

vainnot kohtasivat pohdinnassa kattavasti toisiinsa yhdistyen (kappaleessa 7.1 läpikäydysti).  

Poikkeavien havaintojen osalta johtopäätöksissä esitettiin useita mahdollisia ja mielenkiin-

toisia selityksiä niihin liittyen. Tutkielman perusteella tutkijan pohdinnasta nousikin useita 

jatkotutkimusehdotuksia. 

 

7.5  Käytännön kontribuutio ja suositukset 

Tämä tutkielma tarjoaa kohdeyritykselle tietoa asiantuntijaetätyöskentelyyn liittyvistä työn-

tekijöiden tarpeista työhyvinvointiin ja sitä tukevaan etäjohtamiseen liittyen. Pääantina 
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esitetään näkemys tekijöistä, joihin työhyvinvointia tukevan etäjohtajuuden kehittämisessä 

tulisi panostaa. Keskeisenä havaintona esitetään sosiaalisen ulottuvuuden arvottamista tär-

keänä työhyvinvointia tukevana osa-alueena etätyömallissa. Lisäksi tutkielman perusteella 

ehdotetaan uutta työn teon yleismallia sovellettavaksi ja jatkokehitettäväksi. Tutkielmasta 

laaditaan myös esitysaineisto, jota voidaan hyödyntää esihenkilökoulutuksessa. Samankal-

tainen esitysmateriaali olisi hyvä tarjota myös etätyöntekijöille työhyvinvoinnin tukemisen 

sekä työyhteisöllisyyden ja työyhteisövalmiuksien kehittämisen näkökulmasta.  

 

Tutkielman perusteella on todettavissa, että työyhteisöllisyyden (luottamuksellinen ja välit-

tävä ilmapiiri, antoisat sosiaaliset suhteet, tuen vastavuoroisuus, yhdessä ideointi, poikki-

suuntainen tiedonjako, rakentava vuorovaikutteisuus) avulla rakentuvat voimavaratekijät 

ovat keskeisiä tuloksellisen asiantuntijatyöyhteisön toiminnassa. Työyhteisöllisyyden toteu-

tuminen on oleellinen tekijä yksilön kokeman työhyvinvoinnin kannalta. Sen arvo on koros-

tunut etätyökontekstissa, jossa on tärkeää ehkäistä ja lieventää sosiaalisen eristäytyneisyy-

den kokemista. Etätyökontekstissa tulisi siksi kehittää työyhteisöllisiä taitoja sekä etäjohta-

jien, että kaikkien työyhteisön jäsenten osalta. Sosiaaliset taidot ja vuorovaikutuskyvykkyys 

mahdollistavat sosiaalisen tuen kollektiivista toteuttamista.  

 

Keskeisenä etätyöntekijän työhyvinvointia edistävänä tekijänä tutkielmasta nousee esihen-

kilön toteuttama tuki esimerkiksi huomioinnin, kannustavuuden ja osallistamisen sekä yh-

teyden vahvistamisen muodoissa. Etäjohtajuudessa on huomioitava pidemmän aikavälin ta-

voitteiden sekä kontekstisidonnaisten tekijöiden lisäksi työyhteisön ryhmädynamiikan keh-

keytyminen sekä työntekijöiden yksilöllisten tarpeiden kohtaaminen. Organisaatiossa tulisi 

arvottaa korkealle etäjohtajuustyön toteuttamisessa tarvittavan sosiaalisen tuen antamisen 

aikaresurssi, sekä tukea esihenkilöitä etäjohtajuuden toteuttamisessa ja osaamisen kehittä-

misessä sen osalta. 

 

Yksilön työhyvinvointia edistävät kokemukset työn imusta, mielekkyydestä ja työtyytyväi-

syydestä. Näihin liittyvät keskeisesti työn sisältö ja vaikuttamismahdollisuudet, selkeät toi-

mintamallit ja tavoitteet, luottamuksellisuuden kokemus sekä työyhteisön vastavuoroinen 

tuki. Hyvä työyhteisöllisyys luo sosiaalista työhyvinvointia, mikä tukee yksilön työhyvin-

vointia.  
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Tämän tutkielman perusteella suositellaan tietoista yhteyden ja työyhteisön yhtenäisyyden 

vahvistamista yhteisin palaverirutiinein sekä esihenkilön kahdenvälisen yhteydenpidon 

kautta. Työyhteisön samaistumiseen perustuvaa luottamuksellista sekä vastavuoroista ja vä-

litöntä ilmapiiriä tulee ruokkia. Tällöin rakentuu kollektiivista työyhteisöllisyyttä, jossa vuo-

rovaikutus on ammatillisesti ja sosiaalisesti antoisaa. Etäjohtajan tulee myös huomioida yk-

silölliset identiteetit ja tarpeet, sekä tukea yksilön minäpystyvyyden kokemusta ja itseohjau-

tuvuutta. Yhteyden vahvistamiseksi tulisi huomioida oman lähityöpiirin työyhteisöllisyyden 

ylläpitämisen lisäksi työntekijän rooli ja työpanoksen merkitys organisaation tavoitteiden 

toteuttamisessa. Tätä edesauttaa johtamisen kytkeminen tavoitteisiin, tuloksiin ja palauttei-

siin sekä laajempaan kokonaiskuvaan. Yhteyttä vahvistaa myös osallistaminen yhteiseen 

pohdintaan, työstöön ja kehittämiseen. Läsnäolopäivien osalta tulisi hyödyntää kasvokkai-

sen ja epämuodollisen vuorovaikutuksen antamaa lisäarvoa yhteisessä ammatillisessa poh-

dinnassa ja ideoinnissa.  

 

Tapaustutkimusorganisaatiossa on vahvat perinteet työhyvinvointia tukevien tapahtumien 

järjestämisessä. Pandemia-aikana ei ole voitu järjestää koko työyksikön yhteisiä läsnäoloti-

laisuuksia, jotka vahvistaisivat työntekijöiden organisaatioon identifioitumista, organisaa-

tiotason kulttuuria ja yhtenäisyyttä. Empiriasta ilmeni, että organisaatiotason ja ylemmän 

johdon ohjaava ja kannustava viestintä sekä työntekijöille osoitettu tuki etätyöskentelyn käy-

täntöjen kehittämisessä olivat merkityksellisiä. Johdon työhyvinvointia tukeva ohjaus sekä 

kannustaminen työn rajaamiseen, tauottamiseen sekä liikunnan ja informaatioergonomisen 

työn teon huomiointiin aikaansaivat yksilöiden toiminnassa muutoksia ja vähensivät koettua 

kuormitusta. Vastaavia kannustavia menettelyjä on jatkossakin hyvä hyödyntää. 

 

Etätyöskentelyn rinnalle tulisi vakioida yhteiset läsnäolopäivät, joihin työyhteisössä sitou-

dutaan. Näissä säännöllisissä tilaisuuksissa tulisi olla mielekäs, työtavoitteille ja työyhtei-

söllisyydelle lisäarvoa antava sisältö. Läsnäolotilaisuuksissa tulisi käsitellä osallistavasti ke-

hittämistä ja yhteistä pohdintaa vaativia asioita. Lisäksi niissä tulisi hyödyntää epämuodol-

lista vuorovaikutusta ja yhteistä tekemistä. Tutkielman tulosten perusteella ehdotettava työn-

teon malli (kuva 14) pyrkii lisäämään työyhteisön yhtenäisyyttä ja sosiaalista yhteyden ko-

kemusta. Mallin ideaan on yhdistelty tutkimuskirjallisuuden löydökset sekä haastatteluissa 

esiin tulleet näkökohdat, kuten näkemykset läsnäolotilaisuuksien sisällölliseen 
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mielekkyyteen ja järjestämistaajuuteen liittyen. Malli huomioi myös perehdyttämisen ja ryh-

mäytymisen sekä epämuodollisen vuorovaikutuksen tarpeet laajamittaisemmassa etätyömal-

lissa.  

 

 
Kuva 14. Ehdotus uudesta työn teon yleismallista. 

 

Kuvassa 14 esiteltävä malli ehdottaa, että säännöllinen läsnäolopäivä pidetään vakioidusti 

vähintään kerran kuukaudessa. Sen osalta velvoitetaan sitoutumaan läsnäoloon. Malliin on 

sisällytetty haastatteluissa noussut toive esihenkilön kahdenvälisen yhteydenpidon osalta 

sekä haastatteluissa hyväksi todetut käytännöt virtuaalisten viikkopalavereiden ja virtuaali-

kahvien rutiineista. Malli sisältää myös koko työyksikön yhteiset päivän kestävät läsnäolo-

tapahtumat, joita tapaustutkimusorganisaatiossa on normaaliaikana vuosittain järjestettykin. 

Mallissa lähityöyhteisön kehittämistilaisuudet huomioivat sosiaalisen pääoman tietoisen 

kerryttämisen sekä työntekijävalmiuksien ja osaamisen kehittämisen lisäksi myös epämuo-

dollisen vuorovaikutuksen ja yhteiset virkistysaktiviteetit. Mallissa on huomioitu työyhtei-

sön jäsenille tarvittaessa käyttöön otettava kiertävä läsnäolovuoro erityisesti perehdyttämis-

tilanteissa hyödynnettäväksi. Sen ajatuksena on, että työpaikalla olisi esihenkilön lisäksi 

vaihtuvalla taajuudella muitakin työyhteisön jäseniä läsnä useampi henkilö kerrallaan. Vir-

tuaalisten työvälineiden ja virtuaalisten sekä kasvokkaisten työyhteisön työtapojen kehittä-

minen on myös tulevaisuudessa tarpeellista. Etäjohtajuuden kehittämisen lisäksi malli ko-

rostaakin työyhteisöllisten taitojen omaksumista, koska yhteisöllisyys ei synny pelkästään 
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kasvokkaisen läsnäolon tai tulevaisuudessa kehittyvien fyysisten ja virtuaalisten työympä-

ristöjen johdosta. 

 

Huomioiden tämän tutkielman havainnoimat ilmiöt, voisi tapaustutkimusorganisaatiolle olla 

hyödyllistä toteuttaa laajempi kyselytutkimus liittyen näkemyksiin tulevasta työn teon ta-

vasta ja etätyön arvottamisesta suhteessa läsnäolotyöskentelyyn. Kattavamman tutkimuksen 

kautta saatavaa tietoa kannattaisi hyödyntää organisaation työn tekemisen uuden mallin sekä 

johtamisen kehittämisessä. 

 

Organisaatiossa hiljattain käynnistyneen toimitilastrategian päivityksen osalta olisi myös 

tarpeellista arvioida, miten työn tekemisen malli tulee kehittymään strategiakaudella ja mi-

ten ilmiötä pitäisi huomioida toimitilajohtamisen strategisessa suunnittelussa ja toimitilain-

vestointien toimitilaratkaisuissa. Tapaustutkimusorganisaation kohdalla toimitilaratkaisujen 

tarkastelussa nousevat tarkasteluun sellaiset toimitilat, joiden osalta voitaisiin hyödyntää ti-

lojen yhteiskäyttöisyyttä ja tilojen muuntojoustavuutta sekä kehittää tulevaisuuden työym-

päristöjä ja yhteistyön muotoja (Työterveyslaitos, 2022 c; Senaatti-kiinteistöt, 2022). Ta-

paustutkimusorganisaatio tekeekin yhteistyötä työympäristöjen kehittämisen osalta valtion-

hallinnon kiinteistökannasta vastaavan Senaatti-kiinteistöt-konsernin ja sen Puolustuskiin-

teistöt-tytärliikelaitoksen kanssa. Tutkielman yleinen työn teon malli ei ole hyödynnettävissä 

useisiin tapaustutkimusorganisaation toimintoihin, jotka ovat tietoturvakriittisiä ja vaativat 

käyttösidonnaisia toiminnan tiloja. Tämä tutkimus rajoittuikin tarkastelemaan vain asiantun-

tijatyötä, jota voidaan suorittaa etäyhteydellä. Nykyiset tilaratkaisut eivät kuitenkaan saisi 

toimia liikaa ohjaavina tekijöinä tulevaisuuden työn tekemisen kehittämisessä, vaikka niillä 

toimialatekijöistä johtuen on paljon suurempi merkitys kokonaisuudessa. Tapaustutkimus-

organisaatiolle olisi siis hyödyllistä myös pohtia tulevaisuuden työn tekemisen tapoja tilan-

teessa, jossa pandemian aikana on onnistuneesti toteutettu laaja etätyön tekemisen murros. 

 

7.6  Tutkimuksen rajoitukset 

Tutkielmassa on löydettävissä rajoitteita, jotka mahdollisesti myötävaikuttivat lopputulok-

seen. Tutkielman empiirinen osuus toteutettiin teemahaastattelemalla puolistrukturoidusti 

ryhmää sekä yksittäisiä työntekijöitä. Kahdella eri toteutustavalla tavoiteltiin parempaa ym-

märrystä ilmiöstä eri näkökulmien ja monipuolisemman aineiston avulla, mutta 
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kokonaisuuden analysointi oli tällä toteutustavalla haastavampaa. Tällaisessa toteutusmal-

lissa tutkijan mahdollisesti tekemät tutkimuksellisesti huonot valinnat voivat kertautua.  

 

Läsnäolototeutuksena ryhmähaastattelu olisi ollut helpompi toteuttaa ja se olisi saattanut 

osallistaa kaikkia osallistujia vielä paremmin. Kokonaisuutena haastatteluiden osalta toteu-

tus olisi voinut olla järkevämpi siten, että ryhmähaastattelussa olisi ollut viisi henkilöä ja 

yksittäisiä henkilöitä olisi haastateltu yhdeksän. Toisaalta suurehkosta ryhmäkoosta (9 hlöä) 

huolimatta, kaikki kuitenkin jonkin verran osallistuivat keskusteluun omia näkemyksiään 

esittäen. Ryhmähaastattelu muotoutui hieman haastateltavien painotusten ja ryhmädynamii-

kan mukaan. Voidaan pohtia, miten tilanne vaikutti lopputulokseen. Tutkijan arvion mukaan 

toteutustapa toi kuitenkin arvokasta aineistoa ilmiön tarkasteluun ja ilman sitä tutkijan ym-

märrys ilmiöstä olisi todennäköisesti jäänyt suppeammaksi. 

 

Tutkimusotos oli pieni ja siksi ilmiöstä esiinnousseita näkemyksiä ei voi sellaisenaan yleis-

tää. Ilmiöön liittyviä samanlaisia tekijöitä ja samankaltaisia havaintoja, kohdataan kuitenkin 

nykytilanteessa laajasti monenlaisissa organisaatioissa ja konteksteissa yksilö- ja yhteisöta-

solla. Yhtymäkohtia on siis tunnistettavissa laajempaan tarkasteluun rinnastettuna, ilmiön 

ollessa niin ajankohtainen ja laaja. Otoksen pienuudesta huolimatta saavutettiin hyvin satu-

raatiota. Ehkä osin siksi, että teemat olivat suhteellisen yleisellä tasolla ja ajankohtaisia. 

 

Etäjohtajuusmalleista Wan Vart et al. (2019, 80-82) ehdottamaa, tutkielman johdannossa 

tutkimustarpeena esiin nostettua etäjohtajuustaitojen mallin testausta ei tämän laadullisen 

tutkimuksen empiirisessä osassa toteutettu. Osa mallin ehdottamista kyvykkyyksistä kuiten-

kin sisällytettiin haastatteluteemakysymyksiin. Sosiaaliset kyvykkyydet ja luottamuksen ra-

kentaminen sisältyivät haastatteluteemoihin ja saivat vahvistuksen keskeisinä etäjohtajuu-

den toteuttamisen taitoina. 

 

Tutkielman teoreettisen viitekehyksen täsmällisempi rajaus olisi ollut tarkoituksenmukai-

sempi. Viitekehys sisälsi useita keskeisiä käsitteitä. Tutkimuksessa hyödynnettiin teo-

riasidonnaista päättelyä, jossa taustateoria osittain ohjaa aineiston keräämistä sekä auttaa 

tulkinnassa. Vaarana tässä hajanaisemmassa viitekehyksessä on, että sen ja empirian asian-

mukaista kytköstä ei muodostu. Tutkijan näkemyksen mukaan tutkielmassa kuitenkin 
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kyettiin yhdistämään hajanaisempi viitekehysteoria ja empiria toisiin tarkoituksenmukaisesti 

kytkeytyväksi kokonaisuudeksi. 

 

Haastattelukysymykset olisivat voineet olla täsmällisempiä ja niitä olisi pitänyt testata pa-

remmin etukäteen. Nyt niitä piti täydentää haastattelun kuluessa. Toisaalta teemahaastattelut 

sallivat tarkoituksenmukaisella tavalla tilannekohtaista soveltamista. 

 

Työhyvinvointi on käsitteenä laaja ja yksilön psykologiseen työhyvinvointiin rajattu tarkas-

telu sekä määrittely ei ole yksiselitteistä. Tutkimuksessa ei paneuduttu tarkemmin case-or-

ganisaation kontekstuaalisiin tekijöihin, eikä yksittäisten vastaajien taustatietoihin. Etäjoh-

tajuuden tarkastelusta rajattiin pois myös organisaatiotasoinen osuus, eikä ilmiötä kartoitettu 

etäjohtajan näkökulmasta. Ilmiön kannalta etäjohtajien näkemykset esimerkiksi toteuttami-

sen haasteista olisivat olleet hyödyllisiä. Organisaatiotason tekijöiden määrittäessä useita 

reunaehtoja etätyöskentelyyn liittyen, ei niiden poisrajaaminen ollut kaikilta osin yksiselit-

teistä. Etäjohtajuuden toteuttaminen, etenkin uudenlaisessa tilanteessa, vaatii organisaatiota-

son tukea ja resurssointia. Sen tarkastelun pois irrottaminen on hankalaa. Siksi tutkielman 

rajauksen yhteydessä sekä pohdinnassa, johtopäätöksissä ja jatkotutkimusehdotuksissa esi-

tettiin organisaatiotasoakin sivuavia johtopäätelmiä. 

 

7.7  Jatkotutkimusehdotukset 

Tutkielman tulosten analysoinnin yhteydessä nousi tutkijan mielessä sellaisia jatkotutkimus-

aiheita, joihin voisi olla hyödyllistä paneutua. Esihenkilön rooli on keskeinen työntekijöiden 

tukemisessa. Siksi olisi tärkeää, että hänellä on riittävä aikaresurssi ja taidot etäjohtajuuden 

toteuttamiseen. Etäjohtajuuden kehittämistä olisi siten hyvä tarkastella myös etäjohtajien nä-

kemysten kautta, huomioiden organisaatiotason kulttuuri, rooli ja toimenpiteet etäjohtajuu-

den tukena. Millaisia haasteita ja kehittämistarpeita etäjohtamisen toteuttamisessa tunniste-

taan etäjohtajien näkökulmasta. 

 

Tutkimuksesta ilmeni tiedon jakamisen haaste luontaisesti hieman siiloutuvassa etätyösken-

telykontekstissa. Enenevän etätyöskentelyn aikakaudella olisi hyödyllistä tutkia, miten voisi 

kehittää toimialueet ylittävää viestintää ja yhteistyötä siten, että huomioidaan eri prosessien 

poikkileikkaavia tietotarpeita ja rajapintoja. Toisaalta myös tietotyöstä johtuvaa kuormitusta 
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ja infotulvaa näyttäytyi kokemuksina aineistoissa, joten tarpeet tiedon hallinnoinnista ja 

kriittisestä arvioinnista pitäisi samalla myös huomioida, pohdittaessa esimerkiksi järjes-

telmä- ja toimintatapakehittämistarpeita. Olisi hyödyllistä tarkastella, miten etätyössä hel-

posti katveeseen jääviä ’merkityksellisiä pieniä juttuja’ tai ’yleistä pöhinää’ saisi ilmennettyä 

paremmin. Ja miten saisi eri toimialueiden poikkileikkaavia tai rajapintatietoja jaettua toi-

mintaa hyödyttävällä ja informaatioergonomisella tavalla. 

 

Tämän tutkimuksen tulosten perusteella myös esitetään, että olisi hyödyllistä laajemmalla 

otoksella tutkia työntekijöiden odotuksia, asenteita ja tarpeita uuden työn teon tavan kehit-

tämiseen sekä sen johtamiseen liittyen. Pitkäkestoisen etätyöskentelyvaiheen jälkeen uuden-

kaltainen niin sanottu hybridityö tullee sisältämään mahdollisuuden tehdä merkittävästi 

enemmän etätyötä. Pitäisi myös kartoittaa laajemmalla otoksella, miten pitkään jatkuneen 

etätyöskentelyvaiheen jälkeen koetaan organisaatioon identifioituminen sekä lähityöyhtei-

söön kuuluminen. Mistä tekijöistä sen mahdolliset muutokset johtuvat sekä miten siihen voi-

taisiin vaikuttaa.  

 

Etätyöskentelyn yleistymisen vuoksi pitäisi kehittää myös työyhteisö- ja yksilötason val-

miuksia. Niin sanotun hybridityön johtaminen vaatii esihenkilöiltä enemmän ja siinä tarvit-

tavien taitojen ja toimintamallien kehittämistä pitäisi siksi tarkastella lisää. Tämä työhyvin-

vointia tukevaa etäjohtajuutta tarkastellut tutkielma päätetäänkin sitaatilla, joka ilmentää, 

että etätyökontekstissa yhteyden vahvistaminen on sekä työntekijän että työyhteisön vas-

tuulla. Tutkielman mukaan se on myös yksi tärkeimmistä etäjohtajuustaidoista: 

 

 
”(…) että säilyy jonkin näkönen yhteys joka suuntaan tässä työyhteisössä, sekä kolle-

goihin, että sitten ylemmälle tasolle. Että, jos kaikki keskittyy vaan siihen omaan puur-

tamiseensa, niin siinä sitten äkkiä tavallaan katoo se tunne, että kuuluu johonkin yh-

teisöön.” (YHV2) 
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Liitteet: 

Liite 1 Tutkimusinstrumentti ryhmähaastattelulle 
Teemahaastattelun runko (ryhmähaastattelu) 

Teemojen alakysymyksiä sovelletaan keskustelun kulkua huomioiden  

(kaikkia kysymyksiä ei välttämättä ole tarpeen esittää, mikäli vastaukset jo käsitelty aiemmin) 

Teema I: Työyhteisön vuorovaikutus ja ilmapiiri sekä sen vaikutus yksilön työhyvinvointiin 

 

1. Millainen ilmapiiri työyhteisön keskinäisessä vuorovaikutuksessa koetaan erityisen tärkeäksi laajamittaisesti etätyöskennel-

täessä ja miksi?  

Diaesityksessä annettiin tueksi strukturoituja esimerkkejä: kannustava, vertaistukea antava (konkreettinen apu ja/tai henkinen tuki), 

luottamusta sisältävä, ristiriitatilanteissa rakentavasti suhtautuva, ideoivaa/kehittämishenkinen, rento, osallistava, välittävä/huolehtiva, 

yhteistä hyvää tavoitteleva / työyhteisöllinen, tai muu. 

 

2. Millaiset työyhteisön keskinäiset vuorovaikutustavat koetaan erityisen tärkeiksi laajamittaisesti etätyöskenneltäessä ja 

miksi? 

Diaesityksessä annettiin tueksi strukturoituja esimerkkejä. 

 

Teema II: yksilön työhyvinvointi ja etätyön johtaminen työhyvinvointia tukien 

3. Ovatko yhteisesti sovitut etätyökäytännöt tarpeellisia? 

4. Millaisia etätyökäytäntöjä ja toimintamalleja olisi tarpeen kehittää ja mikä niiden merkitys on? 

5. Virtuaalisen ja teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen edut sekä haasteet verrattuna läsnäolotyöhön? 

6. Miten edellä mainittua voisi kehittää (esim. järjestelmiä, käytäntöjä, toimintakulttuuria, yksilö/esihenkilö/työyhteisötoimin)? 

7. Etätyöskentelyn etuja, joilla vaikutusta yksilön työhyvinvointiin? 

8: Tunnistetaanko työyhteisössä erityisiä psykologisia tai sosiaalisia kuormitustekijöitä etätyön suorittamisen osalta? 

9. Mitkä ovat tärkeitä resursseja/voimavaratekijöitä, jotka etätyömallissa auttavat työtehtävien vaatimuksista suoriutumista 

ja/tai tukevat muita resurssitekijöitä? (Diaesityksessä käsitemäärittely) 

 

Teema III: sosiaalinen työhyvinvointi ja työyhteisöllisyys etätyökontekstissa 

10. Miten koette, että luottamus rakentuu ja miten sitä ylläpidetään etätyömallissa? (Diaesityksessä luottamuksen käsite) 

11. Millainen on työyhteisön sosiaalisen tuen (esim. ammatillinen vertaistuki, samaistuminen, apu työtehtävissä, hyvä työil-

mapiiri, työyhteisöllisyys) merkitys etätyössä (ja miksi näin)? 

12. Mitkä ovat edellä kuvatun sosiaalisen tuen, ilmapiirin ja työyhteisöllisyyden haasteet sekä erot verrattuna läsnäolotyöhön? 
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Liite 2 (1/2) Tutkimusinstrumentti yksilöhaastatteluille: 
 

Päätutkimuskysymys 

Miten työhyvinvointia ja työyhteisöllisyyttä voidaan tukea etäjohtajuustaidoin? 

 

Tutkimusongelma 

Alatutkimuskysymykset 

Teoria 

Käsitteet 

Empiria  

Haastattelukysymykset 

(yksilöhaastattelukysymykset, joita sovelletaan tarpeen mukaan, 

Mistä tekijöistä työhyvin-

vointi koostuu etätyökon-

tekstissa? 

 

Työhyvinvointi, 

Etätyö 

 

 

 

Teema I: etätyöhyvinvoinnin määrittely ja kokeminen 

-Mikä on mielestäsi työhyvinvointia edistävää etätyömallissa ja 

miksi? 

-Mikä on haastavaa/kuormittavaa työhyvinvoinnin kannalta etätyössä 

ja miksi?  

-Onko työyhteisön sosiaalinen tuki erityisen tärkeää etätyöskenneltä-

essä yksilönä ja/tai töiden kannalta? 

-Koetko työn päätöksenteko- ja vaikutusmahdollisuudet riittäviksi? 

-Mikä sitouttaa sinua ja on mielestäsi erityisen tärkeää työtyytyväi-

syyden kannalta etätyöskenneltäessä? 

Miten koet työn rajaamisen, tavoitettavuuden, nopeatempoisuuden ja 

tehokkuuden etätyömallissa? 

Miten työhyvinvointia tu-

kevaa etäjohtamista tulisi 

kehittää asiantuntijaor-

ganisaation työntekijöiden 

näkökulmasta? 

 

Etäjohtaminen, 

Etäjohtajuustaidot 

Työhyvinvointi 

 

 

 

 

Teema II: etätyön johtaminen työhyvinvointia tukien 

-Jos tunnistat erityisiä psykologisia tai sosiaalisia kuormitustekijöitä 

etätyön suorittamisen osalta, niin miten niitä voi mielestäsi lieven-

tää etäjohtajan tuella ja etäjohtajuustaidoin?  

-Mitä yksilön hyvinvointia edistäviä tekijöitä tulisi mielestäsi erityi-

sesti tukea etäjohtajan toimin? 

-Mitkä ovat etätyössä tärkeitä resurssi/voimavaratekijöitä (tässä koh-

den tarkastelussa muut kuin sosiaaliset resurssit, ei siis esim. työyh-

teisön työilmapiiri) vaan esim. organisaatiokulttuuri, toimivat proses-

sit, johtaminen, työn sisältö ja merkitys, vaikuttamismahdollisuudet, 

kehittäminen, tavoitteellisuus, palautteenanto tai muu?  

-Mitkä yksilön psykologisen pääoman tekijät ovat erityisen tärkeitä 

laajamittaisessa etätyömallissa toimittaessa, (esim. millaiset asenteet, 

metatiedot/taidot, osaaminen ym.)? 

Mitä seuraavista etäjohtajuustaidoista pidät erityisen tärkeinä: 

-vuorovaikutustaidot  

-sosiaaliset taidot (esim. tuen anto) 

-etätiimin johtamistaidot (esim. vastuuttaminen, palautteenanto) 

-luottamuksen rakentamisen taidot 

-teknologiset taidot 

Mitä seuraavia etäjohtajan tehtäviä arvotat erityisesti: 

-tehokuutta kehittävät menettelytavat 

-tiedonjakamisen prosessien tuki 

-konfliktien ja tunteiden säätely 

-työyhteisön yhtenäisyyden lisäys 

- työyhteisön tehtäviin liittyvän yhteisen ymmärryksen edistäminen  
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Liite 2 (2/2)  

Tutkimusinstrumentti yksilöhaastatteluille 

 

-tiimin yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien suunnittelu 

-ohjaaminen, koordinointi, yhdistäminen 

-sosiaalisen ja inhimillisen pääoman kerryttämiseen liittyvien proses-

sien tukeminen 

Miten  

työyhteisöllisyyttä  

voidaan vahvistaa etätyö-

kontekstissa? 

Työhyvinvointi (sis. so-

siaalinen työhyvin-

vointi, sosiaalinen 

pääoma) 

Etäjohtaminen 

 

 

 

 

 

Teema III: sosiaalinen työhyvinvointi ja työyhteisöllisyys etätyö-

kontekstissa 

-Millainen on mielestäsi sosiaalisen tuen merkitys työyhteisöllisyy-

den ja työilmapiirin kannalta? 

-Miten työyhteisöllisyyttä ja hyvää työilmapiiriä vahvistetaan etätyö-

kontekstissa?  

-Miten työyhteisöllisyyttä voi mielestäsi edistää etäjohtajan toimin?   

-Millaiset vuorovaikutustavat ja -käytännöt ovat mielestäsi erityisen 

tärkeitä etäkontekstissa? 

-Miten arvotat ammatillisen vertaistuen ja samaistumisen merkityk-

sen etätyössä?   
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