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Tämän tutkielman avulla pyritään kuvaamaan luottamusta etätyössä ja sen rakentumista etä-

johtamisen kontekstissa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää millä keinoilla etäjohtajat 

pystyvät rakentamaan luottamusta etänä työskenteleviin alaisiin. Työssä käsitellään etätyötä, 

etäjohtamista sekä luottamusta ja luottamuksen rakentumista. Tutkielman avulla pyritään li-

säämään etäjohtajien ymmärrystä luottamuksen rakentumiseen etätyössä. Tutkimus on tehty 

kvalitatiivisena ja tutkimuksen empiirinen aineisto on kerätty puolistrukturoitujen teema-

haastatteluiden sekä fokusryhmäkeskustelun avulla.  

Tutkimuksen tuloksista voidaan havaita, että luottamus koostuu etätyössä tavoitettavuu-

desta, vuorovaikutuksesta, yhteisöllisyydestä sekä vastuuntuntoisuudesta. Etäjohtajat raken-

tavat luottamusta etätyöntekijöihinsä johdonmukaisilla ja läpinäkyvillä toimilla sekä anta-

malla yksilöityä palautetta. Etäjohtajan luottamuksen rakentamiseen liittyviä taitoja voidaan 

mainita tutkimuksen perusteella esimerkiksi vuorovaikutustaidot sekä tunteiden aistiminen 

ja tietynlainen tunneälykkyys.  

Tutkimuksen perusteella luottamus koetaan yhtä tärkeäksi, työskenneltiin sitten etä- tai lä-

hityössä, kuitenkin tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että luottamuksen merkitys ko-

rostuu etätyöskentelyssä. Tämän tutkielman tulokset ovat yhteneväisessä linjassa aiempien 

tutkimusten kanssa. Etäjohtajat rakentavat luottamusta olemalla johdonmukaisia ja lä-

pinäkyviä toimissaan, tiedon jakaminen on avointa sekä vuorovaikutus jatkuvaa. Vähäisten 

kasvokkain kohtaamisten vuoksi etäjohtajan tulee myös kiinnittää huomiota tunteisiin ja nii-

den käsittelyyn.    
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The purpose of this study was to describe trust in telework and trust-building in the context 

of telework. The aim of the study was to find out the ways in which e-leaders can build trust 

in subordinates working remotely. The work deals with teleworking, e-leadership and trust 

and trust-building. The goal of this Master´s Thesis is to increase e-leaders understanding of 

trust-building in telework. The research has been conducted qualitatively and the empirical 

material of the research has been collected through half-structured theme interviews and 

focus group discussions.  

The result of this study points out that trust in telework consists of reachability, interaction, 

community spirit and responsibility. E-leaders build trust their telecommuters through con-

sistent and transparent actions and by providing personalized feedback. Based on the re-

search, the capability that can be related to e-leaders trust-building are for example interac-

tion skills as well as sensing emotions and a certain kind of emotional intelligence.  

According to the research, trust is perceived as equally important, whether you worked vir-

tual or in close work, however, based on the research, it can be stated that the importance of 

the trust is emphasized in teleworking. The results of this study are largely in line with pre-

vious studies. E-leaders build trust by being consistent and transparent in their actions, 

knowledge sharing is open, and interaction is continuous. Because of the small number of 

face-to-face encounters, the e-leader should also pay attention to the emotions and how to 

make them into account.  
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1 Johdanto 
 

 

Työelämä on jatkuvassa murroksessa ja megatrendit, kuten digitalisaatio ja tekoäly muutta-

vat työtä tulevaisuudessakin. Teknologinen murros hävittää ammatteja ja tulevaisuudessa 

työtä tehdään muualla kuin perinteisillä työpaikoilla. Kuitenkin viime aikojen suurin muutos 

on tapahtunut viimeisten reilun kahden vuoden aikana, kun useiden ihmisten työ muuttui 

hetkessä etätyöksi korvaten joko osittain tai kokonaan kiinteissä toimipisteissä tehtävän 

työn. Koronapandemia mullisti tavan tehdä työtä ja etätyötä tekevien määrä kasvoi räjäh-

dysmäisesti. Etätyöhön siirtyminen vaati nopeita järjestelyitä ja sopeutumista niin työnteki-

jöiltä kuin myös työnantajilta. (Pyöriä, Ojala & Nätti 2019; Mäkikangas, Juutinen, Oksanen 

& Melin 2020.) Etätyön tekeminen lähes kaksinkertaistui vuoden 2020 aikana (Tilastokes-

kus 2021). Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön Eurofoundin (2020) mukaan pan-

demiasta johtuen Suomessa lähes 60 % työntekijöistä, jotka aiemmin työskentelivät perin-

teisellä toimistolla, siirtyivät etätyöskentelyyn, jolloin etätyöstä tuli tavanomainen työsken-

telymuoto monille työntekijöille. Toisaalta myös nykyaikainen tietointensiivinen työsken-

tely mahdollistaa etätyön tekemisen, eikä fyysistä läsnäoloa tarvita samalla tavalla kuin 

aiemmin. Etätyö mahdollistaa uudenlaista joustavuutta, sitoutuneisuutta ja työrauhaa. Se 

mahdollistaa myös paremman joustavuuden työn ja vapaa-ajan välille. Monelle työntekijälle 

etätyöhön sopeutuminen sujui hyvin ja siitä tuli osa normaalia arkea, silti osa koki etätyön 

kokonaan uutena tapana tehdä työtä. (Eurofund 2020; Bailey & Kurland 2002; Savolainen 

2013.) 

 

Kovalainen, Poutanen & Arvonen (2021) tekemä tutkimus osoittaa, että pandemian aiheut-

tamissa poikkeusoloissakin työnteko sujui hyvin, vaikka siirryttiinkin etätöihin. Työn teon 

muutosta vauhditti myös digiloikkaa, jonka usean työnantajan ja työntekijän oli otettava. 

Kovalainen et al. (2021) tehdyn tutkimuksen mukaan vastaajista 52 % haluaa jatkaa pysy-

västi etätöiden tekemistä koronaepidemian jälkeenkin. On selvää, että etätyöskentelystä on 

tulossa pysyvä ilmiö, niin yksityisellä kuin myös julkisella sektorilla. Tutkimuksessa saadut 

tulokset vahvistavat myös omalta osaltaan luottamuksen merkitystä etätyössä. Etätöiden 

merkittävä kasvu aiheuttaa tarpeen tarkastella luottamusta ja sen rakentumista 
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etätyösuhteessa. Etätyön toteuttaminen vaatii uudenlaista ajattelu- ja toimintatapoja niin 

työntekijöiltä kuin myös johtajilta. 

 

Etätyö nykyisessä kontekstissaan tarkoittaa etäisyyttä työpisteeseen ja siihen liittyy vah-

vasti myös kotona työskentely. Yleisimmillään etätyö määritellään työksi, jota voidaan 

tehdä muualla kuin pääasiallisella työpaikalla. Teollisuutta edeltäneenä aikana suurin osa 

ihmisistä työskenteli kotona tai sen lähettyvillä, vasta teollinen vallankumous vei ihmiset 

pois kodeista keskitetyille työpaikoilla, tehtaisiin ja toimistoihin. Tänä päivänä suuntaus on 

taas päinvastoin. (Baruch 2000; Kovalainen et al. 2021.) 

 

Etätyö ja työn tekemisen uusi luonne edellyttää niin työntekijöiltä kuin myös johtajilta uu-

denlaista osaamista (Eurofound 2020). Luottamus on merkittävä tekijä, joka on vahvasti 

työntekijän ja johtajan välisessä suhteessa ja esimiehen rooli on merkittävä rakentamaan 

luottamusta alaisiinsa (Blomqvist 2006). Dirks & Ferrin (2001) osoittavat, että johtajuuteen 

liittyvä luottamus on vahvasti yhteydessä organisaation suorituskykyyn. Useissa tutkimuk-

sissa on tunnistettu myös luottamuksen merkitys menestyksekkään liiketoiminnan perustana 

ja luottamuksen nähdään lisäävän johtamisen tuloksellisuutta. Luottamuksen merkitys ko-

rostuu erityisesti esimies-alaissuhteessa silloin, kun esimiehen kontrollivalta vähenee, kuten 

esimerkiksi etätyöskentelyssä. (Savolainen 2011.) 

 

Teknologia on mahdollistanut etätöiden tekemisen jo useiden vuosien ajan, mutta kaikki or-

ganisaatiot eivät ole uskaltaneet tai halunneet luopua kontrollista. Työntekijöihin ei ole ha-

luttu luottaa täysin antamalla heille etätyöhön liittyvää vastuuta ja vapautta. Etätyö vaatii siis 

jatkossa asennemuutoksia. Etäjohtaminen tulee jatkossa olemaan vahvasti läsnä työelämässä 

ja luottamuksen rakentaminen etänä työskenteleviin työntekijöihin on tärkeää. Vilkmanin 

(2016) mukaan luottamus on yksi suurimmista haasteista etätyössä. Kuitenkin luottamuksen 

rakentaminen esimiehen ja työntekijän välille on tärkeää, ja se edellyttää vuorovaikutusta 

sekä avointa kommunikointia. Henttosen ja Blomqvistin (2005) mukaan luottamuksella on 

keskeinen rooli etäjohtajuudessa. Luottamusta ei voida pitää itsestään selvyytenä, vaan se 

pitää tunnistaa ja rakentaa, erityisesti etäjohtamisen kontekstissa.   
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Tässä Pro Gradu -tutkielmassa käsitellään luottamusta ja sen rakentumista etäjohtamisen 

kontekstissa. Tutkielmassa halutaan ilmentää luottamuksen roolia etäjohtamisessa. Tarkoi-

tuksena on selvittää kuinka ja millä keinoilla yrityksen johto ja esimiehet voivat rakentaa 

luottamusta etänä työskenteleviin työntekijöihin. Tavoitteena on täyttää aukkoa etäjohtajuu-

den keskustelussa luottamuksen rakentumisen näkökulmasta. Työn teoreettinen osio muo-

dostuu kirjallisuuskatsauksesta, joka koostuu etäjohtamiseen liittyvistä käsitteistä. Tässä osi-

ossa käydään myös läpi etätyötä ilmiönä ja käsitteenä. Teoreettisen viitekehyksen toisessa 

osuudessa tarkastellaan luottamusta käsitteenä, luottamusta erityisesti etätyössä ja luotta-

muksen rakentumista etäjohtamisen kontekstissa. Viitekehyksen kolmannessa osiossa koos-

tetaan yllä mainitut asiat yhteen ja tarkastellaan asiaa vielä erityisesti etäjohtajan näkökul-

masta. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Pandemia nosti esille työn tekemisen uusia linjauksia ja mahdollisti etätyön aseman hahmot-

telua merkittäväksi osaksi uutta normaalia. Pandemia pakotti globaalisti organisaatiot miet-

timään työtä ja sen tekemistä uudella tavalla, sekä luomaan todella nopeasti uusia työnteon 

malleja ja käytänteitä (Kovalainen et al. 2021). Pandemian myötä etätyön tuomat hyödyt 

nousivat myös esille, kun työntekoa pystyttiin jatkamaan olosuhteisiin nähden melko nor-

maalisti. Covid-19 kriisin myötä on konkretisoitunut myös tarve kiinnittää huomiota etätyö-

hön ja sen johtamiseen.  

 

Luottamukseen perustuva johtaminen ei ole aivan uusi käsite. Humalan (2007) mukaan luot-

tamukseen perustuva johtaminen on ehdoton edellytys etätyön johtamiselle. Myös Kettusen 

& Kalliomaan (2013) mukaan nykypäivän johtamisen kulmakivenä voidaan nähdä johdon 

ja työntekijöiden välinen luottamus. Malkamäen (2017) mukaan luottamus liittyy vahvasti 

hyvän johtamisen ominaispiirteiksi, jolla on merkittävää vaikutusta suorituskykyyn. Luotta-

mus nähdään avaintekijänä organisaation menestykseen, johtamisen tehokkuuteen sekä 

työntekijöiden sitouttamiseen, suorituskykyyn ja työtyytyväisyyteen. Luottamus voidaan 

nähdä organisaation voimavarana ja kilpailuedun lähteenä, jonka merkitys on positiivinen, 

yhteistyötä ja tuloksellisuutta parantavana. Luottamus helpottaa kommunikointia, vaikeiden 
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asioiden käsittelyä ja konfliktien hallintaa organisaatiossa. Kun taas vähäinen luottamus tai 

luottamuspula luo esteitä vuorovaikutussuhteisiin. (Ellonen, Blomqvist ja Puumalainen 

2008; Malkamäki 2017.) 

 

Luottamusta koskevien tutkimusten määrä on kasvanut ja luottamuksen merkitys ja sen hyö-

dyt organisaatiossa tunnetaan. Kuitenkin luottamuksen rakentamista ja luottamuksen kyt-

keytymistä johtajuuden toimintaympäristön laajempaan muutokseen on tutkittu vielä suh-

teellisen vähän. Savolainen (2011) toteaa, että luottamusjohtajuus mahdollistaa organisaa-

tion uudistumisen, tuottavuuden, kilpailukyvyn sekä inhimillisen pääoman kasvun. Malka-

mäki (2017) kirjoittaa, että luottamuksen merkitys hyvän johtamisen tuloksena on tunnis-

tettu, silti useissa artikkelissa on todettu, että luottamusta on vaikea rakentaa ja ylläpitää. 

Tämän vuoksi on merkittävää ymmärtää luottamuksen rakentamisen käytännön keinoja ja 

aiheesta tarvitaan lisää tietoutta. 

 

Luottamuksen rakentaminen on mainittu yhdeksi uuden vuosituhannen keskeisimmäksi joh-

tamistaidoksi. Etäjohtaminen tuo haasteita johtajuuden kontekstiin ja organisaatioiden olisi 

tärkeää ymmärtää ja tukea etäjohtajia entistä vahvemmin tulevaisuudessa. (Savolainen 

2011.) Vilkman (2016) tekemässä tutkimuksessa korostetaan, että etätyö ei ole vähentänyt 

johtamistarpeita, vaan se edellyttää uudenlaista vuorovaikutteista tapaa johtaa ja ohjata 

työtä, tiimejä ja työntekijöitä. Vuorovaikutteisuudessa korostuu kohtaaminen, aito kiinnos-

tuksen osoittaminen, kuunteleminen sekä tavoitettavissa oleminen.  

 

On erityisen tärkeää, että etäjohtajalla on kyky rakentaa luottamusta. Vilkmanin (2016) mu-

kaan luottamus on yksi suurimpia haasteita etätyössä ja luottamuksen merkitys korostuu etä-

työskentelyssä. Luottamuksellinen suhde johtaa avoimempaan tiedonjakamiseen, innovaati-

oihin sekä parempaan ongelmanratkaisuun. Useissa eri tutkimuksissa luottamus on todettu 

merkittäväksi tekijäksi tiimin tehokkuuteen, tuottavuuteen ja yhteenkuuluvuuteen. Luotta-

muksellinen suhde esimiesten ja tiimin jäsenten välillä auttaa tehtävään keskittymisessä ja 

näin ollen tukee tiimille asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Luottamuksellisen suhteen 

syntyminen edellyttää kuitenkin avointa kommunikointia esimiehen ja tiimin välillä. Sivu-

nen (2007) toteaa, että perinteisen tiimin ja etätiimin johtajalta vaaditaan melko 
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samankaltaisia ominaisuuksia, kuitenkin etäjohtamisessa yhteisen fyysisen tilan puuttumi-

nen korostaa entisestään johtajan vuorovaikutustaitoja. Etäjohtajalle on tärkeää, että vuoro-

vaikutus tiimin kanssa on ennakoivaa ja johdonmukaista. Kommunikoinnin on oltava 

avointa, rehellistä ja toistua usein. (Henttonen & Blomqvist 2005; Fisher & Fisher 2011; 

Vilkman 2016; Savolainen 2013.) 

 

Sitran raportissa ”Elinvoimainen Suomi” luottamus mainitaan yhdeksi uudistamisen kärki-

teemaksi johtajuuden kehittämisessä. Työelämässä on menossa muutos, joka vaikuttaa myös 

johtajuuteen merkittävästi. (Savolainen 2013; Nurmio & Turkki 2010.) Uudenlainen johta-

juus etsii vielä väyläänsä, johtajuus, joka ei toteudu enää pelkän hierarkian kautta. Tulevai-

suus näyttää millaiseksi vaikutuskeinoksi luottamus siinä rakentuu, jotta toiminta on jatkos-

sakin tuloksellista ja toimivaa. Etätyön räjähdysmäinen kasvu edellyttää etäjohtamisen ja 

luottamuksen lähempää tarkastelua. (Savolainen 2013; Vilkman 2016). Myös Contreras, 

Baykal & Abid (2020) toteavat, että saadaksemme lisää ymmärrystä etätyöstä ja etäjohta-

juudesta, tarvitaan lisää tutkimusta tästä uudesta tavasta työskennellä. Aiheesta tarvitaan li-

sää tietoa ja ymmärrystä siitä, millä konkreettisilla keinolla johto pystyy rakentamaan luot-

tamusta etänä työskenteleviin alaisiinsa. Tässä työssä halutaankin tarkastella laadullisin me-

todein, kuinka johtajat ja esimiehet voivat vaikuttaa omalla toiminnallaan luottamuksen ra-

kentumiseen etätyöskentelyssä.  

 

1.2 Tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

 

Tässä Pro Gradu-tutkielmassa tarkastellaan luottamusta, luottamuksen merkitystä ja sen ra-

kentumista etätyössä. Tarkoituksena on selventää erityisesti johdon ja esimiesten näkemyk-

siä luottamuksesta etäjohtamisessa ja mitkä ovat ne keinot, joilla esimiehet voivat rakentaa 

luottamusta etätyöskentelyssä. Tutkielmassa taustoitetaan johtamisen ja luottamuksen käsit-

teitä etätyön kontekstissa. Johdolla on yleensä suurempi taipumus luottaa omiin työnteki-

jöihinsä kuin taas päinvastoin (Laine 2008). Siksi tässä työssä on erityisen tärkeä kiinnittää 

huomiota niihin keinoihin, joiden avulla organisaation johto ja esimiehet voivat rakentaa 

luottamusta työntekijöihinsä. Tavoitteena löytää niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
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luottamuksen syntymiseen etätyöskentelyssä ja minkälainen merkitys luottamuksella on etä-

johtamisessa.  

 

Pro gradun aiheena on luottamuspohjainen johtaminen etätyössä, ja päätutkimuskysymys 

on:  

Mitä on luottamuspohjainen johtaminen etätyössä? 

 

Päätutkimuskysymystä tarkennetaan neljällä alatutkimuskysymyksellä:  

Mikä on luottamuksen merkitys etäjohtamisessa? 

Mistä koostuu luottamus etätyössä? 

Mitkä tekijät vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen etätyössä? 

Millä keinoilla johto ja esimiehet rakentavat luottamusta etätyössä? 

 

Taulukko 1. Tutkimuskysymysten ja tavoitteiden asetanta: 

Tutkimuskysymys Tavoite Vastaus 

Mitä on luottamuspohjai-

nen johtaminen etä-

työssä? 

Tavoitteena selvittää mistä 

koostuu luottamus etäjohta-

misen kontekstissa ja taus-

toittaa luottamuksen raken-

tumista etätyössä. 

Teoria, ja empiriasta pyri-

tään löytämään vahvistusta 

näkökulmille. 

Mikä on luottamuksen 

merkitys etäjohtamisessa? 

Selvittää mikä merkitys 

luottamuksella on etäjohta-

misessa. 

Teoria 

Mistä koostuu luottamus 

etätyössä? 

Selvittää mistä tekijöistä 

luottamus koostuu etä-

työssä.  

Pääosin teoriasta, empiri-

asta toivotaan vahvistusta 

teorianäkökulmille. 

Mitkä tekijät vaikuttavat 

luottamuksen rakentumi-

seen etätyössä? 

Kysymyksellä taustoitetaan 

luottamuksen rakentumista 

ja tarkastellaan luottamuk-

sen rakentumiseen vaikutta-

via tekijöitä. 

Vastaus empiriasta, kuiten-

kin pohjaolettama teoriasta. 

Millä keinoilla johto ja 

esimiehet rakentavat luot-

tamusta etätyössä? 

Tavoitteena selvittää joh-

don konkreettiset keinot 

luottamuksen rakentami-

seen etätyössä. 

Empiria 
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Tutkimus rajataan koskemaan vain yhtä suomalaista kohdeorganisaatiota ja työssä halutaan 

painottaa erityisesti johdon ja esimiesten näkemyksiä luottamuksesta etätyöskentelyssä ja 

etäjohtamisessa. Tutkielma fokusoi siihen, miten johto näkee luottamuksen merkityksen ja 

rakentumisen etätyössä. Kohdeorganisaatiossa tarkastelussa on erityisesti nykyiset työsuh-

teet, joissa tehdään rinnakkain etä- ja lähityötä. Toisin sanoen työstä rajautuu pois luotta-

muksen rakentuminen kokonaan virtuaalisessa työyhteisössä, jossa henkilöt eivät ole kos-

kaan tavanneet kasvotusten.  

 

Kohdeorganisaatiossa ei suosittu etätyöskentelyä ennen Covid-19 pandemiaa. Kuitenkin hy-

vin pian pandemian alkuvaiheessa koko organisaatio siirtyi etätöihin hyvin pikaisella aika-

taululla. Tämä vaikutti kaikkien työskentelyyn sekä uusien rutiinien ja toimintatapojen syn-

tymiseen. Luottamusta oli tarkasteltava ja rakennettava uudesta näkökulmasta, työskentelyn 

muuttuessa etätyöhön ja näin ollen johtaminen etäjohtamiseksi. Työ on merkittävä kuvaa-

maan johdon käsityksiä luottamuksesta etäjohtamisessa ja työn keskiöön nousee luottamuk-

sen rakentaminen ei-kasvokkain tapahtuvassa työskentelyssä. Tutkimuksen avulla kohdeor-

ganisaatio voi saavuttaa uutta ymmärrystä luottamuksen rakentumiseen etätyöskentelyssä. 

 

Tutkimuksen on tarkoitus lisätä ymmärrystä luottamuksesta etäjohtamisen kontekstissa. Tut-

kimus rajataan koskemaan pelkästään etätyöskentelyyn liittyviä luottamuksen käsitteitä ja 

näin ollen etätyöskentelyä ja sen johtamista tarkastellaan vain luottamukseen liittyvistä nä-

kökulmista. Vaikka tässä työssä keskitytään etätyöhön, niin silti kirjallisuuskatsauksessa si-

vutaan tutkimuksia koskien virtuaalitiimejä. Tutkimuksen kohdeorganisaatiossa pandemian 

aikaan työskentely siirtyi täysin etätyöhön, ja siksi työskentelyä voidaan verrata tai on rin-

nastettavissa osittain virtuaalitiimien toimintaan. Tutkielmassa tulen käyttämään etäjohtami-

nen sanaa, ja sillä tarkoitetaan kaikkia suomenkielisiä vastineita sanalle kuten esimerkiksi e-

johtajuus. 

 

Tutkielmassa verrataan jonkun verran etäjohtamista ja niin sanottua perinteistä johtamista. 

Muusta kuin luottamuksen näkökulmasta etätyötä ei tässä tutkielmassa tarkastella. Toisin 

sanoen tässä tutkielmassa ei tarkastella etätyöhön liittyviä teknologioiden valintaa, etätyös-

kentelyn juridisia sääntöjä eikä tietoturvaan liittyviä tekijöitä. Tutkimuksesta on myös rajattu 
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pois kansainväliset etäorganisaatiot ja niihin liittyvät erityispiirteet, kuten esimerkiksi aika-

erot ja kulttuurilliset eroavaisuudet. Tässä tutkimuksessa etätyötä tarkastellaan ja näkökul-

mana on erityisesti työsopimukseen perustuva työsuhde ja työ, jota tehdään kotona tai muu-

alla kuin työantajan toimitiloissa. Näin ollen johtaminen tapahtuu kokonaan tai ainakin lähes 

kokonaan etäjohtamisen kontekstissa. Työsuhteen näkökulmasta tarkastellaan jo voimassa 

olevia etätyösuhteita, eikä tässä tutkimuksessa huomioida uusia, etä- tai virtuaalisia työsuh-

teita, joissa ei ole koskaan tavattu kasvotusten. 

 

Tutkielmassa tarkastellaan luottamusta, joka rajautuu johto- ja organisaatiotasoon. Henki-

löiden välinen luottamus voidaan jaksaa kahteen eri ulottuvuuteen: lateraalinen (työntekijöi-

den välinen luottamus) ja vertikaalinen (työntekijöiden ja johtajien välinen luottamus). (Koi-

vumäki 2008; Ellonen et al. 2008.) Tässä tutkielmassa organisaation jäsenten välistä luotta-

musta tarkastellaan vain vertikaalisen luottamuksen, eli johdon ja työntekijöiden välisen 

luottamuksen näkökulmasta. Luottamuksessa on tunnistettu henkilöityvän luottamuksen ja 

ei-henkilöityvän luottamuksen tasot. Institutionaalinen, ei-henkilöityvä luottamus on tutki-

muksissa ehkä vähemmän huomiota saanut luottamuksen muoto. Institutionaalisella luotta-

muksella tarkoitetaan yleensä luottamusta, joka ei kohdistu henkilöön. Ellonen et al. (2008) 

määrittelevät institutionaalisen luottamuksen olevan organisaation arvoja, strategiaa, oikeu-

denmukaisia prosesseja, henkilöstöhallintoa, teknologiaa ja kilpailukykyä. Vaikka Blom-

qvist (1997) toteaa, että työntekijä tuntee olonsa turvalliseksi ja positiiviseksi, kokiessaan 

luottamusta erityisesti organisaatiotansa kohtaan, niin kuitenkin tässä tutkielmassa keskity-

tään ihmisten eli organisaation jäsenten väliseen luottamukseen ja työssä vain sivutaan ei-

henkilöityvää luottamusta. (Blomqvist 1997; Knoll & Gill 2011; Ellonen et al. 2008.) 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Tässä kappaleessa käsitellään työn kannalta tärkeimmät ja keskeisimmät käsitteet. Käsittei-

den merkitystä tarkastellaan vielä laajemmin tutkielman teoriaosuudessa. 
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Etätyö 

 

Kirjallisuudessa etätyölle on useita eri määritelmiä, erityisesti englanninkielisessä kirjalli-

suudessa etätyölle on useita termejä, kuten esimerkiksi telecommuting, telework ja virtual 

work. Vartiainen, Kokko & Hankonen (2004) määrittelevät e-työn sähköistä viestintää ja 

yhteistyövälineitä hyödyntäväksi työksi ja he jaottelevat e-työn kolmeen osaan: mobiilityö-

hön, kotona tehtävään etätyöhön ja itsetyöllistettyyn työhön. Messenger & Gschwind (2016) 

ovat johtaneet tutkimustensa perusteella etätyöstä uudenlaisen viitekehyksen ja määritel-

män. Heidän tutkimuksensa mukaan etätyön kehitys voidaan hahmotella kolmeen eri osioon: 

koti-, liikkuva- sekä virtuaalitoimisto. Modernein näkökulma ja määritelmä etätyöhön on 

vapautuminen ajasta ja paikasta riippumattomaksi, työntekijä voi liikkua vapaasti ja sovittaa 

työajan itselleen sopivaksi. Osa työajasta voidaan tehdä toimistotyöaikaan ja osa esimerkiksi 

ilta- tai yöaikaan. (Vilkman 2016.) 

 

Etätyön määritelmissä yleisenä periaatteena on, että puhutaan työstä, joka tehdään muualla 

kuin varsinaisella työnteon paikalla työnantajan tiloissa. Etätyötä voidaan tehdä kotona tai 

työntekijän valitsemassa paikassa. Etätyölle on myös ominaista, että työntekijä voi itse mää-

ritellä työajan järjestelyt joustavammin. Etätyö voi olla myös joko satunnaista tai kokoai-

kaista, säännöllisesti tehtävää työtä. Etätyölle on myös tunnusomaista tietotekniikan hyö-

dyntäminen työnteossa. (Helle 2004; Vilkman 2016.) Gajendran & Harrison (2007) tutki-

muksessa etätyö määritellään vaihtoehtoiseksi työjärjestelyksi, jossa työntekijät suorittavat 

työtehtäviä muualla kuin työantajan toimitiloissa hyödyntäen sähköistä mediaa organisaa-

tion sisäiseen ja ulkoiseen kommunikaatioon.  

 

Etäjohtaminen 

 

Ropo (2011) toteaa artikkelissaan, että johtajuutta on ollut maailmassa siitä saakka, kun on 

ollut ihmisiä ja organisoitua toimintaa. Johtajuuden avulla ihmiset saadaan organisoitua ja 

toimimaan yhteisten tavoitteiden ja päämäärien eteen. Ajat muuttuvat ja myös johtajuus on 

muuttunut ajan saatossa. Osittain muutokset ovat johtuneet teknologisesta kehityksestä ja 

kokonaisuudessaan työelämän murroksesta, jossa ammatteja ja kokonaisia ammattikuntia on 
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hävinnyt ja vastaavasti syntynyt kokonaan uusia. Työn tekemisen luonne ja työskentelytavat 

ovat muuttuneet. Enää hierarkkinen johtajuus ja johtajuuskeskeinen toimintapa eivät toimi, 

verkossa tapahtuva työskentely, etätyöt ja asiantuntijatyö ovat esimerkkeinä työn tekemisen 

kehityssuunnista.  

 

Organisaatiotutkimuksissa alettiin vasta 1990-luvun puolivälin jälkeen puhua uudesta johta-

juusilmiöstä ja lähestymistavasta. Etäjohtajuus edustaa uudenlaista esimiestyötä ja johta-

juutta. Teknologinen kehitys ja etätyön yleistyminen ovat muokanneet johtajuuden vaati-

muksia ja luoneet uudenlaisen johtajuuden ympäristön. Etäjohtajuus käsite viittaa johtami-

seen, jossa hyödynnetään teknologiaa, ja johon liittyy vahvasti maantieteellistä, kulttuuril-

lista ja ajallista eroavaisuutta. Etäjohtajalta vaaditaan yhä enemmän taitoa johtaa yli kansal-

listen rajojen, kulttuurien ja aikavyöhykkeiden. Erityisesti viime aikoina luottamus ja uu-

denlaiset vuorovaikutustavat ovat kehittyneet keskeisiksi etäjohtamisen tarkastelukulmiksi. 

(Savolainen 2014; Henttonen & Blomqvist 2005; Humala 2007.)  

 

Humalan (2007) mukaan etäjohtaminen eroaa tavanomaisesta johtamisesta siinä, että etä-

johtaminen tapahtuu ympäristössä, jossa esimies ja alainen eivät kohtaa kasvokkain juuri 

lainkaan sekä yhteydenpito ja työskentely tapahtuu sähköisiä viestintäkanavia hyödyntäen. 

Myös Rauramon (2018) mukaan etäjohtamisessa korostuvat yksilölliset tarpeet, kohtaami-

nen sekä työskentelytapojen moninaisuus. Fyysinen läsnäolo on marginaalista, johto ja työn-

tekijät näkevät toisiaan kasvotusten vain harvoin, jos lainkaan. Avolio ja Kahai (2003) to-

teavat tutkimuksessaan, että etäjohtajuudessakin on tavoitteena saavuttaa ja vahvistaa eri 

suhteita organisaation jäsenten kesken. Keskeinen ero on kuitenkin se, että johtaminen ta-

pahtuu tilanteessa, jossa työtä tehdään tietotekniikan välityksellä. Organisaatiotyön tuke-

miseksi tarvittava tiedon kerääminen ja levittäminen tapahtuu tietotekniikkaa hyödyntäen. 

Etäjohtajuudessa voidaan nähdä sama sisältö ja tyyli kuin perinteisessä kasvokkain johtami-

sessa. Kriittiset eroavaisuudet syntyvät johtajan läsnäolon tuntemisessa sekä johtajan vies-

tinnän nopeudesta ja saavutettavuudesta.  

 

Vilkmanin (2016) mukaan etäjohtamisen perustan luovat yhteisöllisyys, arvostus, selkeät 

pelisäännöt, ajantasainen dialogi sekä luottamus. Etäjohtamisessa korostuvat yhteisöllisyys, 
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luottamus, vuorovaikutus sekä työprosessien sujuvuuden varmistaminen (Rauramo 2018). 

Savolaisen (2014) tutkimuksessa korostetaan vuorovaikutuksen eri muotoja luottamusta li-

säävinä tekijöinä etäjohtamisessa. Viestinnän heikkous ja huono laatu voivat vastaavasti hei-

kentää luottamusta tai jopa rikkoa luottamuksellisen suhteen.  

 

Onnistunut etäjohtaminen vaatii usein enemmän kuin niin sanottu perinteinen johtaminen. 

Etäjohtajalta vaaditaan luovuutta rakenteiden ja prosessien suhteen sekä fyysisen läheisyy-

den puuttuminen mukauttaa vastuiden hoitamista (Rauramo 2018). Kissler (2001) mainitsee 

tutkimuksessaan etäjohtajan ominaisuuksia kuten esimerkiksi kognitiiviset taidot, nopea so-

peutumiskyky muutoksiin, kyky työskennellä useamman kuin yhden henkilön esimiehenä, 

yrittäjämäinen ote ja kyky toimia epäselvyyden ja häiriöiden keskellä. Nykypäivänä yhä use-

ampi esimies tarvitsee etäjohtamisen taitoja ja sen voidaankin mainita jo ydinosaamiseksi, 

jota nykypäivän johtajilla tulisi olla (Rauramo 2018).  

 

Luottamus 

 

Blomqvistin (1997) määrittelee luottamuksen oletuksena toisen osapuolen kyvykkyydestä 

(osaaminen, tekniset valmiudet) sekä hyväntahtoisuudesta (positiiviset aikomukset). Rous-

seau, Sitkin, Burt & Camerer (1998) määrittelevät luottamuksen psykologiseksi tilaksi, jo-

hon liittyy asettuminen haavoittuvaan asemaan sekä positiiviset odotukset toisen aikomuk-

sista. Jones & George (1998) ehdottavat tutkimuksessaan, että luottamus on moniulotteinen 

psykologinen rakenne. Kokemus, joka syntyy ihmisten arvojen, asenteiden, mielialojen ja 

tunteiden vuorovaikutuksesta. 

 

Useiden luottamusta koskevien määritelmien perusteella luottamus voidaan jaotella kolmeen 

eri ulottuvuuteen: luottamus uskomuksena, päätöksenä ja toimintana. Ensimmäinen luotta-

muksen muoto on subjektiivinen ja sisältää joukon uskomuksia siitä, että toisen osapuolen 

toimilla on positiivinen vaikutus ja arvioita toisen osa puolen luotettavuudesta. Toinen luot-

tamuksen muoto sisältää päätöksen luottaa toiseen osapuoleen. Tämä päätös sisältää itsensä 

asettamisen haavoittuvaiseksi ja päätös luottamuksesta perustuu subjektiiviseen 
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luottamuspohjaan. Toimintana toiseen luottaminen on parhaimmillaan päätös luottaa ja aset-

taa itsensä haavoittuvaiseksi sekä päätös valmiudesta riskinottoon ja hyväksyntään, että voi 

menettää jotain arvokasta. (Dietz & Den Hartog 2006; Blomqvist 2006.)   

 

Luottamuksen rakentumista tarkastellaan teoreettisessa tutkimuksessa yleisesti edelleen 

Mayer, Davis ja Schoormanin vuonna 1995 esiteltyyn malliin. Mallissa luottamuksen raken-

tumiseen vaikuttavat toisen osapuolen kyvykkyys, rehellisyys ja hyväntahtoisuus. Knoll ja 

Gill 2011 tekemässä tutkimuksessa nähdään myös kyvykkyyden, hyväntahtoisuuden ja in-

tegriteetin positiivinen vaikutus luottamuksen rakentumiseen. Henttosen ja Blomqvistin 

(2005) tutkimuksessa mainitaan, että luottamuksen rakentumiseen virtuaalimaailmassa liit-

tyy vahvasti samoja tekijöitä kuin perinteisen luottamuksen rakentumiseen. Oikeanaikainen 

viestintä, mahdollisuus osallistua päätöksentekoon, henkilökohtaiset keskustelut ja huoleh-

tiva ilmapiiri ovat esimerkkeinä näistä tekijöistä. Fisher & Fisher (2011) kuvaavat tekijöitä, 

joiden avulla etäesimies voi rakentaa luottamusta alaisiinsa. Rehellisyys, johdonmukaisuus 

sekä läsnäolo mainitaan näihin tekijöihin.  

 

1.4 Tutkimuksen rakenne ja viitekehys 

 

Tutkielman ensimmäisessä osiossa käydään läpi työn taustaa, tavoitteita ja rajausta. Työn 

toinen luku on teorialuku, jossa käsitellään etätyön johtamista, etätyötä ilmiönä ja etäjohta-

mista käsitteenä. Kolmannessa luvussa fokus on etätyöhön liittyvissä luottamuksen käsit-

teissä. Neljännessä luvussa kootaan yhteen luottamuksen merkitystä erityisesti etäjohtajan 

näkökulmasta.  Teoriaosuutta seuraa empiriaosuus, jossa esitellään tutkimusaineisto sekä 

tutkimusmetodi. Tässä osiossa käydään myös läpi tutkimusaineiston analysointi. Viiden-

nessä luvussa esitellään tutkimuksen tulokset. Viimeisessä luvussa käsitellään johtopäätök-

set sekä tämän tutkielman tulokset, jotka liitetään aiempaan teoreettiseen viitekehykseen ja 

tutkimukseen. Tutkielman rakenne kuvataan alla olevassa kuvassa 1. 
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Kuva 1. Tutkielman rakenne 

 

Tutkielman teoreettinen viitekehys koostuu kahdesta osuudesta, joiden alla tarkastellaan ai-

kaisempaa tutkimusta aiheesta. Nämä käsitteet ovat etäjohtaminen ja luottamus etätyössä, 

joihin teoreettinen viitekehys pohjautuu. Etäjohtamisen teoria pohjautuu yleisesti etäjohta-

misen käsitteeseen ja siihen, mitä tekijöitä etätyön johtamiseen sisältyy. Tässä kohdassa ava-

taan myös etäjohtajan ominaisuuksia ja kyvykkyyttä, kuten esimerkiksi viestintä- ja kom-

munikointitaitoja. Tässä samaisessa osiossa tarkastellaan myös yleisesti etätyötä ilmiönä ja 

käsitteenä. Teoreettisen viitekehyksen toinen osuus koostuu luottamukseen liittyvistä aiem-

mista tutkimuksista ja tässä kohdassa tarkastellaan erityisesti luottamusta etätyön näkökul-

masta. Osio koostuu luottamuksesta käsitteenä, luottamuksen merkityksestä etätyössä, sekä 

kuinka luottamusta rakennetaan etätyössä.  

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kahden osapuolen – etäjohtajan ja alaisen välistä luottamuk-

sen suhdetta. Työn kannalta on siis luontevaa valita Mayer et al. (1995) määritelmä yksilön 

1

•Johdanto

•Tutkielman teoreettinen tausta, työn tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset, keskeiset käsitteet, rakenne 
ja viitekehys

2

•Etätyön johtaminen

•Etätyö ilmiönä ja käsitteenä, etäjohtaminen käsitteenä, johtaminen etätyössä

3

•Luottamus etätyössä

•Luottamus käsitteenä, luottamuksen merkitys etätyössä, luottamuksen rakentuminen etätyössä

4
•Luottamus etäjohtajan näkökulmasta

5

•Tutkimuksen toteutus

•Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu, aineiston analysointi, tutkimuksen luotettavuus

6

•Tulokset

•Tutkimuksen tulokset esitetään teemoittain

7

•Johtopäätökset

•Tutkimuskysymyksiin vastaaminen, pohdintaa tutkimuksesta, tutkimuksen rajoitteet ja mahdolliset 
jatkotutkimukset
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halukkuudesta asettua haavoittuvaan asemaan olettaen toisen osapuolen käyttäytyvän odo-

tusten mukaisesti. Mallissa luottamuksen rakentumiseen vaikuttavat toisen osapuolen ky-

vykkyys, rehellisyys ja hyväntahtoisuus. Kirjallisuuskatsauksen perusteella työlle on muo-

dostunut teoreettinen viitekehys (kuva 2), jonka avulla pyritään vastaamaan tutkimuskysy-

myksiin. 

 

 

 

Kuva 2. Työn teoreettinen viitekehys: luottamuksen rakentuminen etäjohtamisessa etätyön 

kontekstissa. (mukaillen Mayer et al. 1995) 

 

 

  



22 
 

 

2 Etätyön johtaminen 
 

 

Tämän tutkielman teoreettisen taustan ensimmäisessä osassa tarkastellaan etätyötä, etä-

johtamista ja etäjohtajalta vaadittavaa kyvykkyyttä. Aluksi käsitellään yleisesti etätyötä 

ilmiönä ja sen jälkeen tarkastellaan syvemmin etätyön johtamisen käsitteitä.  

 

2.1 Etätyö ilmiönä ja käsitteenä 

 

Yhdysvaltalainen tulevaisuudentutkija Alvin Toffler kuvasi jo 1970-luvulla kirjoittamassa 

kirjassaan Future Shock tulevaisuutta ja valtavaa tietoon liittyvää muutosta, joka tulisi vai-

kuttamaan ihmisten ja yritysten elämään. Myöhemmin Toffler visioi työelämän suurista 

muutoksista, jossa fyysiset työpaikat katoavat ja ihmiset alkavat työskennellä kodeissaan. 

Ihmisten pääoma kulkee mukana tietokoneessa ja aivoissa. Tulevaisuuden työ on virtuaa-

lista, ja etätyö on tullut uudeksi normaaliksi lähes kaikilla toimialoilla ympäri maailman. 

Etätyön suosio kasvaa kovaa vauhtia. (Haapakoski, Niemelä & Yrjölä 2020; Pullan 2016; 

Berry 2011.) 

 

Kuten jo aiemmin yllä kuvattiin, etätyö voidaan määritellä ja kuvata monella eri tapaa. 

Etätyökäsitteen tarkasteluun vaikuttaa näkökulma ja etätyötä ilmiönä on kuvattu konseptu-

aalisesta kehityksestä johtuen usein eri termein. Etätyön luonnetta määrittelevät vahvasti 

teknologia, aika ja paikka. Nämä tekijät voidaankin luetella etätyön perustekijöiksi. Etä-

työtä pidetään työn organisoinnin tapana, jossa käytetään teknisiä välineitä erityisesti tie-

totyön kontekstissa. Etätyölle on ominaista työntekijöiden hajaantuneisuus ja vuorovaiku-

tus tapahtuu yrityksen sisällä ja sen ulkopuolella tietotekniikkaa hyödyntäen. Tietojärjes-

telmät mahdollistavat työn, ajan sekä fyysiset etäisyydet ja sähköisten laitteiden avulla 

kommunikointi ja yhteydenpito tapahtuu kuitenkin ajantasaisesti. (Bartsch, Weber, Büttgen 

& Huber 2021; Pekkola 2002.) 
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Ruohomäki (2.3.2020) määrittelee etätyön työnteon malliksi, jossa työ tehdään osittain ko-

tona tai työnantajan toimipisteessä, yhteisöllisissä työtiloissa tai matkoilla. Etätyöhön liit-

tyy kolme elementtiä: ajallinen jousto, jousto työnteon paikasta sekä tekniset apuvälineet, 

joiden avulla yhteydenpito muihin mahdollistuu. Zaccaro ja Bader (2003) kuvaavat etätyötä 

työksi, jossa työskennellään maantieteellisesti eri paikoissa tai organisaation jäsenet voivat 

myös työskennellä samassa tilassa, mutta eri aikaan. Myös Pekkola (2002) kuvaa etätyötä 

organisoinnin muotona, jossa työnteon paikka ja aika tukevat työntekijöiden ajattelua ja 

innovatiivisuutta.  

 

Kirjallisuudessa etätyö termi käsittää useampia määritelmiä. Englannin kielessä voidaan 

puhua ”telework”, ”distance work”, ”remote work” tai ”virtual work” -termistä kun taas 

suomen kielessä etätyön rinnakkaisina termeinä käytetään yleisemmin hajautettua tai jous-

totyötä. Erityisesti viime aikoina terminologiaan on lisätty ketterä työskentely -termi, jolla 

viitataan organisaation kykyyn olla joustava sekä työtapoja mukauttamalla pystytään vas-

taamaan markkinoiden muutoksiin (Grant, Wallace, Spurgeon, Tramontano & Charalam-

pous, 2019). Taulukossa 2. voidaan havaita kirjallisuudessa englannin kielessä käytetyt etä-

työtermit, niiden määritelmät sekä suomalaiset vastineet.  

 

Taulukko 2. Etätyö käsitteet ja termit kirjallisuudessa. 
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Termi Määritelmä Tutkija 

Remote work 

 

etätyö 

Organisaatiolle tehtävää työtä, 

joka tapahtuu organisaation 

rajojen ulkopuolella niin ajal-

lisesti kuin maantieteellisesti 

Olson (1983) 

Telework 

 

etätyö 

Työskentelyä muualla kuin ta-

vanomaisella työpaikalla, ja 

kommunikoiden tietoliiken-

nettä ja tekniikkaa hyödyn-

täen. 

Olson & Primps (1984) 

Bailey & Kurland (2002) 

Telecommuting 

etätyö 

Tietoliikenneteknologian hyö-

dyntäminen työskentelyyn ko-

toa käsin. 

Nilles (1975) 

Mokhtarian (1991) 

e-Work 

sähköinen työnteko 

Sähköinen etätyö, jossa hyö-

dynnetään viestintä- ja tieto-

tekniikkaa. 

Grant, Wallace, Spurgeon, 

Tramontano & Charalampous 

(2019) 

Distance work 

 

virtuaalityöskentely 

Työskentelyä ja yhteistyötä yli 

maantieteellisten rajojen yhtei-

sen päämäärän saavutta-

miseksi tietotekniikkaa hyö-

dyntäen. 

Olson & Olson (2000) 

Virtual work 

virtuaalityöskentely 

Käsittää työn teon, joka voi ta-

pahtua missä vain tietotekniik-

kaa hyödyntäen. 

Raghuram, Garud, Wiesenfeld 

& Gupta (2001) 

Distributed work 

 

hajautettu työ 

Maantieteellisesti hajautettua 

työtä yhteisen tavoitteen saa-

vuttamiseksi tietotekniikkaa 

hyödyntäen. 

Bosch-Sijtsema & Sivunen 

(2013) 

Zolin, Hinds, Fruchter & 

Levitt (2004) 

 

 

Etätyön määritelmä on terävöitynyt ja tarkentunut vuosikymmenten aikana. Helle (2004) 

mainitsee kirjassaan, että etätyölle ei ole vakiintunut virallista määritelmää, vaikka viimei-

simmät 2000-luvun määritelmät ovat pysyneet jokseenkin samankaltaisina. Etätyötä kos-

kevissa tutkimuksissa keskitytään myös virtuaalitiimeihin, jotka voidaan määritellä 
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organisaatiorajojen yli tapahtuvaksi paikkariippumatomaksi verkostoitumiseksi teknolo-

gia-alustoja hyödyntäen. Virtuaalitiimi voidaan määritellä ryhmäksi hajallaan työskentele-

viä työtovereita, joita yhdistää teknologia sekä yhteinen organisaation määrittelemä teh-

tävä. Virtuaalitiimeille on tyypillistä, että tiimin jäsenet tapaavat harvoin kasvotusten ja 

fyysinen kontakti puuttuu, joten vuorovaikutus tapahtuu viestintäteknologiaa hyödyntäen. 

Nykypäivänä yhä useammat organisaatiot toimivat virtuaalisessa työympäristössä osittain 

tai kokonaan. Erityisesti maantieteellisesti hajallaan olevissa työyhteisöissä virtuaalisen 

työympäristön merkitys korostuu ja merkittävä osa vuorovaikutuksesta ja viestinnästä ta-

pahtuu sähköisten kanavien kautta. (Holton 2001; Cascio 2000; Maznevski & Chudoba 

2000; Rauramo 2018.) 

 

Etätyö haastaa aiempia osaamisvaatimuksia ja muuttuviin työympäristöihin tarvitaan ky-

kyä sopeutua ja uudistua. Etätyössä työntekijän itseohjautuvuus kasvaa ja itsensä johtami-

nen korostuu, työntekijät saavat mahdollisuuden ehkä aiempaa itsenäisempään työn te-

koon. Työntekijä pystyy usein itse valitsemaan ajan ja paikan etätyölle sekä aikataulutta-

maan itse päivänsä. Työntekijä voi myös valita mieluisat olosuhteet ja työympäristön sekä 

pystyy vaikuttamaan moneen työn mielekkyyttä parantavaan tekijään. Etätyö mahdollistaa 

myös työn, perheen ja vapaa-ajan yhdistämisen tehokkaammin. Työmatkoihin käytetty 

aika saadaan hyödynnettyä eri tavalla. (Nakrosiene, Buciuniene & Gostautaite 2019; Haa-

pakoski et al. 2020; Bailey & Kurland 2002.)  

 

Bailey & Kurland (2002) tuovat esille etätyöhön liittyviä positiivisia puolia, kuten esimer-

kiksi tuottavuuden paraneminen, organisaatioon sitoutuminen, itsensä johtaminen sekä työ-

tyytyväisyys. Sitoutuneisuus sekä työ- ja vapaa-ajan erottaminen voidaan mainita myös 

etätyön haittapuoleksi, jos yksilöiden on vaikea erottaa työ ja yksityiselämää toisistaan, voi 

jompikumpi osa-alue häiriintyä ja synnyttää näin ollen stressiä. Toisaalta etätyön haitta-

puolena voi myös olla erkaantuminen työyhteisöstä ja mahdolliset tekniset vaikeudet. 

Työnantajan näkökulmasta etätyön etuina voidaan mainita laajempi työmarkkinatarjonta, 

kustannusten siirto työntekijälle (sähkölaskut, tilankäyttö) sekä sairauspoissaolojen vähen-

tyminen. (Edwards & Rothbard 2000; Bailey & Kurland 2002; Baruch 2000 & Kowalski 

& Swanson 2005.)   
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Virtuaaliteknologian kehittyminen voi tuoda vielä paljon muutoksia etätyöhön ja on hyvin 

mahdollista, että tulevaisuudessa toimistoilla saa työskennellä vain tietyt henkilöt ja uusi 

työn tekemisen normaalimuoto on kotona työskentely. (Haapakoski et al. 2020; Pekkola 

2002.) Uudet työnteon tavat haastavat osaamisvaatimuksia ja jatkuvasti muuttuviin työelä-

män toimintaympäristöihin tarvitaan sopeutumista ja joustoa. Hajautettu työ tuo mukanaan 

uudenlaisia haasteita ja etätyötä tulee johtaa uudella tavalla. Niin sanottu perinteinen kont-

rolloiva esimiestyö ei sovi hajautettuun, asiantuntijaorganisaatioon. Tarvitaan uudenlaista 

luottamuksen perustuvaa johtamista, sillä etäältä johtaminen ei merkitse tarvetta vähäiselle 

johtamiselle, vaan tarvetta paremmille johtamistaidoille. (Pekkola 2002; Rauramo 2018.) 

 

2.2 Etäjohtaminen käsitteenä 

 

Johtajuudesta on useita eri määritelmiä. Johtajuus on erityisesti vuovaikutusta ja vaikutta-

mista, se on monimutkainen, sosiaalinen prosessi, jonka kautta pyritään saavuttamaan koko 

organisaatiolle asetetut tavoitteet. Nykypäivän toimintaympäristöä kuvaa jatkuva muutos, 

joka vaatii organisaatioilta sopeutumiskykyä, mutta samalla myös tehokkuutta. Johtajuutta 

ei voida nähdä pysyvänä, dynaamisena tilana vaan johtajuus on jatkuvassa muutoksessa 

kontekstin mukana. Digitaalisuuden myötä organisaatioiden rajat, työskentelypaikat ja työ-

ajat ovat muuttuneet, muuttaen samalla johtajan roolia. Avolio & Kahai (2003) mukaan 

etäjohtaminen ei ole vain perinteisen johtajuuden laajentuminen vaan voidaan puhua koko-

naan uudesta muutoksesta, joka vaikuttaa koko organisaatioon, alaisiin ja johtajiin ja siihen 

kuinka nämä ovat liitoksissa toisiinsa.  Tulevaisuudessa johtajuus ei voi olla hierarkkista ja 

yhteen henkilöön sidottua, vaan se tulee olemaan jaettua johtajuutta, jossa teknologiavälit-

teisyys edellyttää uudenlaista johtamistaitoa muuttuneessa johtamisen kontekstissa. Hajau-

tettu työ muokkaa ja kehittää organisaation johtamista. Hajautuneet verkostot ja sähköisten 

kommunikaatiovälineiden huima kasvu tuovat uusia haasteita johtajuuteen. Nykypäivän 

johtajilta vaaditaan monitaitoisuutta ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. (Humala 2007; 

Savolainen 2013; Savolainen 2011.) 

 

Digitalisaatio, teknologian kehittyminen ja etätyön huima kasvu ovat muokanneet johta-

juutta luoden kokonaan uudenlaisen johtamistyylin ja -ympäristön. Etäjohtajuus edustaa 
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uudenlaista johtamisen kontekstia ja 1980-luvulla vain harvoissa tutkimuksissa mainittiin 

etäjohtajuutta. Kuitenkin 1990-luvulla alettiin vauhdikkaasti siirtyä kohti johtajuutta, jossa 

hyödynnetään teknologiaa ja etäjohtaminen alkoi kiinnostaa tutkijoita. Erityisesti 1990-lu-

vun puolivälin jälkeen kirjallisuus ja tutkimukset aiheesta kasvoivat. Organisaatiotutki-

muksissa alettiin yhä enemmän puhua etäjohtamisesta uutena johtajuusilmiönä. (Avolio & 

Kahai 2003; Savolainen 2013; Henttonen & Blomqvist 2005.)  

 

Niin sanotut perinteiset johtajuuden teoriat ovat pääosin keskittyneet organisaatioihin, 

joissa esimies ja alainen työskentelevät fyysisesti paikan päällä. Etänä työskenteleminen 

tuo johtajuuteen erityispiirteitä, joita etäjohtamisen tutkimus pyrkii tarkastelemaan. (Viro-

lainen 2010.) Purvanova & Kenda (2018) toteavat, että etäjohtajuuden tiedeyhteisö on ja-

kautunut kahteen näkökantaan, 1. etäjohtajuuteen tarvitaan oma teoria, koska johtajuus 

muuttuu virtuaalisesti toimittaessa ja toisaalta 2. johtajuutta voidaan määritellä kokonaan 

uudelleen virtuaalisuuden vuoksi. Myös Dulebohn & Hoch (2017) korostavat, että tarvitaan 

lisää empiiristä tutkimusta etäjohtajuudesta ja tarvetta kehittää kokoaan uusia teoria etäjoh-

tamisesta.  

 

Avolio & Kahai (2003) toteavat, että vaikka etäjohtajuutta on tutkittu jo vuosikymmeniä, 

niin silti etäjohtamisen tutkimukset ovat vasta alkutekijöissään. He toteavat myös, että etä-

johtamiseen liittyvät tutkimukset tulevat kovin jälkijunassa, jos niitä verrataan yleiseen tek-

nologiseen kehittymiseen ja yleisesti tietotekniikan hyödyntämiseen organisaatioissa. Saa-

rinen (2016) kuitenkin toteaa, että virtuaalitiimejä on nykyään tutkittu paljon ja näin ollen 

niiden toimintaa koskevaa tietämystä on saatu runsaasti. Savolainen (2013) toteaa artikke-

lissaan, että viime aikoina erityisesti luottamus ja uudenlainen vuorovaikutus ovat nousseet 

etäjohtajuuden keskeisiksi tutkimusten aiheiksi.   

 

Etäjohtamisessa käytetään usein myös termiä virtuaalinen johtaminen (virtual leadership) 

tai e-johtaminen (e-leadership). Näillä termeillä viitataan yleensä erityisesti virtuaalisessa 

työympäristössä tapahtuvaan johtamiseen. Useissa tutkimuksissa käytetään rinnakkain e-

johtajuuden ja virtuaalijohtajuuden käsitteitä. Etätyön johtamisen termejä käytetään eng-

lanninkielisessä kirjallisuudessa osittain samaa tarkoittavina ja toisaalta hieman eri 
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vivahtein.   (Saarinen 2016; Savolainen 2013; Van Wart, Roman, Wang & Liu 2019.) Cor-

tellazzo, Bruni & Zampieri (2019) toteavatkin, että vaikka etäjohtajuuden tutkimuksissa on 

otettu edistysaskeleita, niin silti ei ole yksimielistä tai vakiintunutta määritystä etäjohtajuu-

desta. 

 

Gurr (2004) toteaa myös, että vaikka etäjohtajuus on suhteellisen uusi käsite, silti siihen 

liittyy käsitteellistä epäselvyyttä. Savolainen (2013) määrittelee etäjohtajuuden sosiaa-

liseksi vaikutusvallan prosessiksi, jossa hyödynnetään teknologiaa johtamistyössä. Avolio, 

Kahai & Dodge (2001) määrittelevät etäjohtamisen myös sosiaaliseksi vuorovaikutuspro-

sessiksi, jossa hyödynnetään tietotekniikkaa ja jossa pyritään samaan aikaan muutosta asen-

teissa, tunteissa, suorituskyvyssä ja käyttäytymisessä. Edellä mainittu Avolio et al. (2001) 

etäjohtamisen määritelmä on yksi, yleisimmin käytetyistä etäjohtajuuden määritelmistä. 

Kuitenkin Van Wart et al. (2019) esittävät toisen määritelmän: ”Etäjohtajuus on perinteis-

ten ja elektronisten viestinnän menetelmien tehokasta yhdistämistä, joka edellyttää etäjoh-

tajalta ymmärrystä ajantasaisista tieto- ja viestintäteknologioista, niiden käyttöönotosta ja 

kyvystä käyttää valittua teknologiaa.”  

 

DasGuptan (2011) mukaan taas johtajuuden tavoitteet eivät ole muuttuneet, mutta etäjoh-

tajan on toteutettava ja saavutettava tavoitteet teknologiasävytteisessä maailmassa, jossa 

työryhmä voi olla hajallaan maantieteellisesti, että ajallisesti. Myös Liu, Van Wart, Kim, 

Wang, McCarthy & Ready (2020) väittävät, että monia yleisiä johtamisen teorioita voidaan 

soveltaa myös etäjohtajuuteen. Annunzion (2001) mukaan taas etäjohtajuus eroaa todella 

paljon aiemmista johtajuuden näkemyksistä. Etäjohtajuuden erottaviksi tekijöiksi Annun-

zio (2001) mainitsee esimerkiksi etäjohtajaan liitettävän valppauden, rehellisyyden, seik-

kailun haluisuuden sekä altruismin. Gurr (2004) mainitsee vielä, että etäjohtajuus vaatii 

selviytymistä paradokseista ja ongelmista, joita voi syntyä tilanteiden moninaisuudesta. Ih-

missuhdetaitojen ja tekniikan yhdistäminen liittyvät vahvasti etäjohtajuuteen. Etäjohtajuu-

den voidaankin katsoa olevan organisaation johtamista, joka ei ole selkeästi fyysinen ja 

siihen liittyy hajautettujen työryhmien hallintaa, inspirointia ja koordinointia elektronisia 

välineitä hyödyntäen (DasGupta 2011).  
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Rauramon (2018) mukaan etäjohtamisen keskiössä ovat kohtaaminen, yhteisöllisyys, työn-

tekijöiden yksilölliset tarpeet sekä työskentelypaikkojen ja – tapojen moninaisuus. Vilkman 

(2016) mainitsee myös, että erityisesti yhteisöllisyys, selkeät pelisäännöt, luottamus ja 

ajantasainen vuorovaikutus luovat perustan etäjohtamiselle. Etäjohtajan vuorovaikutus ja 

inspirointi tapahtuu tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Perinteisen kasvotusten joh-

tamisen sijaan etäjohtaja luo tavoitteita, jakaa visiota sekä ohjaa kohti näitä tavoitteita, jopa 

lähes kokonaan tietotekniikan välityksellä. Johtamisen perustavoitteet ovat edelleen samat, 

jotka liittyvät visioon, suunnan näyttämiseen, motivointiin ja inspirointiin, kuitenkin etä-

johtajuudessa tavoitteiden saavuttamisessa elektroniset viestintävälineet ovat vahvasti 

läsnä. (Avolio & Kahai 2003; DasGupta 2011.)  

 

Vaikka organisaatiolla olisi käytettävissään huipputeknologiaa, joka avulla voidaan helpot-

taa etäjohtamista, se ei kuitenkaan ratkaise haasteita, jotka liittyvät usein ihmisten yhdistä-

miseen ja niiden johtamiseen. Useissa johtajuuden tutkimuksissa korostetaan alaisen ja esi-

miehen läheisen suhteen tärkeyttä. Kuitenkin etäjohtamisessa läheisen suhteen muodosta-

minen on haastavampaa fyysisestä etäisyydestä johtuen. Fyysinen työpaikka on yhä enem-

män ja usein jopa kokonaan muuttunut virtuaaliseksi. Muutokset ovat vaikuttaneet vuoro-

vaikutukseen johtajan ja alaisen välillä vähentäen kasvokkain kohtaamisia. Etäjohtajuu-

dessa tarvitaan uudenlaisia tapoja rakentaa luottamusta ja vuorovaikutusta etätyöntekijöi-

hin. Etäällä johtamisessa korostuvat motivointi, tukeminen ja valmentavaote. Etäjohtami-

sessa korostuvat myös mentorointi ja tunneäly. (Vilkman 2016; Saarinen 2016; Vartiainen, 

Kokko & Hakonen 2004; Savolainen 2014.) 

 

Etäjohtajuuden määrittelyssä voidaan havaita monikerroksisuutta ja etäjohtajuuteen liitty-

vien tutkimusten määrä tulee varmasti kasvamaan nykyisestä maailman tilanteesta johtuen. 

Etätyö kasvaa räjähdysmäisesti, ja etätyön johtaminen on varmasti tulevaisuudessa asia, 

johon halutaan kiinnittää huomiota. Niin sanotut perinteisen johtamisen keinot eivät täysin 

toimi etänä työskenteleviin alaisiin. Tarvitaan uudenlaista valmentavaa otetta, jossa kan-

nustetaan ja panostetaan luottamuksellisen suhteen luomiseen ajantasaisella vuorovaiku-

tuksella.  
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2.3 Johtaminen etätyössä 

 

Etätyön voimakas kasvu merkitsee organisaatioille tilanteita, joissa hierarkiaan perustuvia 

organisaatiorakenteita on tarkasteltava uudelleen. Perinteinen johtamistapa, johon liittyy 

hierarkkisuutta ja käskyttämistä eivät enää päde hajautetun tai virtuaalisen työyhteisön joh-

tamisessa. Etätyö asettaa uusia haasteita ja vaatimuksia johtajalle, jonka on nyt tulkittava, 

mukautettava ja pantava täytäntöön asetettuja tavoitteita uudessa, joustavassa työmuodossa. 

Uudet työnmuodot ja etätyö tuovat johtamiseen haasteita, kuten esimerkiksi koordinointiin, 

tasa-arvoiseen kohteluun, motivointiin ja työryhmien sosiaaliseen integraatioon. Menestyvä 

etäjohtaja osaa tasapainotella tehtävä- ja ihmisorientoituneen johtamistyylin välillä. 

(Lautsch & Kossek 2011; Vilkman 2016; Rauramo 2018.) Etäjohtaminen on taito, jota ny-

kypäivänä yhä useampi esimies tarvitsee ja se voidaankin jo määritellä nykypäivän ydin-

osaamiseksi, jota esimiehillä tulisi olla. Muuttuneet työn organisoinnin tavat vaativat tule-

vaisuudessa etäjohtamiseen liittyvää osaamista (Rauramo 2018; Vilkman 2016; Mihhailova 

2017.) Organisaatioiden muuttuessa globaaleimmiksi ja etätyön lisääntyminen, ovat muu-

toksia, jotka asettavat esimiehet uusien haasteiden eteen. Lähitulevaisuudessa etäjohtajuus 

on merkittävä osa johtajuutta, eikä millään tavalla harvinaista. (Zaccaro & Bader 2003; 

DasGupta 2011.) 

 

Perinteisellä johtamiskulttuurilla ei menestytä siirryttäessä etätyöskentelyyn. Niin sanottuun 

tavalliseen johtamiseen verrattuna etätyön johtaminen tapahtuu ympäristössä, jossa ihmiset 

kohtaavat ja tapaavat toisensa kasvotusten harvoin tai eivät koskaan. Etätyössä johtajan teh-

tävänä ei ole valvoa alaisiaan ylhäältä alas, vaan tärkeämpää on näyttää yhteistä suuntaa ja 

luoda hyvää ilmapiiriä etätyöntekijöiden välille. Valvonnan sijaan kaiken perustana on kom-

munikointi, itseohjautuvuus, sitoutuneisuus ja luottamus. Tärkeää on jakaa johtajuutta, toi-

saalta kykyä hyödyntää teknologiaa ja yhdistää ihmisiä teknologivälitteisesti. Etäjohtaminen 

on vahvasti myös tietovirtojen hallintaa ja koordinointia, joka avulla mahdollistetaan orga-

nisaation tiedon haun, tallentamisen, keräämisen ja siirtämisen. Teknologiavälitteinen joh-

tajuus haastaa vahvasti perinteistä esimies-alaissuhdetta. (Humala 2007; Savolainen 2014; 

Dimitrova 2003.) 
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Tieto- ja viestintätekniikka on muuttanut ihmisten työtapoja merkittävästi, näin ollen myös 

johdon on mukautettava johtamistyyliään vastatakseen uudenlaiseen ICT-välitteiseen vies-

tintätodellisuuteen. Etätyöskentelyssä korostuu itsensä johtaminen ja itseohjautuvuus. Suu-

ren osan työajasta etätyöntekijä aikatauluttaa, organisoi ja priorisoi omia tehtäviään, silti 

tarvitaan johtamista ja tukea. (Haapakoski et al. 2020; Mihhailova 2017.) Rauramo (2018) 

toteaakin, että etäjohtamiseen liittyy vahvasti itseohjautuvuuden tukemista ja yhteistyön 

mahdollistamista. Etäjohtamisessa korostuu vuorovaikutus, suhteiden luominen, tiedon ja-

kamiseen liittyvät käytänteet ja luottamus.  

 

Etäjohtajalta vaaditaan kykyä johtaa ja valmentaa yksittäisiä ihmisiä kuin myös tiimejä. Näi-

den lisäksi Rauramo (2018) mainitsee tärkeäksi johtaa myös asioita ja viestintää. Kuvassa 3. 

havainnollistetaan etäjohtamiseen liittyviä etäjohtajan rooleja sekä ihmisten, asioiden ja 

viestinnän johtamisen yhteyksiä. Menestyäkseen etäjohtajan on suoriuduttava rooleista, 

jotka voivat olla myös keskenään ristiriidassa. Vilkmanin (2016) mukaan etäjohtajan on ky-

ettävä olemaan joustava, mutta samalla tavoitekeskeinen. Päätöksiä pitää osata tehdä tehok-

kaasti ja olla samalla sosiaalisesti taitava. Luottamuksen rakentaminen, motivointi ja orga-

nisaation vision jakaminen tapahtuu ilman fyysistä läsnäoloa. Kirjallisuudessa todetaan 

usein, että etäjohtajuuteen liittyy vahvasti päällekkäisyyttä taitoihin ja rooleihin. Etäjohta-

jalta vaaditaan hallintaa ihmissuhteisiin, kuin myös toimintoihin ja tehtäviin. (Savolainen 

2014.) 
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Kuva 3. Etäjohtamisen roolit (mukaillen Rauramo 2018) 

 

Vilkman (2016) esittelee kirjassaan Hyvän etäjohtamisen kulmakiviä - luottamus, arvostus, 

avoimuus, toimivat pelisäännöt, yhteisöllisyys ja jatkuva dialogi. Hän mainitsee, että edellä 

mainitut etäjohtamisen kulmakivet ovat tärkeitä tekijöitä missä tahansa työyhteisössä, mutta 

kuitenkin niiden merkitys korostuu erityisesti etäjohtamisessa. Näiden tekijöiden onnistunut 

toteuttaminen edistää menestyksekästä etäjohtamista. Kuva 4. 
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Kuva 4. Hyvän etäjohtamisen kulmakivet (mukaillen Vilkman 2016) 

 

Yllä olevassa kuviossa mainituilla tekijöillä voidaan huomata olevan yhteys myös aiemmin 

mainittuun yleiseen etäjohtamisen määritelmään ja menestykkääseen etäjohtamiseen. Luot-

tamus ja sen syntyminen etäjohtajan ja etänä työskentelevien alaisten välille, on yksi etäjoh-

tamisen suurimmista haasteista. Vuorovaikutus ja luottamuksen rakentuminen on siirtynyt 

teknologiavälitteiseksi ja se luo haasteita etäjohtajille. Arvostus on merkittävä tekijä esimie-

hen ja alaisen väliseen yhteistyöhön. Arvostusta voidaan lisätä aidosti kuuntelemalla, kan-

nustamalla ja empatiakyvyllä. Avoimuus merkitsee vuorovaikutusta, yhteistyötä ja avointa 

kommunikaatiota. Avoimuuden avulla voidaan lisätä luottamusta ja yhteisöllisyyden tun-

netta. Yhteiset pelisäännöt ovat edellytys menestyksekkäälle etäjohtamiselle. Niiden avulla 

työntekijät osaavat toimia odotetulla tavalla. Esimies toimii suunnannäyttäjänä ja varmistaa, 

että kaikilla on yhteinen päämäärä. (Vilkman 2016; Savolainen 2014.) 

 

Etätyössä yhteisöllisyyteen tulee panostaa eri tavalla, koska fyysisen etäisyyden vuoksi sen 

rakentaminen on haastavampaa. Kun työtä tehdään erillään muista, voi se vähentää luon-

taista vuorovaikutusta. Ajallinen hajautuneisuus voi heikentää yhteenkuuluvuuden tunnetta 

sekä työntekijöiden keskinäistä luottamusta, se puolestaan voi aiheuttaa yleistä tehotto-

muutta. Kaikki aiemmin mainitut etäjohtamisen kulmakivet sitoo yhteen jatkuva dialogi, 

joka voidaan nähdä kaiken perustana. Vuorovaikutuksen kautta jaetaan tunteet, tietoa, aja-

tuksia ja kokemukset. Zaccaro & Bader (2003) mukaan vuorovaikutus voidaan kuitenkin 

Luottamus

Arvostus

Avoimuus

Pelisäännöt

Jatkuva dialogi

Yhteisöllisyys
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nähdä erittäin haastavana etäjohtajuudessa. (Vilkman 2016; Savolainen 2014; Zaccaro & 

Bader 2003.)  

 

Useat tutkimukset (Lautsch & Kossek 2011; Gajendran & Harrison 2007; McNaughton, 

Rackensperger, Dorn & Wilson 2014) ovat osoittaneet etätyöskentelyn hyödyt niin yksilölle 

kuin myös organisaatiolle. Organisaatiot pystyvät säästämään kiinteistöön liittyvissä kustan-

nuksissa, ne pystyvät toimimaan maailmanlaajuisesti ja kansallisesti hajautetuissa työympä-

ristöissä ilman ajallisia sidonnaisuuksia. Työntekijän näkökulmasta etätyö liittyy vahvasti 

korkeampaan työtyytyväisyyteen, se parantaa työntekijöiden suorituskykyä ja etätyöskente-

lyllä voidaan helpommin sovittaa työntekijän henkilökohtaista sekä työelämää yhteen. 

(Lautsch & Kossek 2011; Gajendran & Harrison 2007.) Lautschin & Kossekin (2011) mää-

rittelevät viisi pääkohtaa, jotka tulisi huomioida menestyksekkäässä etätyön johtamisessa. 

Nämä viisi kohtaa ovat valvonta, rajoitettavuus, sosiaalinen integraatio, työn ja vapaa-ajan 

välisen rajan hallinta sekä työyhteisön kulttuuri. Jokaiseen pääkohtaan Lautsch & Kossek 

(2011) ovat määritelleet avainkysymyksiä, jotka tulisi huomioida etätyön johtamisessa (tau-

lukko 3):  

 

Taulukko 3. Etätyön johtaminen (mukaillen Lautsch & Kossek 2011) 
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Etätyön johtaminen Keskeiset kysymykset 

Rajoitettavuus Minkä kriteerien perusteella päätetään kuka voi 

tehdä etätyötä ja minkä verran työajasta sitä teh-

dään?  

Valvonta Mikä on tehokkain tapa valvoa etätyön tehok-

kuutta? 

Sosiaalinen integraatio Millä keinoilla etätyöntekijät saadaan koke-

maan itsensä osaksi työyhteisöä? 

Raja yksityiselämän ja työelämän välillä Miten etätyöntekijöiden työn ja vapaa-ajan väli-

nen raja huomioidaan ja miten sitä johdetaan? 

Työyhteisön kulttuuri Miten voidaan varmistaa etätyöntekijöiden mo-

tivaatio ja halua auttaa kollegoita puuttuvasta 

fyysisestä läsnäolosta huolimatta? 

 

 

Etäjohtamisessa voi olla haastavaa erityisesti etäjohtajan näkökulmasta alaisten osallistami-

nen, riittävä huomioiminen sekä motivointi. Saarinen (2016) toteaa, että etäjohtajan voi olla 

hankalaa luottaa alaisiinsa ja havainnoida heidän sitoutumisensa, koska fyysinen läsnäolo 

puuttuu. Etätyön johtamisessa haastavaa voi olla myös työsuoritusten mittaaminen, työnte-

kijöiden työnkuormittavuuden havainnointi, tiedonjakaminen sekä mahdollisten ongelma-

kohtien huomaaminen (Vilkman 2016). Bell & Kozlowskin (2002) tutkimukseen mukaan 

etäjohtajan voi olla hankala suoriutua niin sanotuista perinteisistä esimiestehtävistä kuten 

mentoroinnista ja samaan aikaan johtaa tiimin suorituskykyä. Zaccaro & Bader (2013) to-

teavatkin, että etäjohtajan tärkeimpiä tehtäviä on tiimin tehokkaan toiminnan edistäminen, 

ja näin ollen varmistaa, että alaisilla on kognitiivisia, aineellisia ja sosiaalisia resursseja saa-

vuttaa tavoitteet.  

 

Avolio et al. (2001) mukaan yksi etätyön johtamisen haasteita on ihmisten ja teknisten jär-

jestelmien optimaalinen integrointi, jotta hyöty voidaan saavuttaa täysimääräisenä. Etätyö 

vaikuttaa johtamiseen ja aiempia toimintatapoja joudutaan mukauttamaan. Etätyön konteks-

tissa tapahtuva johtaminen vaatii johtamiskäytänteiden muovaamista. Etätyön johtamisessa 

tulee kiinnittää huomiota useisiin näkökohtiin, kuten koordinointiin, motivointiin, 
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luottamuksen rakentamiseen, jatkuvaan vuorovaikutukseen sekä yhteisöllisyyteen. (Pur-

vanova & Kenda, 2018; Rauramo 2018.) Saarinen (2016) kuitenkin toteaa, että johtamisen 

konteksti etätyössä on hyvin erilainen, ja tämä vaikuttaa myös yksilöiden kykyyn tulkita ja 

havainnoida etäjohtajien käyttäytymistä.   

 

  Etäjohtajan kyvykkyys 

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana on tapahtunut vallankumous, joka edellyttää organisaa-

tion johdolta merkittäviä muutoksia ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, joka tapahtuu 

nyt vahvasti tietotekniikan välityksellä. Tämä nostaa pinnalle tarpeen tarkastella johtajuutta 

ja johtajien toimintaa, kuinka toimitaan uudessa tekniikkavälitteisessä toimintaympäris-

tössä. Keskeinen ero niin sanottuun perinteiseen johtamiseen on se, että etäjohtaminen ta-

pahtuu kontekstissa, jossa työ tehdään täysin tai suurelta osin tietotekniikan välityksellä. 

Etätyö tuo uudenlaisia haasteita johtajuuteen ja etäjohtajuutta ei nähdä vain pelkästään jat-

kona perinteiselle johtajuudelle. (Avolio & Kahai 2003; Contreras et al. 2020.)  

 

Etätöiden tekeminen on yleistynyt kaikissa organisaatioissa, harvakseltaan on kuitenkin 

määritelty, millaista osaamista etäjohtajalta vaaditaan. Nykyisessä tietotekniikkavoittoi-

sessa työympäristössä niin sanottu perinteinen johtamisosaaminen ei ole riittävää. Etätyö-

voimaa on johdettava ottamalla käyttöön uusia ja monimutkaisempia menetelmiä viestin-

nässä, suorituskyvyn hallinnassa sekä suhteiden rakentamisessa. Tehokkaaseen etäjohta-

juuteen tarvittavat taidot voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: 1. Strateginen johtajuus (rat-

kaisukeskeisyys, luova tiiminvetäjä, itsenäinen oppija), 2. Digitaaliset taidot (analytiikka, 

tietojenkäsittely ja visualisointi, monimutkaiset liiketoimintajärjestelmät) ja 3. Liiketoimin-

taosaaminen (muutosten ja projektien hallinta, analyyttiset taidot, liiketoiminnan kehittä-

misen taidot) (Vilkman 2016; Contreras et al. 2020; Meghana & Vijaya 2019.) 

 

Avolio & Kahai (2003) toteavat, että liittyipä johtamiseen tietotekniikkaa tai ei, niin suh-

teiden luominen ja niiden kehittäminen ovat johtajuuden ytimessä. Heidän mukaansa suh-

teiden luominen ja luottamuksen rakentaminen voidaan määritellä etäjohtajuuden 
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avaintekijöiksi. Savolainen (2014) kuitenkin toteaa, että etäjohtajalle voi olla haastavaa to-

teuttaa läsnäoloa ilman fyysistä kohtaamista, ja vuorovaikutuksesta puuttuu kehonkieli, 

eleet ja äänensävyt. Etäjohtajan tulisi omalla toiminnallaan pyrkiä välttämään työntekijöi-

den eristyneisyyden tunnetta ja edistää tiimin yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tämä vaatii yh-

teistyötä, tiedon jakamista, tiimin jäsenten palkitsemista sekä läsnäoloa sosiaalisesti ja 

emotionaalisesti. (Contreras et al. 2020.) 

 

Das Gupta (2011) tiivistää artikkelissaan useissa etäjohtajuuden tutkimuksissa mainittuja 

etäjohtajaan liitettyjä taitoja, kuten esimerkiksi vahvemmat kirjoitustaidot, vahvat sosiaali-

sen verkostoitumisen taidot, monikulttuurinen ajattelutapa sekä herkkyys ja kyvykkyys ha-

vainnoida toisten ihmisten mielentiloja. Edellä mainittujen taitojen voidaan katsoa olevan 

erottavana tekijänä ja kyvykkyytenä niin sanottuun perinteiseen johtamiseen. (Savolainen 

2014; Das Gupta 2011.) 

 

Purvanova & Kenda (2018) toteavat tutkimuksessaan, että useissa eri tutkimuksissa paino-

tetaan eri näkökulmia etäjohtajuuteen liittyen. Etäjohtajan on oltava toisaalta tehtäväkes-

keinen, mutta samalla myös suhdekeskeinen. Etäjohtamisessa korostuvat ihmissuhdetaidot, 

mutta toisaalta tarvitaan myös vahvaa transaktiojohtamista. Vaikka etäjohtajalla tulee olla 

kyky luoda vastuullisia, tyytyväisiä ja tehokkaita tiimejä, niin teknologiset taidot ovat myös 

merkittävä osa etäjohtajan osaamista. Etäjohtajan tulee olla tietoinen uusimmista teknolo-

gioista, pysyä ajan tasalla teknologisessa kehityksessä sekä omaksua korkean tason kyber-

turvallisuus. (Contreras et al. 2020.)  Menestyvät etäjohtajat oppivat ylittämään ajan ja ti-

lan, jossa suora valvonta ei ole mahdollista. Tarvitaan uusia taitoja, kuten esimerkiksi kor-

keaa suorituskykyä ryhmien ja tiimien luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Etäjohtajan on tukeu-

duttava valmentamiseen eikä valvontaan. (DasGupta 2011.) Myös Zak (2018) toteaa, että 

korkean luottamuksen organisaatioissa johtajan rooli on enemmänkin valmentaja tai kon-

sultti kuin ylhäältä päin päätöksiä jakava päättäjä. 

 

Viestintä virtuaalisissa tiimeissä on monimutkaisempaa kuin perinteisissä tiimeissä, joissa 

tapahtuu kasvokkain viestintää (Contreras et al. 2020). Van Wart et al. (2019) mukaan etä-

johtajuus on taitavaa hallintaa sekoitettuna niin sanottuja perinteisiä ja sähköisiä 
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viestintämenetelmiä. Eri viestintäkanavien sekä tieto- ja viestintätekniikoiden käyttö kuu-

luu osaksi tehokasta ja menestyvää etäjohtamista. Cortellazzo et al. (2019) korostavat, että 

etäjohtajuudessa tulisi kehittää viestintää niin, että työntekijät uskaltavat vapaasti esittää 

ehdotuksia ja osallistua päätöksentekoprosessiin. Tämä kannustaa yhteistyöhön, itsenäi-

seen työotteeseen sekä vahvistaa myönteistä kuvaa etäjohtajuudesta. Van Wart et al. (2019) 

mukaan etäjohtajuus voidaan määritellä seuraavien osaamisten kautta: viestintätaidot (vies-

tinnän selkeys, vääränlaisen viestimisen välttäminen, viestivirran hallitseminen), sosiaali-

set taidot, tiimin rakentamisen taidot (tiimin motivointi), muutoksen johtamisentaidot, tie-

totekniset taidot (taidot hallita tieto- ja viestintäteknologiaa) sekä luotettavuus (rehellisyys, 

johdonmukaisuus). 

 

Fisher & Fisher (2011) mukaan etäjohtajalta vaadittavaa osaamista voidaan tarkastella 

(kuva 5) seitsemästä eri näkökulmasta ja ydinkyvykkyydeksi voidaan nimetä etäjohtajan 

kyky johtaa ihmisiä (leadership). Erilaiset hallinnolliset tehtävät kuten esimerkiksi organi-

sointi, seuranta ja suunnittelu liittyvät vahvasti myös tehokkaan etäjohtajan kyvykkyyksiin. 

Etäjohtajalta edellytetään myös osaamista kannustaa alaisiaan luovuuteen, innovointiin 

sekä itsenäiseen työskentelyyn.  

 

Kuva 5. Etäjohtajan ydinkompetenssit (mukaillen Fisher & Fisher 2011) 

 

Toimintaympäristön luojana luodaan alaisille tunne vaikutusmahdollisuuksista ja etäjoh-

taja luo reunaehdot sekä määrittää rajat ilman autoritääristä sanelua ja valvontaa. Fasili-

tointi on myös etäjohtajalta vaadittava kyvykkyys. Tarjotaan tiimille tietoa, koulutusta ja 
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työvälineet, joiden avulla voidaan varmistaa tehtävistä suoriutuminen. Myös esteiden pois-

taja mainitaan yhdeksi etäjohtajan kyvykkyysvaatimuksista. Tämä vaatii tietynlaista läsnä-

oloa ja ymmärrystä alaisten tilanteista, jotta voidaan havaita mahdollisia esteitä. Liiketoi-

minnan analysaattorina etäjohtaja kykenee hallitsemaan kokonaisuutta, eikä vain osa-alu-

eita. Etätiimit tarvitsevat paljon valmentamista, ja se voidaankin tunnistaa etäjohtajan ky-

vykkyysvaatimukseksi. Valmentamista (teknistä, substanssiosaamista) vaativat niin yksilöt 

kuin myös koko tiimi. Roolimallina toimiminen on myös etäjohtajuuteen liitetty kompe-

tenssi. (Fisher & Fisher 2011.) 

 

Luottamus on erittäin tärkeä elementti, ja erityisesti etätyössä sen merkitys korostuu. Vir-

tuaalisessa vuorovaikutuksessa jää pois paljon ei-sanallisia vihjeitä, joka näin ollen hanka-

loittaa vuorovaikutusta ja voi jopa heikentää luottamusta. Luottamus on perusta vuorovai-

kutukselle, ja vuorovaikutustaidot ovat taas merkittävä kompetenssi etäjohtajalle. Luotta-

muksen rakentaminen on keskeisimpiä johtajuuden taitoja, jossa vuorovaikutus voidaan 

nähdä välttämättömänä sen aikaansaamisessa. Etäjohtaja voi rakentaa luottamusta olemalla 

rehellinen, avoin, tavoitettavissa sekä johdonmukainen omissa toimissaan. (Fisher & Fisher 

2011; Savolainen 2014; Savolainen 2011; Vilkman 2016.) Henttonen & Blomqvistin 

(2005) mukaan luottamuksen rakentumiseen liitettäviä elementtejä ovat muun muassa oi-

kea-aikainen ja avoin viestintä sekä työntekijöiden osallistaminen päätöksentekoon.   

 

Useiden tutkimusten mukaan (Zaccaro & Bader 2003; Van Wart et al. 2019; Hoch & Du-

lebohn 2017; Savolainen 2014) etäjohtajuuden kompetensseista nousee esille kolme kes-

keisintä taitoa: vuorovaikutustaidot, viestintätaidot sekä luottamuksen rakentamisen taito.  
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3 Luottamus etätyössä 
 

 

Avolio et al. (2001) kirjoittavat, että se mitä virtuaalitiimeistä tiedetään, viittaa vahvasti sii-

hen, että kaksi tärkeintä osaa niissä ovat johtajuus ja luottamus. Myös Savolainen (2013) 

toteaa, että luottamus on yksi tärkeimpiä tekijöitä esimies-alaissuhteessa. Vilkman (2016) 

toteaa, että etäjohtajilla on suuri pelko kontrollin menettämisessä, kun alaiset eivät ole suo-

raan valvottavissa samalla tavalla kuin ennen. Siksi luottamus nähdään ratkaisevana teki-

jänä.  

 

3.1 Luottamus käsitteenä 

 

Luottamus on käsitteenä sekä ilmiönä tutkittu useilla tieteenaloilla, ja luottamuksen merkitys 

on tunnistettu. Eri akateemiset tieteenalat (sosiologia, psykologia, politiikka, taloustiede) 

tutkivat luottamusta hiukan eri näkökulmista ja tästä johtuen luottamuksen käsite on moni-

ulotteinen ja määritelmä vaihtelee tutkijoiden välillä. Sosiologian näkökulmasta luottamus 

nähdään kitkaa poistavana, yhteistyötä edistävänä tekijänä. Taloustieteen näkökulmasta 

luottamus nähdään merkittäväksi tekijäksi esimerkiksi johtamiseen liittyen. (Dietz & Den 

Hartog, 2006; Atkinson & Butcher 2003; Ellonen et al. 2008.) 

 

Malkamäki (2017) toteaa, että luottamus on abstrakti, moniulotteinen ja kuitenkin dynaami-

nen ilmiö. Kuten ylempänä mainittiin, luottamus on ollut tutkijoiden mielenkiinnon koh-

teena johtamisen alueella kuin myös useiden muiden eri tieteenaloilla. Erityisesti 1990-lu-

vulla kiinnostus luottamuksen tutkimiseen kasvoi merkittävästi. Lisääntyvä kiinnostus on 

johtunut siitä, että liiketoimintaympäristöt ja johtajuus ovat muuttuneet dynaamisemmiksi. 

Johtamisjärjestelmän muutokset sekä lisääntyvä etätyö lisäävät tarvetta tarkastella luotta-

muksen rakentumista ja sen kehittymistä enenevissä määrin. 

 

Luottamus voidaan nähdä organisaation voimavarana ja kilpailuedun lähteenä, jonka avulla 

voidaan parantaa yhteistyötä ja tuloksellisuutta organisaatiossa. Useiden tutkimusten 
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perusteella on pystytty toteamaan, että luottamus organisaatiossa lisää viestinnän vaikuttu-

vuutta, konfliktien hallintaa sekä parantaa kommunikointia. Se vaikuttaa työntekijöiden si-

toutumiseen ja työtyytyväisyyteen. Luottamuksella voidaan nähdä olevan myös kriittinen 

rooli tiedon luomisessa ja tiedon jakamisessa organisaatiossa. Lisäksi luottamus on tunnis-

tettu kriittiseksi tekijäksi johtajuuden tehokkuuteen ja se on tunnistettu hyvän johtamisen 

ominaispiirteeksi. (Ellonen et al. 2008; Malkamäki 2017; Ahteela, Blomqvist, Puumalainen 

& Jantunen 2010; Kettunen & Kalliomaa 2013.) 

 

Luottamus on yleisesti määriteltynä psykologinen tila, jossa hyväksytään mahdollinen haa-

voittavaisuus, ja joka perustuu positiiviseen odotukseen toisen henkilön aikomuksista ja 

käyttäytymisestä. (Rousseau et al. 1998). Kirjallisuudessa luottamus tunnistetaan suhteel-

liseksi ilmiöksi, ja jossa luottamus kehittyy vähitellen ajan kanssa henkilöiden välisessä vuo-

rovaikutuksessa. (Mayer et al. 1995). Mayer et al. (1995) määrittelevät luottamuksen ”Luot-

tamus on toisen osapuolen halukkuutta olla riippuvainen toisen osapuolen toiminnasta, sillä 

odotuksella, että toinen suorittaa tietyt toimet riippumatta toisen osapuolen kyvystä kontrol-

loida tai havainnoida toista osapuolta”. Tähän liittyy vahvasti riski, haavoittuvuus sekä riip-

puvuus (Rousseau et al. 1998). 

 

Jones & George (1998) ehdottavat tutkimuksessaan, että luottamus nähtäisiin moniulottei-

sena, psykologisena rakenteena, kokemuksena, joka syntyy ihmisten arvojen, asenteiden, 

mielialojen sekä tunteiden vuorovaikutuksesta. Arvot ovat yleisiä normeja ja periaatteita, 

joita voidaan pitää toivottavina ja tavoiteltavina päämäärinä (oikeudenmukaisuus, rehelli-

syys, avoimuus, johdonmukaisuus). Arvot vaikuttavat luottamuksen kokemiseen ja voivat 

jopa luoda taipumuksen luottaa. Asenteet ovat sisäisiä rakenteita, jotka sisältävät yksilön 

ajatukset ja tunteet muista ihmisistä. Sosiaalinen kanssakäyminen perustuu ainakin osittain 

aiempaan kokemuksiin perustuviin odotuksiin, on siis todennäköistä, että asenteet toisia 

kohtaan sisältävät uskomuksia muiden luotettavuudesta aiemman kokemuksen ja vuorovai-

kutuksen perusteella. Tunteet nähdään voimakkaina affektiivisina tiloina, jotka voivat liittyä 

tiettyyn tapahtumaan tai olosuhteisiin, kun taas mielialat ovat yleisiä tunnetiloja. Mielialat 

vaikuttavat päivittäin, mutta niillä ei ole niin suurta vaikutusta kognitiivisiin prosesseihin 

kuin tunteilla. Positiiviset ja negatiiviset tunteet voivat vaikuttaa luottamuksen kokemiseen 
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sekä arvioimiseen. Mielialat ja tunteet vaihtelevat, ja siksi ne vaikuttavat enemmän luotta-

muksen kokemiseen, kuin pysyvämmät arvot ja asenteet.  

 

McAllisterin (1995) mukaan yksilö rationaalisesti päättelee, voiko tietyssä kontekstissa luot-

taa toisen sanoihin, tekoihin tai päätöksiin. Myös Blomqvist (1997) mukaan yksilö asettaa 

itsensä haavoittuvaan asemaan muihin ihmisiin nähden, luottaen toisen ihmisen hyvin aikei-

siin. Lanen (1998) yksilöiden välisissä luottamusmääritelmissä on kolme tunnistettavaa ele-

menttiä: osapuolten välinen riippuvuus, epävarmuus ja riskitekijät sekä valmius asettua haa-

voittuvaksi ja uskoa siihen, ettei toinen osapuoli yritä hyötyä tilanteesta. Rotter (1967) toteaa, 

että yksilöiden välinen luottamus perustuu vahvasti lupauksen pitämiseen. Luottamusta voi-

daan kuvata sillä, että yksilöllä on odotus siitä, että toisen henkilön lupaukseen, sanaan tai 

kirjoitettuun sopimukseen voi luottaa.  

 

Useita luottamuksen määrittelyitä yhdistää ajatus toisen osapuolen haavoittuvuudesta ja ris-

kin ottamisesta luottaessa toiseen. Määritelmiin voidaan liittää myös kuvauksia tietynlaisesta 

käyttäytymisestä, odotuksia toisen osapuolen hyväntahtoisesta ja rehdistä toiminnasta toista 

osapuolta kohtaan. Cohen & Dienhart (2013) näkevät luottamuksen kuitenkin enemmän mo-

raalisena ilmiönä, jota voidaan kuvata seuraavalla tavalla: ”kun A luottaa, että B tekee jotain, 

A kutsuu B:n hyväksymään ja vahvistamaan velvollisuuden. B:n hyväksyessä kutsun, ottaa 

B vastuun velvollisuudesta ja sitä kautta luottamus luo velvoitteen, tai jopa syventää luotta-

muksellista suhdetta”.  

 

Luottamuksen rakentumisen mallissa (kuva 6) Mayer et al. (1995) mukaan rakentumiseen 

vaikuttavat toisen osapuolen kyvykkyys, rehellisyys ja hyväntahtoisuus. Mallissa nähdään 

myös luottavan henkilön taipumus luottaa toiseen osapuoleen. Myös useissa muissa tutki-

muksissa on määritelty toisen henkilön luotettavuuden arviointiin vaikuttavia tekijöitä. 

Nämä tekijät ovat luottamuksen kohteena olevan henkilön kyvykkyys, hyväntahtoisuus ja in-

tegriteetti. Mayer et al. (1995) mallissa olevien tekijöiden rooli luottamuksen rakentumisessa 

on tilanneriippuvaista ja vaihtelee sen mukaan, minkä suhteen kautta rakentumista tarkastel-

laan ja vaikuttaa näin ollen koettuun luotettavuuteen. Luottamuksen kohteena oleva henkilö 
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voidaan kuitenkin kokea luotettavaksi, jos nämä kaikki kolme tekijää ovat vahvoina. (Mayer 

et al. 1995; Knoll & Gill 2011.)  

 

Kuva 6. Luottamuksen syntymisen malli (mukaillen Mayer et al. 1995) 

 

Kyvykkyydellä tarkoitetaan taitoja, kompetensseja ja ominaisuuksia, jotka vaikuttavat toisen 

luotettavuuden arviointiin. Hyväntahtoisuudella tarkoitetaan olettamusta siitä, että luotta-

muksen kohde haluaa hyvää luottajalle (aikomukset ja motiivit). Rehellisyys tarkoittaa sitou-

tumista yhteisiin tavoitteisiin ja toimintamenettelyihin, ja jossa toisen osapuolen luotetta-

vuutta tarkastellaan ja arvioidaan aiemman käytöksen, arvomaailman, sanojen ja tekojen 

kautta (johdonmukaisuus, rehellisyys, oikeudenmukaisuus). (Mayer et al. 1995.) Malli on 

saanut useissa eri tutkimuksissa kannatusta ja nuo kolme edellä mainittua tekijää ovat saa-

neet tukea. Hardy, Phillips & Lawrance (1998) ovat tarkastelleet tutkimuksissaan luotta-

musta organisaatioiden välisissä suhteissa. He ovat kuitenkin kritisoineet hyväntahtoisuu-

teen perustuvia määritelmiä, koska heidän mukaansa niissä ei oteta huomioon valtaan liitty-

viä näkökulmia sekä niihin liittyy epärealistisia olettamuksia luottamuksesta yhteisen pää-

määrän saavuttamiseksi.  

 

Luottamus nähdään dynaamisena käsitteenä, joka kehittyy vähitellen ajan mittaan. Luotta-

muksen kehittymistä kuvataan useissa tutkimuksissa lisääntymisen ja vähentymisen kautta, 

kahden osapuolen välisessä vuorovaikutuksessa. Luottamuksen kehittymistä voidaan myös 

tarkastella niin sanottuna prosessina, jossa luottamus rakentuu prosessiluonteisesti. (Malka-

mäki 2017.) Lewickin & Bunkerin (1996) luottamuksen kehittymisen mallissa luottamus 
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nähdään kehittyvän progressiivisesti kohti syvempää luottamuksen tasoa. Mallissa (kuva 7) 

luottamuksen kehittymiseen vaikuttavia tekijöitä ovat vuorovaikutus, aika ja keskinäinen 

riippuvuus. Luottamuksen rakentumiseen sisältyy kolme eri vaihetta: laskelmointiin perus-

tuva vaihe (calculus-based trust), tietoon perustuva vaihe (knowledge-based trust) sekä sa-

maistumisen vaihe (identification-based trust). 

 

Kuva 7. Luottamuksen rakentumisen vaiheet (mukaillen Lewicki & Bunker 1996) 

 

Ensimmäisessä laskelmointiin perustuvassa vaiheessa puntaroidaan luottamussuhteen hyö-

tyjä ja haittoja. Luottamuksen arvo perustuu saavutettavissa oleviin etuihin ja mahdollisten 

menetysten arvioimiseen. Luottamuksen rikkominen tässä vaiheessa johtaa suurella toden-

näköisyydellä yhteistyön päättymiseen ja irtautumiseen kumppanuudesta. Luottamuksen ke-

hittymisen toinen vaihe on tietoperusteinen luottamuksen taso, joka perustuu kokemusperäi-

siin havaintoihin ja tarpeeksi hyvään tuntemiseen, jotta toisen osapuolen käyttäytymistä voi-

daan arvioida. Tätä toista vaihetta voidaan siis kuvata myös suhdeperustaiseksi luotta-

mukseksi (relational trust). Ajantasainen kommunikointi sekä avoin vuorovaikutus ovat 

avaintekijöitä tässä vaiheessa. Kolmas vaihe, samaistumiseen perustuva vaihe, perustuu tie-

toon ja kokemukseen. Ymmärretään toisen osapuolen toiveita ja tarpeita sekä arvostus on 
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molemminpuolista. Ennakoitavuus sekä tietoisuus toisen osapuolen ajattelusta lisää var-

muutta ja luottamusta, ja näin ollen mahdollistaa suhteen ylläpidon. (Lewicki & Bunker 

1996.)   

 

3.1.1 Henkilöityvä ja ei-henkilöityvä luottamus 

 

Kuten yllä todetaan luottamusta, on tutkittu useista eri näkökulmista, ja käsite sisältää mo-

niulotteisuutta. Luottamusta voidaan kuvata myös eri tasojen kautta ja valittu näkökulma 

vaikuttaa luottamuksen tarkasteluun. Kirjallisuudessa tehdään eroa henkilöityvän ja ei-hen-

kilöityvän luottamuksen välillä. Ihmisten välistä luottamuksen tasoa on tutkittu suhdenäkö-

kulmasta, jossa luottamus kehittyy henkilöiden välisessä vuorovaikutuksessa. (Malkamäki 

2017; Seppänen 2008.) Myös Mayer et al. (1995) näkevät luottamuksen kahdenvälisenä. 

Heidän mukaansa aina on olemassa suhde, jossa on kaksi osapuolta, luottaja ja luottamuksen 

kohde. Henkilöityvä luottamus voidaan siis määritellä henkilöiden väliseksi suhteeksi ja 

luottamukseksi (Blomqvist 1997). 

 

Luottamus eroaa luonteeltaan, rakenteeltaan ja syntymekanismeiltaan on kyseessä sitten yk-

silöiden välinen luottamus tai luottamus organisaatiota kohtaan. Ei-henkilöityvällä luotta-

muksella tarkoitetaan luottamusta organisaation persoonattomiin tekijöihin, kuten toiminta-

tapoihin, erilaisiin organisaation käytänteisiin tai päätöksentekoprosesseihin. Persoonaton 

luottamus perustuu enemmän järjestelmiin, maineeseen sekä rooleihin, asioihin, jotka eivät 

suoraan henkilöidy. (Atkinson & Butcher 2003; Ellonen et al. 2008; Vanhala, Puumalainen 

& Blomqvist 2011.) Ellonen et al. (2008) määrittelevät institutionaalisen luottamuksen ole-

van organisaation arvoja, strategiaa, oikeudenmukaisia prosesseja, henkilöstöhallintoa, tek-

nologiaa ja kilpailukykyä. 

 

Vaikka luottamus liitetään vahvasti ihmisten välisiin suhteisiin, niin sitä voidaan kokea myös 

organisaatiota ja instituutiota kohtaan. Savolainen (2011) toteaakin, että organisaatiossa 

luottamusta ei ole pelkästään ihmisten välisissä suhteissa. Luottamus näkyy myös organi-

saatiotasolla, johtamisjärjestelmissä sekä toimintaprosesseissa. Näitä tekijöitä kehittämällä 

voidaan myös vaikuttaa luottamukseen yksilöiden välillä. Seppäsen (2008) mukaan 
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kuitenkin luottajana on aina henkilö, oli luottamuksen kohteena sitten toinen yksilö tai orga-

nisaatio. Myös Blomqvist & Ståhle (2000) toteavat, että luottamus muodostuu henkilöiden 

välillä, vaikka luottamuksen kohteena voi olla henkilö tai organisaatio. Vanhala et al. (2011) 

toteavat kuitenkin, että pelkkä sosiaalinen, henkilöityvä lähestymistapa luottamukseen on 

rajallinen. Nykyaikainen tietotyö ja digitaalisuus luovat rajoitetun mahdollisuuden pelkäs-

tään henkilöityvän luottamuksen kehittymiseen ja vastaavasti organisatorisen luottamuksen 

merkitys on kasvanut.  

 

Organisaatioympäristössä luottamuksen tasoja on useita kuten esimerkiksi yksilö, tiimi tai 

yksikkötasot. Burke, Sims, Lazzara & Salas (2007) määrittelevät luottamuksen tasot seuraa-

vasti: tiimitaso (luottamus tiimin jäsenten välillä), johtajuustaso (luottamus tiimin jäsenten 

ja johtajan välillä) sekä organisaatiotaso (luottamus organisaation ja työntekijöiden välillä). 

Konteksti ja vuorovaikutus vaikuttavat suhteeseen, joka on erilainen tiimin jäsenten ja eri 

tasojen välillä. Fulmer & Gelfand (2012) määrittelevät myös samantapaisesti: yksilötaso, 

tiimitason ja organisaatiotason. Näissä molemmissa mainituissa määritelmissä yhdistyy 

haavoittuvuuden hyväksyminen sekä positiiviset odotukset toisen luotettavuudesta. Ihmisten 

välisessä kanssa käymisessä luottamus asettaa yksilön alttiiksi toisen yksilön edessä. Tämä 

tarkoittaa haavoittuvuutta ja mahdollisia odotuksia toisen osapuolen hyväntahtoisuudesta.  

(Burke, Sims, Lazzara & Salas 2007; Savolainen 2011.) 

 

Ellonen et al. (2008) mukaan henkilöiden välistä organisatorista luottamusta voidaan tarkas-

tella kahdelta eri tasolta -lateraaliselta ja vertikaaliselta tasolta. Lateraalinen luottamus voi-

daan määritellä tiimin jäsenten väliseksi luottamukseksi ja vertikaalinen taas luottamukseksi 

tiiminvetäjän ja tiiminjäsenen väliseksi. Myös McCauleyn & Kuhnertin (1992) mukaan luot-

tamus ilmenee organisaation sisäisissä suhteissa vertikaalisesti ja horisontaalisesti. Vertikaa-

linen luottamus kohdistuu esimieheen tai yleisesti organisaatiota kohtaan, kun taas horison-

taalinen luottamus ilmenee samalla organisaatiotasolla toimivien välillä. 

 

Ihmisten välistä luottamusta voidaan pitää ”liimana”, joka sitoo esimiehen ja alaisen yhteen 

sekä luo positiivisen organisaatioilmapiirin. Esimiehen ja tiimin jäsenen välinen luottamuk-

sella on suuri merkitys organisaatiolle ja luottamus voidaan nähdä vastavuoroisena 
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prosessina. Toisen luottamus kasvattaa myös luottamusta toiseen osapuoleen. (Nienaber, 

Romeike, Searle & Schewe 2015; Burke et. al 2007.) Burke et al. (2007) ovat tutkineet luot-

tamuksen rakentumista tiiminvetäjään ja ovat luoneet mallin (kuva 8), joka pohjautuu Mayer 

et al. (1995) kehittämään malliin luottamuksen rakentumisesta. Heidän mukaansa esimie-

heen kohdistuvan luottamuksen rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat: esimiehen ominai-

suudet, yksilötason tekijät, tiimitason tekijät sekä organisaatiotason tekijät.  

 

Tiiminvetäjän kyvykkyyteen voidaan liittää esimiehen kyky kannustaa tiimin jäseniä oppi-

miseen, itsenäiseen työskentelyyn sekä avoimeen kommunikointiin. Esimiehen kyvykkyy-

den arviointiin vaikuttaa myös se, kuinka esimies pystyy varmistamaan yhteisessä tavoit-

teessa pysymisen ja tarvittavien resurssien mahdollistamisen. Esimiehen hyväntahtoisuus 

voidaan nähdä kykynä osoittaa kunnioitusta sekä yleisenä huolenpitona. Luottamusta herät-

täviä ominaisuuksina voidaan mainita esimiehen kyky huolehtia tiimin jäsenistä ja heidän 

hyvinvoinnistaan antamalla täysi tuki koko tiimille. Esimiehen integriteetti koetaan korke-

aksi, jos kaikkia kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti. Psykologinen turvallisuus 

vaikuttaa positiivisesti luottamuksen rakentumiseen tiimissä ja tutkimusten mukaan sen on 

todettu jopa kompensoivan joitakin esimiehen ominaisuuksia. Tiiminvetäjän edistäessä tii-

min psykologista turvallisuuden tunnetta, nähdään hänet kyvykkäänä sekä hyväntahtoisena. 

(Burke et al. 2007) 
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Kuva 8. Luottamuksen rakentuminen tiiminvetäjään (mukaillen Burke et al. 2007) 

 

Knoll & Gill (2011) tutkimuksen mukaan kyvykkyydellä, hyväntahtoisuudella ja integritee-

tillä on positiivinen vaikutus tiimin luottamuksen rakentumiseen. Tiiminvetäjän hyväntah-

toisuudella ja integriteetillä on merkittävämpi rooli luottamuksen rakentumisessa kuin esi-

miehen kyvykkyydellä. Luottamuksen rakentumisessa on siis merkittävämpää tiiminvetäjän 

johdonmukaisuus sekä oikeudenmukaisuus, kuin pätevyys. Sen sijaan Werbel & Henriques 

(2009) toteavat, että tiiminvetäjän kyvykkyydellä on suuri merkitys luottamuksen rakentu-

misessa. Luottamus kuitenkin elää tilannekohtaisesti toimijoiden välillä. Luottamus kehittyy 

ajan saatossa ja kerrostuu jopa päällekkäin. Luottamuksen horjuessa tasot voivat kuitenkin 

vaihdella tai jopa palata lähtöpisteeseen. (Lewicki & Bunker 1996) 

 

3.1.2 Tunne- ja järkiperäinen luottamus 

 

Yllä kuvattiin erityisesti henkilöiden väliseen luottamukseen vaikuttavia tekijöitä ja omi-

naispiirteitä. Henkilöiden välistä luottamus voidaan vielä tarkastella kahdesta eri 
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näkökulmasta ja osatekijöistä: Kognitiivisen (cognition based trust) eli tietoon perustuvan 

luottamuksen tai välittävän (affective based trust) luottamuksen kautta.  

 

McAllisterin (1995) mukaan luottamus heijastuu kahteen ulottuvuuteen: affektiiviseen ja 

kognitiiviseen. Affektiivisella ulottuvuudella tarkoitetaan ihmisten välisiin tunteisiin ja ai-

toon huolenpitoon perustuvaa luottamusta. Kognitiivinen luottamus perustuu halukkuuteen 

luottaa tiimin jäsenten asiantuntemukseen ja luotettavuuteen. Sosiaalisissa yksiköissä, kuten 

tiimeissä, sekä tunne- että kognitiivinen luottamus lisäävät tiimin jäsenten kykyä työsken-

nellä yhdessä. Tiimin jäsenillä on kaikilla erilaiset tavoitteet, näkökulmat ja väärin ymmär-

tämisen mahdollisuudet. Emotionaalisesti älykkäät tiimit selviävät todennäköisesti parem-

min mahdollisista ongelmista, johtuen vahvoista normeistaan ja kyvyistään olla tietoisia ja 

hallita tunteitaan. Kun tiimin jäsenet ovat tietoisia omista tunteistaan ja kykenevät käsittele-

mään toisten tunteita, he voivat olla empaattisia ja tarjota tukea toisille, ja siten lisätä tiimin 

affektiivista luottamusta. Kognitiivista luottamusta lisää, kun tiimin jäsenet osoittavat am-

matillista käyttäytymistä hallitsemalla omia tunteitaan ja pystyvät tarkastelemaan päätök-

senteossaan kaikkia näkökulmia, tällöin todennäköisemmin luotetaan heidän kykyynsä ja 

pätevyyteen. (Barczak et al. 2010.) 

 

Affektiivinen luottamus, eli tunneperäinen luottamus näyttäytyy vahvana emotionaalisena 

tunnesiteenä esimiehen ja alaisen välisessä suhteessa. Tähän liittyy esimerkiksi huomioon-

ottamista ja välittämistä, jotka luovat perustaa luottamukselle. Erilaisissa sosiaalisissa tilan-

teissa voi syntyä tunneperäisiä kokemuksia, josta syntyy esimerkiksi turvallisuuden tunne. 

Tunneperäiseen luottamukseen voidaan liittää erilaisia tunteita ja tunnetiloja, jotka luovat 

perustan yksilön käyttäytymiseen ja asennoitumiseen. Tunneperustaisen luottamuksen di-

mensiossa yksilöt uskaltavat jakaa arkaluontoistakin tietoa toisilleen, koska luottavat toi-

siinsa. Luottamuksen tunneperustaisuus ohjaa tiedon käsittely erityisesti luotettujen henki-

löiden hyväksi ja tunneside voi luoda perustan luottamukselle. (McAllister 1995; Savolainen 

2011; Newman, Kiazad, Miao & Cooper 2013.)  

 

Tietoon perustuva, kognitiivinen luottamus voidaan nähdä niin sanottuna järjen luottamuk-

sena, johon liittyy arvio toisen osapuolen pätevyydestä, luotettavuudesta sekä rehtiydestä. 
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McAllisterin (1995) mukaan kognitiivinen luottamus perustuu aiemmassa yhteistyössä muo-

dostuneeseen käsitykseen toisesta ja näin ollen vaikuttaa valintaan keneen yksilö luottaa ja 

minkä suhteen. Tietoon perustuvassa luottamuksessa ennustuksiin tulevasta toiminnasta vai-

kuttaa tietopohjaiset, rationaaliset odotukset toisen aikaisemmasta käyttäytymisestä ja toi-

minnasta. Järkiperäisessä luottamuksessa suurimmat toisen luotettavuuden arviointiin vai-

kuttavat tekijät ovat kyvykkyys ja vastuullisuus. Järkiperäinen luottamus saa yksilöt luotta-

vaisemmiksi esimiehen kyvyistä ja pätevyydestä. (Newman et al. 2013; McAllister 1995.) 

 

McAllisterin (1995) mukaan tunne sekä järkiperäinen luottamus syntyvät yleensä yhdessä, 

niin silti niissä on omat assosiaatiomallit ja näin ollen yksilö voi kokea vain joko järkipe-

räistä tai tunneperäistä luottamusta. Kuitenkin McEvily & Tortoriello (2011) ovat todenneet, 

että kognitiivista ja affektiivista luottamusta ei tulisi nähdä erillisinä toisistaan, vaan luotta-

mus tulisi nähdä näiden kahden hybridinä, jossa luottamus kehittyy dynaamisessa proses-

sissa. Tutkijat ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että järki- ja tunneperustaisilla luottamuksen 

muodoilla on erilaiset perusteet taustalla. Luottamuksen taustalla nähdään yhdistelmä sekä 

järkiperäistä että tunneperäistä luottamusta. Pelkkään kognition perustuva luottamus voi-

daan nähdä omien motiivien korostumisena, ja taas pelkkään tunnepuoleen pohjautuva luot-

tamus voi johtaa sokeaa luottamukseen ja uskomiseen. Kestävän luottamussuhteen rakenta-

minen vaatii johdolta kykyä rakentaa kognitiivisen luottamuksen lisäksi myös affektiivista 

luottamusta. Tilannekohtaisten luottamusperusteiden päivittäminen perustuu tunnekoke-

muksiin, mutta tunteiden hävitessä, kognitiiviseen arvioon perustava kokemus nähdään säi-

lyvän. Niin affektiivisella kuin myös kognitiivisella puolella on merkittävä rooli vaikutta-

maan luottamuksen syntymiseen. (Malkamäki 2017; Lewis & Weigert 1985; Newman et al. 

2013.) 

 

3.2 Luottamuksen merkitys etätyössä 

 

Edellä kuvatun mukaisesti, työelämä muuttuu vauhdilla, organisaatioiden rakenteet muuttu-

vat sekä esimiehiä ja esimiestasoja vähennetään. Yhteistyön ja luottamuksen merkitys ko-

rostuu entisestään tietointensiivisissä työyhteisöissä. Luottamuksen rakentaminen esimiehen 

ja alaisen välille on ensiarvoisen tärkeää, ja luottamus voidaan nähdä elinehtona 
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virtuaalisesti toimiville tiimeille. Luottamus voidaan nähdä etätyön onnistumisen tärkeim-

pänä tekijänä. Työelämän muutokset vaikuttavat esimiehen ja työntekijöiden väliseen suh-

teeseen ja luottamus voidaankin nähdä merkittävänä haasteena etätyössä, jossa korostuu tek-

nologiavälitteisyys. Etätyössä niin sanotut perinteiset luottamuksen rakentamisen keinot 

ovat rajatummat. (Savolainen 2011; Vilkman 2016; Henttonen & Blomqvist 2005.) Rauramo 

(2018) toteaakin, että luottamus voidaan nähdä etänä toimivien työyhteisöjen tärkeimpänä 

tekijänä, mutta luottamuksen saavuttaminen on vaikeaa.  

 

Luottamuksen merkitys korostuu erityisesti tilanteissa, joihin sisältyy epävarmuutta sekä 

haavoittuvaisuutta. Etätyössä sosiaaliset suhteet voidaan nähdä hauraina ja virtuaalinen työ-

ympäristö ei tarjoa niin sanottua perinteistä, sosiaalista jaettua ympäristöä luottamuksen ra-

kentumiselle. Etätyössä suhteet ovat etäisempiä ja näin ollen toimintaa on vaikeampi enna-

koida.  (Blomqvist 2006; Rauramo 2018.) Vilkmanin (2016) mukaan luottamuksen rakentu-

miseen virtuaalitiimissä voi kestää neljä kertaa kauemmin aikaa kuin kasvokkain toimilla 

tiimillä. Lisäksi tämä luottamus on usein hauraampi ja helpommin vaurioituva. (Rusman, 

Van Bruggen, Sloep & Koper 2010). 

 

Hsu, Chang & Yen (2011) tekemässä tutkimuksessa käsitellään luottamuksen merkitystä 

virtuaalisissa työyhteisöissä. Heidän tutkimuksensa tulokset osoittivat, että luottamus on 

merkittävä tekijä etätyöskentelevissä tiimeissä. Luottamus rohkaisee avoimempaan kommu-

nikointiin sekä tiedon jakamiseen virtuaalisessa ympäristössä. Virtuaalisten työryhmien toi-

minta perustuu vahvasti tiedon jakamiseen ja sillä on myös merkittävä rooli luottamuksen 

rakentumiseen. Luottamus pienentää teknologiasta johtuvia etäisyyksiä ja sen avulla toisis-

taan etäällä olevat työntekijät tekevät yhteistyötä ja uskaltavat jakaa tietoa avoimesti. (Pin-

jani & Palvia 2010.) 

 

Luottamuksellinen suhde etäjohtajan ja tiimin jäsenten välillä auttaa keskittymään tavoittei-

den saavuttamiseen ja näin ollen myös tiimin suorituskyky paranee. Luottamus on tunnis-

tettu tehokkuutta määritteleväksi tekijäksi virtuaalitiimeissä. Luottamus vähentää epävar-

muutta virtuaalitiimissä ja mahdollistaa riskien ottamisen. Keskinäinen luottamus virtuaali-

tiimissä tehostaa tiimin sisäistä kommunikaatiota ja vähentää erilaisia konflikteja. Kun 
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luottamusta on vähän tai se on heikkoa, voi se ilmentyä yhteistyöongelmina, huonona pää-

töksentekona, heikentyneenä tiedonvaihtona, lisääntyneinä konflikteina ja väärinkäsityk-

sinä. (Henttonen & Blomqvist 2005; Furumo 2018; Rusman et al. 2010; Brahm & Kunze 

2012.) 

 

Henttosen & Blomqvistin (2005) mukaan luottamuksella on merkittävä, keskeinen rooli etä-

johtajuudessa. Luottamuksellisessa suhteessa voidaan nähdä samoja elementtejä kuin niin 

sanotussa kasvokkain työskentelyssä. Virtuaalitiimien luottamusta lisäävät muun muassa 

ajantasainen ja avoin viestintä, osallistuva päätöksenteko sekä palautteen antaminen. Etätii-

meissä korostuu huumori, rituaalit, yhteiset sosiaaliset kokemukset sekä henkilökohtaiset 

keskustelut. Luottamuksen rakentamisen kriittisiksi tekijöiksi voidaan mainita tavoitteiden 

asettaminen, tiedon jakaminen, lupausten pitäminen sekä ajantasainen viestintä. (Ikonen & 

Savolainen, 2011.) 

 

Vapaus ja itsenäisyys ovat merkittäviä tekijöitä nykyisessä tieto- ja asiantuntijatyössä. Ny-

kyaikainen etätyö ja tietotyö edellyttävät jatkuvaa vuorovaikutusta, jossa dialogit ja kollek-

tiivinen yhteinen tekeminen ovat etusijalla. Vastakohtana voidaan nähdä organisaatiot, 

joissa on edelleen hierarkia, valvontaa ja vanhentuneita toimintatapoja. Vahvistunut luotta-

mus korvaa hierarkkisia rakenteita ja ylhäältä tulevaa byrokratiaa. Tekemisen vapaus luo 

sitoutumista ja avoimuutta, kontrollin vähentyessä luottamus vahvistaa vastuullisuutta. (Sa-

volainen 2011.) 

 

Epäluottamuksessa luottamus murenee ja epäluottamuksen ilmapiiri vahvistuu. Luottamuk-

sen puute korvataan vallalla ja kontrollilla, sekä kyräily, salailu ja juonittelu lisääntyvät. 

Vilkman (2016) määrittelee luottamuksen vastakohdaksi kontrollin menettämisen pelon. 

Epäluottamuksen vahvistuessa syntyy konflikteja ja erimielisyyksiä. Työntekijät voivat ko-

kea osaamisensa aliarviointia, mikä voi ilmentyä vähäisenä kanssakäymisenä. Jännittynyt 

ilmapiiri vaikuttaa työn tuloksiin heikentäen organisaation tuloksellisuutta. Työajasta käyte-

tään osa valvontaan ja selvittelyihin, jolloin työaikaa valuu hukkaan tehottomuutena. Epä-

luottamuksen ilmapiirissä joudutaan uhraamaan valtava määrä resursseja, jotta voidaan 

kontrolloida muiden toimia. (Savolainen 2011.) 
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3.3 Luottamuksen rakentuminen etätyössä 

 

Kuten yllä olevissa kappaleissa todettiin, luottamuksen hyödyt hyvän johtamisen tuloksena 

on tunnistettu, kuitenkin samaan aikaan on todettu, että luottamusta on usein vaikeaa raken-

taa ja ylläpitää. Etätyössä henkilöiden välinen kommunikointi- sekä vuovaikutusmahdolli-

suudet ovat suppeammat kuin kasvokkain tapahtuvassa työskentelyssä. Luottamus voidaan 

kuitenkin nähdä edellytyksenä etätiimin tehokkaalle toiminnalle ja suorituskyvyn maksimoi-

miselle. Luottamus vähentää epävarmuutta henkilöiden välisissä suhteissa ja mahdollistaa 

riskien ottamisen. Useat tutkijat ovat tunnistaneet luottamuksen merkityksen etätiimien tie-

donjakamisessa ja yhteistyön tehokkuudessa. (Malkamäki 2017; Brahm & Kunze 2012; 

Henttonen & Blomqvist 2005; Pinjani & Palvia 2010.) 

 

Etätiimin luottamuksen rakentumisessa on paljon samoja tekijöitä kuin kasvokkain toimi-

vassa tiimissä, mutta luottamuksen rakentumiseen tarvitaan enemmän aikaa. Erityisesti etä-

työssä suhteen alkuvaiheessa henkilöiltä puuttuu luotettavuuden arviointiin vaadittavia sig-

naaleja toisen osapuolen käyttäytymisestä. Alkuvaiheessa toisen henkilön luotettavuuden ar-

viointi painottuu kognitiiviseen arviointiin, eli kyvykkyyteen ja integriteettiin. Arviointiin 

vaikuttaa muun muassa yksilön työpanos yhteisten tavoitteiden savuttamiseksi sekä vuoro-

vaikutuksellinen osallistuminen tiimin toimintaan. Vuorovaikutuksen lisääntyessä affektii-

vinen arviointi eli hyväntahtoisuuden rooli kasvaa toisen henkilön luotettavuuden arvioin-

nissa. (Kuva 9) (Rusman et al. 2010; Greenberg, Greenberg & Antonucci 2007.) 
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Kuva 9. Kognitiivinen ja affektiivinen luotettavuuden arviointi virtuaalitiimissä (mukaillen 

Greenberg et al. 2007) 

 

Tutkijat ovat perustelleet erityisesti suhteen alkuvaiheessa integriteetin roolia luottamuksen 

rakentumisessa sillä, etätiimissä toisen jäsenen luotettavuutta voidaan arvioida vaan sillä, 

kuinka sitoutunut jäsen on tiimin tavoitteita kohtaan. Kyvykkyys ja sitoutuminen osoitetaan 

teoilla. (Järvenpää, Knoll & Leidner 1998.) Myös Cherryn (2015) mukaan suhteen alkuvai-

heessa luottamus voi perustua kyvykkyyteen, ja vasta myöhemmässä vaiheessa, kun toinen 

osapuoli tunnetaan, rehellisyydellä ja hyväntahtoisuudella on suurempi merkitys. Brahm & 

Kunze (2012) mukaan virtuaalitiimissä luottamuksen rakentumisessa korostuu erityisesti 

toisen osapuolen arvio vastapuolen aikaisemmista ja nykyisistä toimista sekä olettama vas-

tapuolen tulevista teoista.  

 

Järkiperäisen luottamuksen syntymiseen ja toisen osapuolen luotettavaksi kokemisessa on 

tärkeää todentaa yhteistyöhön tarvittava käytökseen perustuva kyvykkyys sekä kokea toisen 

osapuolen rehellisyys. Järkiperäisen luottamuksen muodostumiseen vaikuttavat vahvasti 

ammatillinen kyvykkyys sekä uskottava esiintyminen. Hyväntahtoisuuden kokeminen edes-

auttaa tunneperäisen luottamuksen syntymistä. Henkilöiden välinen vuorovaikutus synnyt-

tää tunneperäistä luottamusta. (McAllister 1995; Chowdhury 2005.) Suhteen alkuvaiheessa 

kasvotusten tapahtuvilla tapaamisilla nähdään olevan positiivinen vaikutus luottamuksen 
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rakentumiseen etätiimissä. Virtuaalisesti tapahtuvien vuorovaikutustilanteiden toteutumisti-

heydellä sekä tapahtumien määrällä voidaan nähdä olevan luottamusta edistäviä vaikutuksia. 

(Hentonen & Blomqvist 2012; Brahm & Kunze 2012.) Henttonen & Blomqvist (2005) to-

teavatkin, että avoimella, rehellisellä ja säännöllisellä kommunikaationkäyttäytymisellä on 

suuri merkitys luottamuksen rakentumisessa virtuaalitiimissä. Etäjohtajat rakentavat luotta-

musta alaisiinsa eri vuorovaikutuksen muodoissa. Ajantasainen, tasapuolinen ja avoin vies-

tintä auttavat keskinäisen luottamuksen rakentumisessa. Säännölliset ja laadukkaat tapaami-

set sekä vapaamuotoiset kokoukset ja avoimuus helpottavat luottamuksen rakentamista. (Sa-

volainen 2014.) 

 

Etäjohtaja voi omilla toimillaan vaikuttaa luottamuksen rakentumiseen. Oikeudenmukainen 

käytös, tarvittava osaaminen sekä palautteen antaminen voidaan määritellä luottamusta edis-

täviksi tekijöiksi. Hoch & Dulebohn (2017) mukaan etäjohtajalta vaaditaan myös osaamista 

teknologian hyödyntämisestä, kommunikointitaidoissa sekä vuorovaikuttamistaidoissa. Tii-

min jäsenten itsenäisen työskentelyn tukeminen sekä kyky motivoida tiimin jäsenet sitoutu-

maan toimintaan, on myös todettu olevan luottamusta edistäviä tekijöitä. Luottamuksen ra-

kentumisessa korostuvat myös tiimin jäsenten roolien selkeys sekä avoin ja oikeudenmukai-

nen käytös. (Greenberg et al. 2007.) 

 

Savolaisen (2014) tekemässä tutkimuksessa on tunnistettu useita etäjohtajuuden kontekstissa 

luottamuksen rakentumiseen vaikuttavia tekijöitä. Tutkimuksen perusteella luottamuksen 

rooli tunnistetaan jopa merkittävämmäksi tekijäksi verrattuna kasvokkain tapahtuvaan suh-

teeseen. Etäjohtajan tulee tietoisesti investoida luottamuksen rakentamiseen. Esille nousee 

erityisesti yhteiset jaetut hetket, läsnäolo, vuorovaikutus sekä taito käsitellä erilaisia tunteita. 

Luottamuksen rakentamisen kannalta etäjohtajan on myös tärkeää luoda päivittäin kokonais-

kuvaa työntekijöiden tilanteista. Luottamuksen rakentaminen vaatii aikaa, jatkuvia ponnis-

teluja ja tekoja. Savolaisen tutkimuksessa esitetyt tärkeimmät havainnot on koottu tauluk-

koon 4. 

 

 



56 
 

 

Taulukko 4. Luottamuksen rakentaminen etäjohtajuudessa (mukaillen Savolainen 2014) 

 

Etäjohtajuustaidot ja 
ominaisuudet 

Vuorovaikutuksen 
käytänteet 

Luottamuksen raken-
tamisen edellytykset 

Etäjohtajuuden haas-
teet 

Emotionaaliset tai-

dot: kyky vastaanot-

taa ja käsitellä tunteita 

Tiedon jakaminen: 

muodollinen ja epävi-

rallinen, puhelinkes-

kustelut, jaetut hetket 

Yhteisen ajan merki-

tys, suhteiden raken-

taminen, läsnäolo 

Tunteiden käsittely ja 

niiden hallinta 

Sosiaaliset taidot: 

avoin viestintä, kuun-

telutaito, itsevarmuus 

Suullinen ja kirjalli-

nen palaute, tukemi-

nen 

Etäjohtajan saavutet-

tavuus 

Yleiskatsaus työnteki-

jöiden päivittäisestä 

työtilanteesta   

Tekniset taidot: lait-

teiden käyttö, tekno-

loginen osaaminen 

Ongelmaratkaisu-

kyky: osaa käsitellä 

hankalatkin asiat ja ti-

lanteet 

Jaettujen, yhteisten 

hetkien määrä ja kesto 

Riittämätön viestintä, 

riittämättömät vuoro-

vaikutustaidot 

Aitous, luotettavuus, 

rehellisyys, integri-

teetti 

Kehityskeskustelut, 

vastuun jakaminen, 

delegointi 

Tehokkuus, intensi-

teetti, suhteiden ra-

kentaminen, sopivat 

työolosuhteet 

Henkilökohtainen läs-

näolo puuttuu, liian 

lyhyitä jaettuja hetkiä 

työntekijöiden kanssa 

 

 

Avolio et al. (2001) tekemässä tutkimuksessa esitetään kaavio luottamuksen rakentumisesta 

etäjohtamisen kontekstissa. Heidän tekemä kaavio laajentaa Mayer et al. (1995) käsityksiä 

sisällyttämällä Jones & Georgen (1998) tutkimuksesta esiin nousseita tekijöitä luottamuksen 

rakentumisesta virtuaalisessa tiimissä. Mallissa johtajuus voidaan nähdä merkittävänä teki-

jänä luottamuksen rakentumiseen virtuaalisessa tiimissä. Luottamuksen rakentumiseen vai-

kuttavat käsitys toisen osapuolen kyvykkyydestä, hyväntahtoisuudesta sekä integriteetistä. 

Mallissa nähdään myös tiimin jäsenten tunteet ja mielialat vaikuttaviksi tekijöiksi. Etäjohtaja 

voi omalla toiminnallaan lisätä vuorovaikutusta, kannustaa ja motivoida tiimin jäseniä, niin 

että se kannustaa ja herättelee yksilöitä luottamuksellisen suhteen rakentamiseen sekä käsi-

tyksiin toisen yksilön kyvykkyydestä, hyväntahtoisuudesta sekä integriteetistä. (Kuva 10) 
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Kuva 10. Etäjohtaja luottamuksen rakentajana. (mukaillen Avolio et al. 2001) 

 

Teknologinen kehittyminen ja etätyön yleistyminen haastavat päivittäistä johtamistyötä. 

Luottamus ja luottamuksen rakentaminen ovat kuitenkin edelleen välttämätön voimavara, 

aineeton omaisuus yhteistyön perusta organisaatioissa. Voidaankin nähdä, että luottamusta 

tarvitaan vielä enemmän nyt kun etäjohtaminen yleistyy ja niin sanottu perinteinen, kasvok-

kain tapahtuva vuorovaikutus vähenee. Luottamuksella on merkittävä rooli yksilön suoritus-

kykyyn ja tiimikoheesion syntymiseen. Luottamuksen rakentuminen etätyössä voidaan 

nähdä kriittisenä tekijänä, koska johtaminen ei perustu niin sanottuun perinteiseen, kontrol-

loituun johtamistyyliin eikä fyysiseen vuorovaikutukseen, vaan luottamuksen siitä, että jo-

kainen työntekijä hoitaa osuutensa. Etäjohtajan on olennaista ottaa huomioon johtamises-

saan tavat, joilla hän vahvistaa luotettavuutta tiimissä sekä rakentaa luottamusta tiimin si-

sällä.   (Savolainen 2014; Henttonen & Blomqvist 2005; Gillespie & Mann 2004.)  
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4 Luottamus etäjohtajan näkökulmasta 

 

 
Kuten yllä on todettu, luottamuksen merkitys johtajuudessa on tunnistettu tutkimuksissa vä-

hintään neljän vuosikymmenen ajalta. Kun otetaan huomioon luottamuksen rooli organisaa-

tiossa, ei ole yllättävää, että tutkijoiden mielenkiinto kasvaa tunnistamaan eri mekanismeja 

luottamuksen ja johtajuuden välillä. Voidaan todeta, että luottamuksen rakentamisessa esi-

miestyöllä on erittäin merkittävä rooli ja luottamuksen rakentaminen kuuluu osaksi johta-

juuden taitoja. Kuten Norman, Avey, Larson & Hughes (2019) mainitsevatkin tutkimukses-

saan, että johtajat voidaan nähdä keskeisinä tekijöinä ylipäätänsä luottamuksen rakentumi-

sessa organisaatiossa. Nykyinen työn luonne liittyy vahvasti tiedon luomiseen ja jakamiseen, 

asiantuntijatyöhön, jossa luottamuksen rakentaminen ja ylläpitäminen voidaan nähdä kes-

keisenä. Luottamusjohtajia tarvitaan siis yhä enemmän valmentajaksi ”pelijoukkueille”, 

jotta voidaan taata organisaatioiden elinvoima, uudistuminen sekä hyvinvointi. (Dirk & Fer-

rin 2002; Burke et al. 2007; Savolainen 2011; Savolainen 2013.) 

 

Etätyö ja virtuaalinen työympäristö haastavat johtamista ja pakottavat muokkaamaan toi-

mintatyyliä. Niin sanottuja perinteisiä johtamismalleja ei voida suoraan käyttää uudessa, vir-

tuaalisessa toimintaympäristössä. Etätyöntekijöiden johtaminen on erilaista ja vaatii enem-

män koordinointia kuin kasvotusten tapahtuva johtaminen. Etätyössä korostuu sosiaalisten 

suhteiden erilaisuus, ei ole jaettua tilaa ja aikaa, visuaalisuus ja kommunikointi on erilaista 

sekä työntekijöiden itsenäisyys on korkealla tasolla. Tästä johtuen etäjohtajan roolissa ko-

rostuu työntekijöiden sitouttaminen, ihmissuhdekontakteista huolehtiminen sekä luottamus-

suhteen luominen ilman kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta. (Purnova & Kenda 2018; 

Elyousfi, Anand & Dalmásso 2020; Ben Sedrine, Bouderbala & Nasraoui 2020).  

 

Savolainen (2013) määrittelee luottamusjohtajuuden vuorovaikutteiseksi, yhteiseksi teke-

miseksi ja tuloksellisuuden mahdollistavaksi johtamiseksi. Norman et al. (2019) käsittelevät 

tutkimuksessaan erityisesti aiemmissa tutkimuksissa tunnistettuja luottamuksen rakentumi-

seen vaikuttavia tekijöitä, kuten rehellisyys, hyväntahtoisuus ja kyvykkyys ja näiden tekijöi-

den pätevyyttä nykyisessä virtuaalisessa työympäristössä. He toteavat tutkimuksessaan, että 
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virtuaalisessa vuorovaikutuksessa esimiehen ja alaisen välillä, luottamuksen kehittäminen ja 

sen ylläpitäminen voidaan nähdä haasteena. Myös Burke et. al. (2007) vahvistavat luotta-

muksen saavuttamisen hankaluuden esimies-alaissuhteessa. 

 

Esimies-alaissuhteessa luottamuksen kehittymiseen vaikuttaa esimies ja hänen toimintansa 

sekä esimiehen ja alaisen välisen suhteen luonne. Luottamuksen kehittyminen edellyttää 

alaisen luottamusta esimerkiksi esimiehen pätevyyteen ja kyvykkyyteen johtamisessa. Johto 

ja esimiehet voivat rakentaa luottamusta osoittamalla luottamuksellisuutensa sekä ammatti-

taitonsa. Myös esimiehen hyväntahtoisuus kuten esimerkiksi alaisten huomioiminen ja työ-

tilanteen joustava organisointi ovat omiaan lisäämään luottamusta esimiestä kohtaan. Luot-

tamuksen kehittymiseen vaikuttavat myös esimiehen reilu, johdonmukainen ja rehellinen 

toiminta. Lisäksi avoin kommunikaatio vaikuttaa luottamukseen kokemiseen myönteisesti. 

(Blomqvist 2006; Vilkman 2016; Kettunen & Kalliomaa 2013.)  

 

Elyousfi et al. (2020) toteavat tutkimuksessaan, että henkilöiden välistä luottamusta lisäävät 

etäjohtajien työn tavoitteiden selventäminen, yhteisten työ- ja viestintänormien rakentami-

nen sekä säännöllinen vuorovaikutus.  Savolainen (2009) määrittelee tutkimuksessaan kaksi 

merkittävintä tekijää luottamuksen rakentumisessa esimiehen ja alaisen välille: vuorovaiku-

tus ja aika. Myös Norman et al. (2019) näkevät yhdessä koetun ajan merkittäväksi tekijäksi 

luottamuksen rakentumisessa esimiehen ja alaisen välille. Myös Blomqvist (2016) toteaa 

suhteen keston vaikutuksen luottamuksen määrään esimiehen ja alaisen välillä. Johtajien ai-

tous, osaaminen sekä uskottavuus vaikuttavat myös työntekijöiden kokemaan luottamuk-

seen. Ajantasainen tiedon jakaminen sekä johdonmukainen toiminta luovat ennustettavuutta 

ja tätä kautta vahvistavat luottamuksen kokemusta. Organisaation oikeudenmukaiset toimin-

tatavat sekä alaisten mukaan ottaminen päätöksentekoon, viestivät arvostuksesta ja kunnioi-

tuksesta alaisia kohtaan ja näin ollen vaikuttaa koettuun luottamukseen. Johdon jokapäiväi-

nen käyttäytyminen vaikuttaa suurelta osin työntekijöiden kokemaan luottamukseen johtoa 

ja esimiehiä kohtaan. (Savolainen 2011; Juuti 2016; Vilkman 2016; Blomqvist 2016; 

Meghana & Vijaya 2019.) 
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Etäjohtamisen tulisi olla vuorovaikutteista, osallistavaa sekä yhteisöllisyyttä korostavaa. 

Vuorovaikutteisuuteen tulisi kuulua myös aitoa kuuntelemista, tavoitettavissa oloa sekä kiin-

nostuneisuutta alaisten asioista. Tärkeää on myös etätyöntekijöiden kehitysideoiden huomi-

oiminen, avoin keskustelu sekä hienotunteinen tunteiden aistiminen. Edellä mainitut tekijät 

liittyvät vahvasti luottamuksellisen suhteen rakentumiseen etäjohtajan ja alaisen välille. 

Vuorovaikutus voidaankin nähdä keskeisimpänä tekijänä etätyössä ja etäjohtamisessa. Luot-

tamusta luodaan, ylläpidetään ja vahvistetaan vuorovaikutuksen avulla. Kuten Sivunen 

(2007) mainitsee, etäjohtajan tulee kiinnittää huomiota vuorovaikutuksen laatuun sekä olla 

aktiivisesti ja oma-aloitteisesti yhteydessä etätyöntekijöihin. Johtamistyylillä pystytään vai-

kuttamaan alaisten luottamuksen kokemiseen. (Savolainen 2014; Vilkman 2016; Juuti 2016; 

Harisalo & Miettinen 2010; Fisher & Fisher 2011; Ben Sedrine et al. 2020) 

 

Humala (2007) on todennut, että etätyön johtaminen ei onnistu ilman luottamusta. Tuloksel-

lisuus ja tuottavuus kasvavat luottamuksellisessa ilmapiirissä. Vahva luottamuksen ilmapiiri 

organisaatiossa tehostaa työskentelyä, mahdollistaa uusien ideoiden ja innovaatioiden syn-

tymisen. Luottamuksen rakentaminen tapahtuu innovatiivisessa ja avoimessa ilmapiirissä. 

Luottamuksen ilmapiirissä kilpailukyky kasvaa ja ylipäätänsä muutosten läpivieminen on 

sujuvampaa. Luottamuksen avulla organisaatiossa voidaan saavuttaa osaamisen kehitty-

mistä, uuden oppimista, ilmapiirin kohentumista ja nämä edesauttavat saumatonta tiedon 

jakamista sekä työn tehostumista koko organisaatiossa. Blomqvist (2006) toteaa, että alaiset, 

jotka kokevat ja arvioivat esimiehen luotettavaksi, eivät kuluta aikaa ja energiaa suojautu-

akseen tai pohtiakseen etteivät paljasta liikaa yksityiselämäänsä. Luottaessaan esimieheensä 

alainen sitoutuu yhteisiin tavoitteisiin ja päätöksiin. Alaisten kokema luottamus esimiestä 

kohtaan lisää työtyytyväisyyttä sekä sitoutumista organisaatioon. (Savolainen 2013; Blom-

qvist 2016) 

 

Kuten Blomqvistkin (2016) toteaa, että luottamustutkijat ovat kiinnostuneita löytämään kei-

noja, joiden avulla toimijat voivat pyrkiä aktiivisesti rakentamaan luottamusta. Etätyö ja etä-

johtamisen konteksti tuovat oman vivahteensa niin sanottuun perinteiseen luottamuksen ra-

kentamiseen esimies-alaissuhteessa. Vuorovaikutus, yhteistyö, läsnäolo sekä ajantasainen 

tiedonjakaminen ovat erilaista etäjohtamistilanteissa. Luottamuksen rakentaminen ja sen 
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edistäminen etätyössä voidaan nähdä etäjohtajuuden yhtenä tärkeimpänä kulmakivenä. 

(Zaccaro & Bader 2003; Savolainen 2013.) Siksi on merkittävää, tarkastella tekijöitä, jotka 

vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen etäjohtamisen kontekstissa ja keinoja, joilla etäjoh-

tajat voivat rakentaa luottamusta etänä työskenteleviin alaisiinsa. Kuvassa 11. on koostettu 

tekijöitä ja keinoja, jotka vaikuttavat luottamuksen rakentumiseen etäjohtajan ja etätyönte-

kijän välille. Tässä etäjohtajan huoneentaulussa on koottu yhteen etäjohtajan keinoja luotta-

muksen rakentamiseen.  

 

 
 

Kuva 11. Etäjohtajan huoneentaulu (mukaillen Haapakoski et al. 2020; Vilkman 2016; 

Meghana & Vijaya 2019) 
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5 Tutkimuksen toteutus 

 
Seuraavassa kappaleessa käydään läpi tutkimusasetelmaa ja kerrotaan tarkemmin tutkimus-

aineiston keruusta. Myös tutkimuksen case-yritys esitellään lyhyesti tässä luvussa. Tämän 

luvun tarkoituksena on avata ja perustella valittua tutkimusmenetelmää ja selventää miten 

keretty aineisto on saatu ja analysoitu. Luvun lopussa tarkastellaan tutkielman luotettavuutta.    

 

Tutkimusprosessissa (kuva 12) etapit menivät osittain limittäin ja usein vaiheisiin palattiin. 

Kuitenkin pääpiirteittäin tutkimus eteni loogisessa järjestyksessä tutkimuskysymysten aset-

telusta aina tutkimuksen tulosten perusteella tehtyihin johtopäätöksiin. Hirsjärvi et al. (2009) 

mukaan kvalitatiiviselle tutkimukselle on kovin yleistä tutkimuskysymysten tarkentuminen 

tutkimuksen aikana. Niin myös tässä tutkimuksessa, tutkimuskysymykset tarkentuivat ja 

muuttuivat tutkimusprosessin aikana. Kirjallisuuskatsaus pohjautuu tutkimuksen kannalta 

oleellisiin käsitteisiin ja niiden määrittelyyn. Teoriaosuuden jälkeen prosessi eteni tutkimuk-

sen toteutukseen ja tutkimuksessa saadun aineiston analysointiin. Tässä vaiheessa teoria-

osuutta tarkasteltiin vielä, jotta tutkimuksen yhtenäinen kokonaisuus saavutettiin. Lopuksi 

tutkimuksen aineistosta saadut tulokset koottiin johtopäätöksiksi. 

 

Kuva 12. Tutkimusprosessin vaiheet 
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Tutkimuksen toteutusta ja tehtyä prosessia voidaan kuvata myös toisen kuvan avulla. Siinä 

prosessia tarkastellaan työn tavoitteen ja tutkimuskysymysten kautta (kuva 13).    

 

 

Kuva 13. Tutkimusprosessin kuvaus 

 

5.1 Case yritys 

 

Tutkimuksen kohdeorganisaatio toimii paikallisella tasolla työllistäen noin 380 eri alan am-

mattilaista. Organisaatiossa työskentelee 21 johtajaa ja esimiestä, joista kaikki ovat etäjoh-

taneet. Organisaatio toimii osakeyhtiönä, jonka taustalla omistajina on julkihallinnon orga-

nisaatioita. Osakeyhtiö on perustettu vuonna 2009. Kohdeorganisaation toimintaan liittyy 

vahvasti koulutus ja kehittäminen sekä toiminta on vahvaa yhteistyötä toimialueen muiden 

yritysten ja yhteisöjen kanssa. Koronapandemia vauhditti organisaation etätyökäytänteitä ja 

etätyöntekijöiden määrä kasvoi räjähdysmäisesti. Toimivat käytänteet takasivat etätöiden 

jatkon pandemian jälkeenkin ja tällä hetkellä etätyöt kuuluvat osaksi organisaation normaa-

leja käytänteitä.  
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Tässä tutkimuksessa kohdeorganisaatiota käsiteltiin anonyymisti, ja tästä johtuen kohdeor-

ganisaatiosta ei kerrota enempää taustatietoja. Tutkimukseen osallistujat käsitellään tarkem-

min luvussa 5.2. 

 

5.2 Tutkimusmenetelmä ja aineistonkeruu 

 

Tutkielmassa keskitytään ilmiöön ja aiheeseen, joka liittyy vahvasti ihmisten tuntemuksiin 

ja ajatuksiin tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen tarkoituksena on saavuttaa syvällistä ym-

märrystä ilmiön luonteesta ja sen merkitystä organisaatiossa. Sen vuoksi tämä tutkimus on 

toteutettu laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on 

ominaista todellisen elämän kuvaaminen sekä pyrkimys tutkia valittua sekä rajattua aihetta 

mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Tutkimuksen tavoitteena on antaa ilmiölle tulkintoja 

ja näin ollen löytää uusia merkityksiä. Empiirisen osuuden tavoitteena on tarkastella ilmiötä 

tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden kautta ja saavuttaa yksilön kokemukset tutkitta-

vasta ilmiöstä. Tässä tutkimuksessa pyrittiin kartoittamaan etäjohtajien näkemyksiä luotta-

muksen merkityksestä etätyöskentelyssä sekä luottamuksen rakentumiseen vaikuttavista te-

kijöistä. Kun tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella asiaa tai ilmiötä, yleisimmin tutki-

musstrategiaksi valikoituu laadullinen tutkimus. (Puusa & Juuti 2020; Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 1997; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009.) 

 

Laadulliselle tutkimukselle voidaan määritellä perusperiaatteita, kuten esimerkiksi sen ete-

neminen induktiivisesti. Tällä tarkoitetaan, että tutkimuksen alussa ei määritellä hypoteeseja 

vaan kuten tässä tutkimuksessa, tutkimuskysymykset muokkautuivat teoriaosuuden pohjalta 

yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Laadulliselle tutkimukselle on myös tyypillistä luonnollisesti 

syntyvät aineistot, jotka pyritään keräämään mahdollisimman luonnollisissa tilanteissa. 

Tällä pyritään siihen, ettei tutkijan läsnäolo vaikuttaisi saadun aineiston laatuun, vaikka kva-

litatiiviselle tutkimukselle tunnusomaisesti tutkija ja tutkittava kohde ovat usein vuorovai-

kutuksessa keskenään. Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteeksi voidaan myös mainita sen 

fokusoituminen yhteen, yksittäiseen tapaukseen, ja näin ollen tutkimuksella ei pyritä yleis-

tettävyyteen. (Hirsjärvi et al. 2009; Koskinen, Alasuuri & Peltonen 2005) 
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Tutkimusotteena tässä tutkimuksessa oli case- eli tapaustutkimus. Tapaustutkimus soveltuu 

hyvin tilanteisiin, jotka perustuvat todellisiin tilanteisiin ja tutkittava on yksittäinen ilmiö tai 

yksittäinen tapaus tietyssä toimintaympäristössä. Tapaustutkimuksen avulla voidaan saavut-

taa yksityiskohtaista tietämystä yksittäisestä ilmiöstä. Tapaustutkimuksen lähtökohtana on 

yksilöiden kyky ymmärtää ja tulkita tapahtumia tietyssä kontekstissa. Tutkimus etenee taus-

tateorioiden yhdistämisellä tutkittavaan ilmiöön ja tapaustutkimuksen metodina käytetään 

usein haastattelua. Tapaustutkimuksessa tutkimuksen kohteena on yleensä yksilö, ryhmä tai 

yhteisö. (Hirsjärvi et al. 2009; Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1996.)  

 

Tutkielman empiirinen aineisto kerättiin puolistrukturoitujen teemahaastatteluiden avulla. 

Teemahaastattelulle tunnusomaisesti haastattelukysymyksistä puuttuvat vastausvaihtoehdot, 

jolloin haastateltavat pystyvät vapaasti kuvaamaan omia näkemyksiään. Teemat ja niiden 

perusteella muodostetut haastattelukysymykset muodostetaan kuitenkin etukäteen ja ne pe-

rustuvat tutkimuksen viitekehykseen. (Eskola & Suoranta 2014; Hirsjärvi & Hurme 2010.) 

Ilmiön luonne vaikuttaa tutkimusmetodin valintaan ja kyselylomakkeen avulla olisi voitu 

mahdollisesti saavuttaa suurempi otos. Tällöin ei kuitenkaan olisi päästy tarpeeksi syvälle 

johdon ja esimiesten kokemuksiin sekä havaintoihin etätyön johtamisesta ja luottamuksen 

rakentamisesta etänä työskenteleviin alaisiin. Tutkimuksen kannalta on oleellista päästä kuu-

lemaan kokemusmaailmaa, koska tutkielman tavoitteena ei ole tulosten yleistettävyys vaan 

tutkittavan ilmiön ymmärtäminen. Luottamus ja sen ymmärtäminen ilmiönä, voi olla arka 

aiheena ja siksi on tärkeää luoda tutkimustilanne, joka voidaan kokea mahdollisimman ai-

tona ja luottamuksellisena ilmapiiriltään.  

 

Haastateltavat valikoituivat tarkoituksenmukaisuuden periaatteella, joka tarkoittaa, että 

haastateltavat omaavat kokemusta ilmiöstä tai tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisim-

man paljon. Laadullisen tutkimuksen onnistumisen kannalta tutkittavien lukumäärä ei ole 

ratkaisevana tekijänä vaan merkittävämpää on laatu. Haastattelu valitaan monesti aineiston-

keruumenetelmäksi silloin, kun haastateltava nähdään tutkimustilanteessa subjektina, ja hä-

nelle annetaan mahdollisuus tuoda asiat esille vapaasti. (Puusa & Juuti 2020; Hirsjärvi et al. 

2009) Haastateltaviksi valikoitui kohdeorganisaatiosta henkilöitä johdosta ja esimiehistä. 

Aiheen herkkyydestä johtuen haastateltavien valintakriteerinä käytettiin myös 
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esiymmärrystä henkilöiden kyvystä ja taidosta avautua tutkittavasta ilmiöstä mahdollisim-

man syvällisesti. Haastattelut tehtiin neljälle etäjohtamisesta kokemusta omaavalle johtajalle 

tai esimiehelle. Osa haastatteluista toteutettiin vallitsevasta tilanteesta (Covid-19) johtuen 

etähaastatteluina, virtuaalisesti Microsoft Teamsin avulla ja osa kasvotusten. Haastatteluiden 

pohjana käytettiin teemahaastattelurunkoa (liite 1). Haastattelutilannetta ennen haastatelta-

ville lähetettiin ennakkomateriaalina pohjustusta tutkittavasta ilmiöstä sekä tietoturvaan liit-

tyvät lomakkeet. Haastattelut sijoittuivat ajalle 19.10-4.11.2021 ja niiden kesto oli noin 20 

min-1 h. Kaikki haastattelut nauhoitettiin matkapuhelimella sekä ne litteroitiin sanatarkasti, 

kuitenkin ilman täytesanoja. Litterointi tehtiin aina heti haastattelun jälkeen. 

 

Taulukko 5. Kooste haastatelluista: 

 

Haastateltava Sukupuoli Kokemus 

esimies-

työstä/v 

Kokemus 

etäjohtami-

sesta/kk 

Alaisten 

määrä 

Haastattelun 

kesto/min, 

haastattelu-

paikka 

Henkilö 1 nainen 20 18 7 Teams: 23 

Henkilö 2 mies 15 180 8 Teams: 25 

Henkilö 3 nainen 11 24 30 Kasvotusten: 

31 

Henkilö 4 nainen 25 18 33 Teams: 36 

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin myös toista menetelmää empiirisen aineiston keräämiseksi. 

Fokusryhmämenetelmän hyödyntämisellä tutkimusmenetelmänä haastatteluiden ohella py-

rittiin saamaan syvyyttä tutkittavaan aiheeseen. Tässä tutkielmassa tarkastellaan luottamusta 

erityisesti johdon näkökulmasta, eikä työntekijöiden. Tämä mahdollistaa sen, että näkökul-

mia ja ajatuksia uskalletaan tuoda esille ryhmässä ehkä paremmin. Jos luottamusta olisi tar-

kasteltu työntekijän näkökulmasta, aihe olisi ollut arka yleisesti keskusteltavaksi ja ryhmä-

tilanne olisi voinut olla haastava. Nyt kuitenkin tilanteen ollessa toisin, ryhmäkeskustelun 

avulla aihe voi avautua eri tavalla ja keskustelusta voi syntyä uusia näkökulmia tutkittavaan 

aiheeseen.  
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Fokusryhmä-keskustelun avulla voitiin selvittää kuinka organisaation johtajat ja esimiehet 

kokevat luottamuksen etätyössä ja kuinka heidän mielestään luottamusta voidaan rakentaa 

etänä työskenteleviin alaisiin. Fokusryhmä-menetelmän keskeisenä ideana on koota yhteen 

joukko ihmisiä keskustelemaan ja vaihtamaan ajatuksia valitusta teemasta. Ryhmän keskus-

telua ohjaa moderaattori tai tutkija ja yleensä fokusryhmälle on ominaista pieni osallistuja-

joukko, joita yhdistää tutkittavana oleva aihealue. Fokusryhmän erityispiirteenä on aineis-

tonkeruu menetelmään liittyvä vuorovaikutus, jossa on ryhmän jäsenet ja tutkija, ei pelkäs-

tään tutkimuksen tekijä ja haastateltava. Näin ollen keskustelua voi syntyä koko ryhmän 

kesken, ja eri näkemyksiä saadaan tuotua esille haastamalla muita ryhmän jäseniä keskuste-

luun. (Morgan 1996; Dickson 2000.)  

 

Gibbs (1997) toteaa, että fokusryhmän kaltaisessa sosiaalisessa tilanteessa yksilön asenteet 

ja uskomukset voivat tulla paremmin esille, vaikka ne eroaisivatkin ryhmän muiden jäsenten 

näkemyksistä. Ryhmässä voi tulla esille tutkimuksen kannalta oleellisia asioita helpommin 

kuin yksilöhaastatteluissa. Krueger & Casey (2008) mukaan fokusryhmä koostuu seuraa-

vista tekijöistä: ryhmä ihmisiä, joilla tiettyjä ominaisuuksia ja he tuottavat laadullista tutki-

musaineistoa fokusoidussa ryhmäkeskustelussa, jotta voitaisiin ymmärtää paremmin tutki-

muksen kohteena olevaa ilmiötä tai aihetta. Fokusryhmämenetelmällä voidaan saavuttaa 

keskustelun avulla tutkimukseen tarvittavaa empiiristä aineistoa. Fokusryhmän käyttö sovel-

tuu erityisesti laadulliseen tutkimukseen ja menetelmässä keskeiseen osaan nousee valikoi-

tujen osallistujien kesken tapahtuma ryhmäkeskustelu. Tutkija pitää yllä keskustelua ennalta 

harkitun haastattelurungon perusteella ja tarjoaa ryhmälle tutkimuksen kohteena olevia tee-

moja. Fokusryhmälle ominaista on, että keskustelu voi tapahtua tutkijan ja ryhmäläisten kes-

ken (ryhmähaastattelu) tai jopa täysin pelkästään ryhmäläisten kesken (ryhmäkeskustelu). 

(Barbour & Kitzinger 1999; Fern 2001) 

 

Tutkimuksen fokusryhmään valikoitui henkilöitä johto- ja esimiestasolta. Keskusteluun 

osallistuvien määrä oli 4 henkilöä ja fokusryhmäkeskustelu pidettiin 3.11.2021. Keskuste-

luun piti alun perin osallistua 5 henkilöä, mutta yksi haastateltavista estyi saapumaan. Ryh-

mäkeskustelun kesto oli 46 minuuttia ja fokusryhmäkeskustelu tapahtui kasvotusten. 
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Keskustelu nauhoitettiin myöhempää analysointia varten. Keskustelun tavoitteena oli selvit-

tää erityisesti keskusteluun osallistuneiden näkemyksiä, kokemuksia ja mielipiteitä luotta-

muksen merkityksestä sekä rakentumisessa etätyössä. Keskustelutilanteesta pyrittiin luo-

maan luonnollinen ja mahdollisimman rento, jotta osallistujien olisi helpompi keskustella 

keskenään. Ryhmän jäsenillä kaikilla oli kokemusta tutkittavasta aiheesta ja pyrkimyksenä 

oli saada esille tutkittavan aiheen kannalta erilaisia näkökulmia kuin yksilöhaastatteluissa.  

 

Taulukko 6. Kooste fokusryhmäkeskusteluun osallistuneista: 

 

Haastateltava Sukupuoli Kokemus 

esimies-

työstä/v 

Kokemus 

etäjohtami-

sesta/kk 

Alaisten 

määrä 

Henkilö 5 nainen 4 18 3 

Henkilö 6 nainen 10 14 3 

Henkilö 7 mies 35 12 40 

Henkilö 8 nainen 1,5 12 2 

 

 

5.3 Aineiston analysointi 

 

Voidaan sanoa, että tutkimuksen ydin on tutkimusaineiston analysointi, sekä sen tulkinta ja 

johtopäätökset. Aineiston analysoinnin avulla selkeytetään saatu tutkimusaineisto, ja luo-

daan näin ollen uutta tutkimustietoa. (Eskola & Suoranta 2014; Hirsjärvi & Hurme 2010.) 

 

Ennen varsinaista tutkimusaineiston analysointia tehtiin kooste tutkimuskysymyksistä ja nii-

hin liitettävistä haastattelukysymyksistä. Alla olevasta taulukosta voidaan havaita tutkimus-

kysymykset ja tutkimukseen osallistuneille esitetyt haastattelukysymykset: 
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Taulukko 7. Tutkimuskysymysten luokittelu 

 

Tutkimuskysymys Haastattelukysymys 

Mitä on luottamuspohjainen johtaminen 

etätyössä? 

Miten luottamus voidaan nähdä käytännössä esi-

mies-alaissuhteessa etätyössä? 

Mikä on luottamuksen merkitys etä-

työssä? 

Minkälainen vaikutus luottamuksella on mielestäni 

etäjohtamisessa? 

Mistä koostuu luottamus etätyössä? Miten koet luottamuksen merkityksen etätyöskente-

lyssä ja mistä tekijöistä luottamus koostuu? 

Mitkä tekijät vaikuttavat luottamuksen 

rakentumiseen etätyössä? 

Mitä kyvykkyysvaatimuksia näet etäesimiehen tar-

vitsevan, joilla on merkitystä luottamuksen rakentu-

miseen? 

 

Tutkimusten mukaan luottamuksen rakentumiseen 

liittyvät vahvasti kolme eri tekijää, toisen osapuolen 

kyvykkyys (taidot, kompetenssit), rehellisyys (joh-

donmukaisuus, sanat teot kohtaavat) ja hyväntahtoi-

suus (aikomukset, motiivit). Mitä ajattelet näistä te-

kijöistä ja kuinka tärkeäksi koet ne rakentaessasi 

luottamusta etätyöntekijöihin? 

 

Vaikuttavatko mielestäsi luottamuksen syntymiseen 

esimieheen liitettävät tunneperäiset tekijät (välittä-

minen, huomioon ottaminen) vai järkiperäiset tekijät 

(pätevyys, rehtiys), vai sekä että? 

 

Millä keinoilla johto ja esimiehet raken-

tavat luottamusta etätyössä? 

Millaisilla esimiestyön käytänteillä rakennat luotta-

musta omiin alaisiin etätyössä? 

 

Millä konkreettisilla keinoilla osoitat alaisille luotta-

musta etätyössä? 

 

Näetkö mitään hankaluuksi tai ongelmia luottamuk-

sen rakentumisessa etätyössä? 
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Tässä tutkimuksessa tutkimusaineisto analysoitiin teoriaohjaavan analyysin keinoin. Teoria-

ohjaavassa ja aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä edetään tutkittavan aineiston ohjaa-

mana. Sisällönanalyysin avulla pyritään kuvaamaan tutkittavaa ilmiötä ja tarkoituksena on 

luoda tutkittavasta ilmiöstä sanallinen kuvaus. Teoriaohjaavassa analyysissa analysoinnin 

teemat tullaan johtamaan saadusta aineistosta, mutta niin, että teoria toimii vahvasti perus-

tana ja aiemman tiedon merkitys korostuu analyysissa. Teoriaa käytetään analyysin apuna, 

mutta analyysi ei pohjaudu suoraan olemassa olevaan teoriaan. (Saaranen-Kauppinen & 

Puusniekka 2006; Tuomi & Sarajärvi 2018.)  

 

Tutkimusaineiston analyysi aloitettiin litteroituun aineistoon perehtymisellä. Lähes sanatar-

kasti litteroitu haastatteluaineisto käytiin läpi useampaan kertaan kokonaiskuvan hahmotta-

miseksi. Tutkimusaineiston teoriaohjaavan sisällönanalyysin seuraavassa vaiheessa muo-

dostettiin runko analyysista sekä haastatteluiden vastaukset ja kommentit kerättiin tiettyihin 

teemoihin. Analyysin teemat johdettiin saadusta aineistosta, kutenkin niin, että teoria toimi 

vahvasti pohjana ja aiemman tiedon merkitys korostuu. Seuraavassa vaiheessa tehtiin aineis-

ton pelkistäminen eli redusointi. Tämän vaiheen avulla aineistosta paikannetaan tutkimus-

ongelman kannalta olennaisimmat aiheet, teemat ja ilmaisut. Tässä vaiheessa tutkimusai-

neistosta karsittiin tutkimuksen kannalta epäolennaiset asiat pois ja aineisto tiivistettiin. Lit-

teroidusta aineistosta korostettiin yliviivaustussilla teemoihin liittyvät ilmaisut ja ne lisättiin 

Exceliin tehtyyn analyysirunkoon. (Eskola & Suoranta 2008; Tuomi & Sarajärvi 2018.)  

 

Taulukko 8. Esimerkki redusoidusta ilmaisusta kysymykseen: Mikä on luottamuksen merki-

tys etätyössä? 

 

Alkuperäisilmaus Redusoitu ilmaisu 

Luottamuksen merkitys korostuu erityisesti etä-

työssä, pitää pystyä luottamaan, että hommat 

hoidetaan sovitusti. 

Etätyöntekijöiden kyky itseohjautuvuuteen ja 

vastuunottamiseen 
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Redusoinnissa aineisto pelkistettiin eli alkuperäisilmaisut muutettiin pelkistetympään muo-

toon ja pyrittiin löytämään samankaltaisuuksia. Yllä oleva taulukko 8. ilmentää tehtyä 

redusointia. Tämän jälkeen pelkistetyt ilmaukset ryhmiteltiin ja muodostettiin otsikkotason 

alaluokkia. Seuraavaksi nämä alaluokat yhdisteltiin niin että aineistosta muodostettiin ylä-

luokkia. Yläluokan käsitteistä muodostettiin lopuksi pääluokat ja työn kannalta merkittävim-

mät käsitteet. Keskeisten piirteiden hahmottamiseen auttoi erityisesti käsitteellisten luokkien 

muodostaminen. Luokittelun ja käsitteellistämisen avulla haastatteluaineistosta saatiin muo-

dostettua kuvaus, jota voitiin tarkastella tutkimuskysymysten valossa. (Eskola & Suoranta 

2008; Tuomi & Sarajärvi 2018.) 

 

Alla olevassa taulukossa on vielä kuvattu esimerkiksi analyysin vaiheet: 

Taulukko 9. Aineiston analysoinnin vaiheet 

 

Alkuperäinen 

ilmaus 

Pelkistetty il-

maisu 

Alaluokka Yläluokka Yhdistävä 

määri-

telmä/käsite 

Luottamuksen 

merkitys koros-

tuu erityisesti 

etätyössä, pitää 

pystyä luotta-

maan, että hom-

mat hoidetaan 

sovitusti. 

Etätyöntekijöiden 

kyky itseohjautu-

vuuteen ja vas-

tuunottamiseen 

Vastuu Vastuun ottami-

nen 

Luottamuksen 

merkitys etä-

työssä 

 

 

Fokusryhmäaineisto analysointiin kuten yksilöhaastattelutkin, eli keskityttiin keskustelussa 

esiin tulleisiin teemoihin ja keskeisimpiin piirteisiin. Fokusryhmästä saatu aineisto käsitteel-

listettiin samalla tavalla eri luokkiin yhdistävän määritelmän aikaan saamiseksi. Itsessään 

fokusryhmäkeskustelu eteni spontaanisti ja jokainen osallistuja sai halutessaan puheenvuo-

ron. Keskustelussa uskallettiin tuoda esiin mielipiteitä ja myös mielipide-eroja. 
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Fokusryhmässä vuorovaikutus oli luontevaa ja sosiaalinen tilanne pysyi rentona koko kes-

kustelun ajan. Vaikka luottamus voidaan nähdä arkana keskustelun aiheena, se ei vaikuttanut 

keskustelun kulkuun tai siinä esiintyneisiin teemoihin.   

 

5.4 Tutkimuksen luotettavuus 

 

Tutkimuskäytäntöön kuuluu vahvasti tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen, jossa tarkas-

tellaan tutkimustulosten riippumattomuutta satunnaisista ja epäolennaisista tekijöistä. Laa-

dullista tutkimusta ja sen luotettavuutta arvioidaan tutkimuksen valittujen menetelmien 

kautta. Laadullisessa tutkimuksessa on merkittävää huomioida tutkimuskohteen ja tutkijan 

keskinäinen vuorovaikutus, jotta huomioidaan objektiivisuus ja tutkija ei vaikuta tutkimuk-

sen kulkuun eikä lopputulokseen. (Puusa & Juuti 2020.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida validiteetin ja reliabiliteetin käsitteitä hyödyn-

täen. Tutkimuksen luotettavuuden arviointiin liittyy monia tekijöitä. Merkittävää on se, 

kuinka esimerkiksi tutkija pystyy kuvaamaan tutkimusprosessin kaikki tapahtumat vaihe 

vaiheelta. Tutkimuksen luotettavuutta lisää vaiheiden yksityiskohtainen kuvaaminen ja ker-

tomalla esimerkiksi haastatteluaineiston tuottamiseen liittyvät olosuhteet totuudenmukai-

sesti. Tutkimusprosessin yksityiskohtainen kuvaaminen edesauttaa myös tutkimuksen luo-

tettavuutta sillä, että toinen tutkija pystyy halutessaan toistamaan tutkimusprosessin. Käsite 

reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen, ja tällä tarkoitetaan tutkimuksen kuvausta 

niin yksiselitteisesti, että toinen tutkija niitä soveltaessaan päätyy samankaltaisiin tutkimuk-

sen tuloksiin. Reliabiliteetilla tavoitellaan tutkimuksen toistettavuutta, jolloin voidaan var-

mistaa, etteivät tulokset ole sattumanvaraisia. (Puusa & Juuti 2020; Hirsjärvi et al. 2009.) 

 

Validiteetilla voidaan kuvata tutkimuksen onnistumista siinä, miten valitulla tutkimusmene-

telmällä on pystytty mittaamaan tarkastelun kohteena olevaa ilmiötä. Validiuden avulla voi-

daan arvioida, onko tutkittu juuri sitä ilmiötä, mitä oli tarkoituskin tutkia. Validiteetti käsite 

voidaan jakaa sisäiseen ja ulkoiseen. Sisäisellä validiteetilla tarkoitetaan teorian ja tutkimuk-

sessa käytettyjen käsitteiden yhdenmukaisuutta sekä osoitusta tieteenalan ymmärryksestä. 
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Aineistosta tehdyillä tulkinnoilla sekä aineiston johdonmukaisuudella voidaan viitata ulkoi-

seen validiteettiin. (Puusa & Juuti 2020; Eskola & Suoranta 2008) 

 

Tähän tutkimukseen valittiin tutkimusmenetelmä sen perusteella, että metodi voitiin arvioida 

parhaiten soveltuvaksi tutkittavan ilmiön kuvaamiseksi. Puusa & Juuti (2020) mukaan haas-

tattelutilanne on vuorovaikutuksellinen ja tutkijan henkilökohtainen kokemus vaikuttaa vää-

jäämättä tilanteessa. Tämä huomioituna haastattelutilanteessa tutkija pyrki pysymään mah-

dollisimman neutraalina eikä tuonut ilmi omaa kokemusperäistä näkemystä teemoista. Teo-

riaohjaavan sisällönanalyysin avulla pyrittiin löytämään aineistosta luottamuksen rakentu-

miseen vaikuttavia määritelmiä ja jäsenneltyjä käsitteitä, joiden perusteella pystyttiin teke-

mään päätelmiä ja sitomaan tutkimustulokset osaksi kontekstia. Erinäiset teoreettiset lähtö-

kohdat ohjasivat aineiston hankintaa, kuten esimerkiksi tutkittavien joukko oli valittu syste-

maattisesti sillä perusteella, että joukko oli oleellinen tutkimuskysymysten kannalta. Tämän 

tutkielman validiteetti ilmenee sillä, että analyysin vaiheet kuvataan ja aineistosta tehdyt tul-

kinnat perustellaan. Tutkimuksen toistettavuus varmistetaan tulkintojen huolellisella ku-

vauksella, kuitenkin huomioiden niin, että tutkimukseen liittyy useita muuttujia ja esimer-

kiksi haastateltavien vastaukset voivat vaihdella eri kontekstissa. 

 

Tutkielman taustalla oli Mayer et al. (1995) teoriakokonaisuus luottamuksen rakentumiseen 

vaikuttavista tekijöistä, kuten toisen osapuolen kyvykkyys, rehellisyys ja hyväntahtoisuus. 

Tämä teoria ei kuitenkaan tietoisesti määritellyt pelkästään tutkimusaineistosta etsittyjä il-

maisuja tai havaintoja. Näiden tekijöiden lisäksi aineistosta pyrittiin havainnoimaan selke-

ästi myös muita ilmauksia luottamuksen rakentumisesta etätyössä ja kaiken kaikkiaan luot-

tamuksen merkitystä etäjohtamisessa. Tässä kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkijalla on 

melko keskeinen rooli ja subjektiivisuuden tiedostaminen on tärkeää. Tutkijalla ei ollut täy-

sin neutraalia suhdetta tutkimuskohteeseen ja tutkija omaa kokemusperäisen suhteen tutkit-

tavaan kohdeorganisaatioon. Subjektiivisuuden tiedostaminen herättää erityisen harkitsevai-

suuden raportissa esitettyihin ilmaisuihin. Haastateltavien kertomuksissa esiintyi toistuvasti 

samat teemat ja ilmaisut, joten aineiston määrä voidaan todeta riittäväksi eikä lisäaineistolla 

olisi saatu merkittävää lisäarvoa tutkimukselle.  
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6 Tutkimustulokset 

 
 

Tässä luvussa esitellään tutkielman empiirisestä osuudesta saadut tulokset ja rakentuneet 

teemat. Osiossa tulosten esittelyä täydennetään myös aiheen kannalta oleellisimmilla teksti-

lähteillä, joiden avulla kuvataan johdon ja esimiesten näkemyksiä luottamuksesta. Luvussa 

6.1 tarkastellaan erityisesti luottamuksen merkitystä etätyössä, ja tähän liittyen tutkimuk-

sessa esiin tulleisiin teemoihin. Toisessa osiossa nostetaan esiin erityisesti etäjohtaja luotta-

muksen rakentajana, ja tähän liitettyjä tekijöitä. Toisessa osiossa tutkimuksen tuloksia tar-

kasteltiin tutkielman taustalla esiintyvien teorioiden mukaisesti. Vasta myöhemmin johto-

päätökset luvussa tutkimuksessa saadut tulokset liitetään teoreettiseen viitekehykseen sekä 

relevanttiin aiempaan tutkimustietoon.  

 

6.1 Luottamus etätyössä 

 

Vastausten perusteella johtajat ja esimiehet kokivat, että luottamus etätyössä on yhtä tärkeää 

kuin niin sanotussa perinteisessä lähityöskentelyssä. Haastateltavat eivät kokeneet, että luot-

tamus olisi tärkeämpää etätyöskentelyssä, mutta kuitenkin totesivat, että luottamuksen mer-

kitys korostuu etäjohtamisessa ja luottamuksen rakentaminen vaatii enemmän kuin työsken-

nellessä fyysisesti läsnä.  

”Olen aina puhunut luottamuksen merkityksestä esimiestyössä, ja mielestäni 

on ihan sama, ollaanko etänä vai läsnä, luottamus on ihan yhtä tärkeää.” 

”Luottamuksen merkitys korostuu etätyöskentelyssä, yleensä luottamus raken-

tuu päivittäisessä vuorovaikutuksessa ja tunteesta toisen kanssa työskente-

lystä. Etätyöskentelyssä päivittäinen vuorovaikutus on erilaista.” 

”Luottamus ei ole tärkeämpää ollaanko etänä vai lähityössä. Sama luottamus 

pitää olla työskenneltiinpä missä tahansa.” 
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Haastateltavat myös totesivat yksimielisesti, että ilman luottamusta etätyöskentely ei vaan 

onnistu. Luottamus nähtiin perusedellytykseksi etätyöskentelyyn. Muutama haastateltava 

kuvasi tilannetta seuraavasti: 

”En pystyisi toimimaan esimiehenä, jos minä en voi luottaa alaisiini tai he 

eivät luottaisi minuun. Etätyöskentely ei onnistu ilman luottamusta toiseen. 

Tarvitaan molemminpuolista luottamusta.”  

” Etätyötä ei voisi tehdä ilman luottamusta, silloin työnteon pitäisi tapahtua 

silmieni alla. Mutta tällaisessa tilanteessa minä itse palaisin loppuun.” 

  

Tämän tutkimuksen analyysin perusteella voidaan nostaa esille viisi merkittävimpään teki-

jää, jotka vaikuttavat luottamukseen etätyössä etäjohtamisen kontekstissa. Nämä ovat esitel-

tynä seuraavaksi.  

 

6.1.1 Tavoitettavuus 

 

Tavoitettavuus nähtiin luottamuksen ilmentymänä sekä edellytyksenä etätyöskentelyssä. Il-

man kasvokkain tapahtuvaa kohtaamista tarvitaan tunnetta siitä, että toinen on kuitenkin ta-

voitettavissa. Kun ei olla koko ajan läsnä tarvitaan kuitenkin tunnetta, että toisen pystyy 

tavoittamaan tarvittaessa. Tavoitettavuus on oltava molemminpuolista. Johtajan pitää olla 

tavoitettavissa, mutta myös johtajan pitää luottaa, että työntekijä on samalla tavalla tavoitet-

tavissa joko puhelimitse, sähköpostilla tai muiden virtuaalisten keinojen avulla. Toki tässä 

huomioidaan etätyöskentelyn mahdollistama ajan ja paikan valinnanvapaus, joka luo omat 

haasteensa tavoitettavuuteen. 

 

Tavoitettavuus voidaan nähdä myös osana vuorovaikutusta ja tavoitettavuuden kautta voi-

daan osoittaa luottamusta etätyössä. Tavoitettavuuden avulla luodaan tunne tuesta ja läsnä-

olosta.  
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”Vaikka ei nähdä kasvotusten tai fyysisesti, voidaan silti luottaa siihen, että 

toinen osapuoli on olemassa ja saan hänet kiinni sähköpostilla tai puhelimitse 

halutessani” 

 

Haastatteluun vastanneista useampi mainitsi tavoitettavuuden merkityksen luottamuksen ko-

kemiseen sekä luottamuksen rakentamiseen etätyöskentelyssä. Tavoitettavuuden avulla luo-

daan työntekijöille tunne siitä, että johtaja tai esimies on saavutettavissa. Tavoitettavuus näh-

tiin hankalampana etätyöskentelyssä, koska ei olla fyysisesti samassa tilassa ja siksi sen mer-

kitys korostuu. Haastateltavat kokivat, että tavoitettavuuden kautta luodaan luottamuksel-

lista suhdetta alaisiin ja vaikka he kokivat, että aika on tiukalla säännölliseen, päivittäiseen 

yhteydenpitoon niin tavoitettavuuden ansiosta alaiset voivat kokea, että heillä on kuitenkin 

aina mahdollisuus tavoittaa esimies.  

”Työntekijöillä pitää säilyä tunne siitä, että minut tavoittaa, vaikka emme näe 

kasvotusten päivittäin. Mutta samalla myös tilanne on toisin päin, minun tulee 

saada alaiseni kiinni, vaikka etätyö mahdollistaa vapaammin työskentelyajat” 

 

Vastauksista myös ilmeni, että etätyöskentelyssä työntekijöillä annetaan itseohjautuvuutta ja 

kannustetaan itsenäiseen ongelmaratkaisuun, niin silti pulmatilanteessa tai ylitsepääsemät-

tömältä tuntuvan ongelman edessä työntekijällä tulisi säilyä tunne siitä, että tarvittaessa esi-

mieheen voidaan olla yhteydessä. 

”Haluan, että alaisillani säilyy tunne siitä, että minuun voi olla tarvittaessa 

yhteydessä ja pyritään ratkomaan ongelmia yhdessä. Tarvittaessa olen läsnä 

ja annan ymmärtää, että olen käytettävissä” 

 

Eräs haasteltava mainitsi, että hänen mielestään luottamuksen osoitusta on myös se, että alai-

sille annetaan työrauhaa ja -aikaa. Vähentämällä turhia kokouksia sekä turhaa kontrollia, 

annetaan työntekijöille aikaa keskittyä vaadittuihin tehtäviin. Tämä tuotiin esille erityisesti 

tavoitettavuudessa, joka nähtiin niin, että kokousten määrä ei tarkoita tavoitettavissa oloa 

vaan se osoitetaan myös oman rauhan antamisena alaisille. Molemminpuolista (esimies-alai-

nen) tavoitettavuutta tarvitaan, jotta suhde voi perustua ja rakentua luottamukseen. 
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Tavoitettavissa oleminen on haastavampaa etätyöskentelyssä, koska fyysinen kanssakäymi-

nen puuttuu. Etätyöskentelyssä kohtaaminen tapahtuu pääosin verkon välityksellä, mikä tuo 

oman haasteensa tavoitettavuuden kokemukseen. Luottamuksen kannalta tavoitettavuuden 

tulee olla molemminpuolista. Aineistosta nousi selkeästi esille tavoitettavuuden merkitys 

luottamuksen rakentumiseen.   

 

6.1.2 Vastuun ottaminen  

 

Haastatteluiden perusteella aineistosta nousi esiin vastuun ottaminen, joka nähtiin merkittä-

vänä osana luottamuksen kokemista etäjohtamisessa. Haastateltavat mainitsivat sen perus-

edellytykseksi etätyöskentelyssä, ja vastuun ottaminen voidaan myös liitää osaksi itseohjau-

tuvuutta. Etätyöntekijöillä on vastuu ja vapaus tehdä työtä, mutta samalla se myös tarkoittaa 

vastuun ottamista omasta työstä. Johto ja esimiehet odottavat, että sovitut työt tehdään an-

netuissa raameissa.  

 

Luottamus voidaan nähdä vastuun ottamisena ja vastuuntuntoisuuden osoittamisena joka-

päiväisessä toiminnassa. Vastuu nähdään luottamuksen ilmentymänä sekä kykynä olla luot-

tamuksen arvoinen. Johto ja esimiehet pystyvät luottamaan siihen, että etätyöntekijät ottavat 

vastuun omasta työstään ja pystyvät toimimaan itseohjautuvasti, ilman jatkuvaa varmistelua 

ja valvontaa.  

”Luottamus on sitä, että tiedetään mitä toinen tekee ja työntekijälle annetaan 

mahdollisuus järjestää työt omalla tavallaan, mutta samalla voidaan olla var-

moja, että sovitut työt tulee tehdyksi.” 

”Aikaansaannokset näkyvät, voin siis luottaa siihen, että alaiset hoitavat sovi-

tut tehtävät itsenäisesti, ilman että olen valvomassa heitä fyysisesti paikan 

päällä.” 

”Niin kauan kuin sovitut työt tulee tehdyksi, voidaan se nähdä tärkeänä luot-

tamuksen osoituksena puolin, jos toisin.” 

”Luottamus syntyy siitä, että annetaan alaisille siima ja valtaa tehdä asiat it-

senäisesti. Luotetaan, että annetut tehtävät hoidetaan.” 
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Eräs haastateltava kuvasi myös tilannetta, niin että tavoitteisiin ja saavutuksiin palataan. 

Vaikka etätyöntekijällä on vapaus tehdä työtään, niin silti asetetut tavoitteet tulee saavuttaa. 

Joku voi kokea sen epäluottamuksena tai kontrollointina, että johtaja palaa tavoitteisiin ja 

seuraa suoriutumista. Kuitenkin tavoitteiden seuraaminen ja töiden eteneminen kuuluu 

osaksi johtamista, ja jos näitä ei tehtäisiin, niin silloin johtaja jättäisi työnsä tekemättä. Ta-

voitteisiin pääsemisen keinot eivät ole oleellisia vaan merkittävämpää on tavoitteiden saa-

vuttaminen ja sitä kautta luottamus voidaan kokea.  

 

Vastausten perusteella syntyi selkeä kuva siitä, että luottamus osoitetaan etätyössä vastuun 

ottamisella. Johto ja esimiehet lähtökohtaisesti luottavat alaistensa kykyyn tehdä annetut teh-

tävät ja saavuttaa tavoitellut päämäärät itseohjautuvasti ja vastuuntuntoisesti. Luottamuksel-

lisen suhteen perustana ja jatkuvuuden näkökulmasta työtehtäviä ei voi jättää tekemättä. Mo-

lemmin puolinen vastuu osoittaa luottamuksellisuus tehtävien hoitamisen kautta, joka voi-

daan nähdä perusedellytyksenä luottamuksellisen suhteen säilymisenä esimies-alaissuh-

teessa. Vastuuntuntoisuus voidaan liittää molempien osapuolten kyvyksi kantaa vastuuta ja 

olla näin ollen luottamuksenarvoinen.  

 

6.1.3 Yhteisöllisyys 

 

Haastateltavien vastauksista nousi analyysin avulla esille myös yhteisöllisyyden merkitys 

luottamuksen kokemiseen. Yhteisöllisyyden merkitys korostuu erityisesti etätyöskentelyssä 

ja etänä yhteisöllisyyden kokeminen ei synny itsestään. Haastatteluissa yhteisöllisyys näyt-

täytyy selkeästi tärkeänä ja tavoiteltuna asiana. Johtajat ja esimiehet kokivat yhteisöllisyy-

den olevan merkittävä tekijä ja se nousi haastateltavien puheissa esille työyhteisön toimin-

tatapoina, ominaisuutena sekä tavoiteltavana organisaation piirteenä.  

”Yhteisöllisyys ei rakennu itsestään etänä, kokemusta siitä, että on osa työyh-

teisöä ja sosiaalista kokonaisuutta, vaatii se kohtaamista ja ihmisten näke-

mistä. Verkon välityksellä kohtaaminen on erilaista” 
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”Viestintä on vahvasti yhteisöllisyyden rakentamisen keino, mutta pelkästään 

puheen kautta tuotettu viestintä on oma kompetenssinsa ja haastavaa luoda 

näin yhteisöllisyyttä.”  

 

”Koen, että jos minä annan jotain itsestäni, jutustelua arkipäiväisistä asioista, 

syntyy alaisille enemmän me-fiilis. Toki tärkeää myös kysellä alaisen kuulumi-

sia, kiinnostusta miten alaisella menee.” 

 

Haastateltavat kokivat, että etätyöskentelyssä puuttuu spontaani kanssakäyminen tai ainakin 

sitä on vähemmän, yhteisöllisyyden kokemiseen tarvitaan enemmän huomiointia kuin niin 

sanotussa perinteisemmässä lähityöskentelyssä. Verkon välityksellä tapahtuvassa työsken-

telyssä non-verbaalinen viestintä on kovin vähäistä ja suurin osa ilmeistä ja eleistä jää koke-

matta.  

”Kokoonnuimme tiimin kanssa aina aamuisin ja pyrimme siihen, että jutuste-

limme vain ja kävimme samalla päivän asiat läpi. Mielestäni tämän avulla pys-

tyimme luomaan yhteisöllisyyttä tiimiimme.” 

”Yhteisöllisyyden avulla voimme nostaa etätyöntekijöiden motivaatiota ja 

tuoda samalla iloa arkeen.” 

 

Vastauksista nousi myös esille, että uuden työntekijän saaminen osaksi työyhteisöä pelkäs-

tään etätyöskentelyssä vaatii todella merkittäviä panostuksia, jotta kuuluminen osaksi työ-

yhteisöä voidaan saavuttaa. Organisaation tuntemusta ja ylipäätänsä tapoja toimia, voi olla 

hankalaa välittää verkon välityksellä. Suhteen muodostaminen ja luottamuksen rakentumi-

nen ei ole helppoa lähityössäkään, niin erityisesti etätyössä tämän merkitys korostuu. Vas-

tauksista nousi siis esille yhteisöllisyyden merkitys luottamuksellisen suhteen perustana. 

”Uusi henkilö tulee, eikä hän tiedä organisaation tapoja ja ylipäätänsä tyyliä 

kommunikoida. Asioiden esittäminen on haastavampaa etätyössä ja toiminta-

tapojen osoittaminen voi olla haastavaa verkon välityksellä.” 
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”Organisaation toimintakulttuurin tuominen esille on hankalaa etätyössä. Uu-

den työntekijän on tärkeää päästää työyhteisöön sisälle ja samalla myös luot-

taa koko lähitiimiin.” 

 

Eräs vastaajista halusi vielä selventää, että hänen mielestään yhteisöllisyyden rakentaminen 

tai siihen panostaminen ei voi kuitenkaan olla kokonaan etäjohtajan vastuulla. Yhteisölli-

syyden nostaminen tai sen huomioiminen ei voi olla pelkästään esimiehen vastuulla, vaan se 

vastuu on yhteinen. Henkilöstön tai tiimin on myös lähdettävä siihen mukaan, kaikkien tulee 

vastata yhteisöllisyydestä. Se, että esimies kokee tekevänsä asioita yhteisöllisyyden eteen, 

mutta kukaan muu ei siihen panosta, ei todellisuudessa kasvata yhteisöllisyyden kokemista.  

 

Vastauksista ilmeni selkeästi, että yhteisöllisyyteen panostaminen koetaan merkittäväksi te-

kijäksi luottamuksen kokemiseen. Ilman kasvokkain kohtaamisia yhteisöllisyyteen panosta-

minen vaatii enemmän. Verkon kautta tapahtuvassa työskentelyssä puuttuu usein niin sano-

tut kahvipöytäkeskustelut tai satunnaiset jutustelut, jotka ovat taas merkittäviä yhteisöllisyy-

den lujittamisen näkökulmasta. Yhteisöllisyyden ja näin ollen luottamuksellisen suhteen luo-

miseen liitettiin vahvasti myös viestintä, avoin tiedonjakaminen sekä johdon avoin toiminta.  

 

6.1.4 Vuorovaikutus 

 

Vuorovaikutuksen, vastaajat mainitsivat todella merkittäväksi tekijäksi luottamukseen ko-

kemiseen etätyössä ja samalla myös tärkeäksi etäjohtamisen keinoksi luottamuksen rakenta-

misessa. Todettiin, että erityisesti etätyössä vuorovaikutuksen merkitys korostuu. Vastausten 

perusteella voidaan todeta, että teknologiavälitteinen vuorovaikutus koostuu avoimuudesta, 

ajantasaisesta ja selkeästä viestinnästä, jatkuvasta yhteydenpidosta sekä johtajan tai esimie-

hen kyvystä kuunnella alaisiaan. Haastateltavat liittivät vuorovaikutukseen myös tietoteknil-

liset kompetenssit, kuten ohjelmistojen, kameroiden ja mikrofonien käytön. Todettiin myös, 

että vuorovaikutus on konkreettinen keino luottamuksen rakentumiseen ja se on merkittävä 

kuvaamaan johdon aktiivisuutta kanssakäymisessä työntekijöihin. 
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”Koen, että vuorovaikutus on merkittävää esimiehen ja alaisen välillä, erityi-

sesti etätyössä se korostuu, kun ei nähdä kasvokkain. Johtajaa pitää kuitenkin 

uskaltaa lähestyä ja sanoa rehellisesti asiat niin kuin ne ovat. Se ei herätä 

luottamusta, jos ei uskalleta sanoa ääneen asioista. En pystyisi luottamaan 

alaiseen, joka ei puhu suoraan.” 

”Etäjohtamisessa viestintä nousee merkittävään rooliin. Kun ei nähdä kasvo-

tusten on hankalaa yrittää pukea asiat sanoiksi ymmärrettävästi. Taito viestiä 

asioista oikealla tavalla.” 

”Vuorovaikutus tulee olla molemmin puolista. Viestinnällä tarkoitetaan myös 

sitä, että on kykyä vastaanottaa ja tulkita mitä toisessa päässä tarkoitetaan.” 

”Luottamuksen kannalta on tärkeää, että etäjohtaja on yhteydessä, kyselee ja 

välittää alaisistaan.”  

”Etätyön johtamisessa kohtaamisia ei ole, niin verbaaliselle viestinnälle ra-

kentuu suuri painoarvo, kun normaalitilanteessa sitä täydentäisi kaikki muu.” 

 

Vastausten perusteella voidaan todeta, että viestintä on hankalampaa etätyössä, koska siitä 

puuttuu kokonaan non-verbaalinen viestintä. Kuitenkin avoimella ja ajantasaisella viestin-

nällä luodaan pohjaa luottamukselle. Viestintään tulee kiinnittää enemmän huomiota etä-

työskentelyssä, koska väärinymmärtämisen mahdollisuus on suurempi. Eräs vastaaja mai-

nitsikin, että etätyöskentelyssä väärinymmärtäminen ja konfliktit korostuvat, koska usein 

viestinnän pohjana on vain kirjoitettua tekstiä tai puhetta ilman eleitä. Kirjoitustyyli voi jo 

itsessään herättää epäilyä ja ristiriitaisia tunteita. Tyyli kommunikoida voi herättää tunteita 

suuntaan, jos toiseen ja tarkoituksen mukaisella viestinnällä voidaan taas edesauttaa luotta-

muksen rakentumista. Vastaajat kokivat myös, että etätyössä viestintä ja keskustelut ovat 

virallisempia, kaikki satunnaiset ja usein merkittävät, spontaanit keskustelut ovat vähissä 

etätyöskentelyssä. Kuitenkin nämä keskustelut nähtiin merkittävinä kokemuksina luotta-

muksen rakentumisen kannalta.  
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Voidaan todeta, että vastauksissa korostui myös yhteydenpito, jonka tulisi olla ajantasaista 

sekä säännöllistä. Yhteydenpito sisältää tiedon jakamisen lisäksi kahdenkeskiset keskustelut 

esimiehen ja alaisen välillä, joissa luottamusta vahvistetaan.  

”Luottamusta vahvistetaan kahden kesken käydyissä keskusteluissa. Esimer-

kiksi kehityskeskustelut ovat mielestäni sellaiset, joita ei voida käydä etänä. 

Tarvitaan kohtaamista, jonka kautta luottamusta vahvistetaan.”  

”Etätyöntekijä pitää huomioida, kun olen heihin yhteydessä, uskoisin että, he 

eivät koe olevansa yksin.” 

”Kahdenkeskiset hetket ovat tärkeitä, tarvitaan myös henkilökohtaista yhtey-

denpitoa. Tällöin pidetään kamerat päällä, jotta helpompi tulkita toista myös 

verbaalisuuden lisäksi.” 

 

Voidaan myös todeta, että vastauksista tuli ilmi, että useat haastateltavat kokivat oikeanai-

kaisen viestinnän haastavana. Erityisesti muutostilanteissa, keskeneräisistä asioista viestimi-

nen on hankalaa. Henkilöstö voi kokea, että asioita pimitetään eikä pyritä avoimuuteen. Kui-

tenkin johto ja esimiehet totesivat, että on asioita, joita ei pystytä kertomaan heti tai ne ovat 

vielä niin keskeneräisiä, ettei niiden kertominen hyödyttäisi ketään. Muutamista vastauksista 

kuitenkin ilmeni, että myös keskeneräisistä asioista tulisi viestiä avoimesti ja tämä taas vaatii 

viestinnällisiä kompetensseja johdolta ja esimiehiltä. Erittäin ajantasaisella viestinnällä kat-

kotaan huhuilta siivet, jotka voivat horjuttaa tai vaikuttaa luottamukseen. Etätyössä erityi-

sesti huhut voivat paisua suuriksi, kun asioita käsitellään yksin tietoverkkojen päässä. Myös 

etäjohtajan kyky kuunnella liitettiin osaksi vuorovaikutusta. Työntekijöille on luotava tunne 

siitä, että asioista pystyy keskustelemaan avoimesti ja annetaan tilaa kysymyksille. Sitä 

kautta voidaan rakentaa luottamusta etätyössä. 

 

6.1.5 Tunteiden ja järjen luottamus 

 

Haastateltavilta kysyttiin luottamukseen liitettävistä tunne- ja järkiperäisistä tekijöistä. Tä-

män kysymyksen lisäksi, myös muiden kysymysten kohdalla haastateltavat mainitsivat tun-

teiden tai järkiperäisten tekijöiden merkitystä luottamukseen ja sen rakentumiseen. 
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Vastauksissa oli havaittavissa laajoja yhteyksiä tunteiden ja toisaalta erilaisten järkiperäisten 

tekijöiden liitettävyydestä luottamukseen etätyöskentelyssä. Näihin voitiin liittää termejä, 

kuten ammatillinen pätevyys, perusteltu päätöksenteko, välittäminen, huomioiminen sekä 

avoimuus tunteille. Eräs haastateltava kuvasi, että luottamus voidaan määritellä kokonaan 

tunteeksi, joka syntyy kanssakäymisessä toisen osapuolen kanssa. Hänen mukaansa tunne 

on vahvasti mukana luottamuksessa ja sen kokemisessa. Luottamus on tunne ja usein se on 

irrationaalinen eli se voi keikkua suuntaan, jos toiseen. Se voidaan nähdä enemmän henki-

lökemioihin liitettynä kuin järjellä perusteltuihin havaintoihin. Etäjohtajalla voi olla kyky 

havaita tunteita, mutta myös tunteiden käsitteleminen on tärkeää. Tunteiden kohtaaminen ja 

niiden käsittelytaito on tärkeää, mutta verkon välityksellä haastavaa.  

 

Suurin osa tutkimukseen osallistuneista koki, että järkiperäiset tekijät ovat merkittävimpinä 

luottamuksen rakentumisessa ja sen kokemisessa etätyöskentelyssä. Tarvitaan päätöksente-

kokykyä, kykyä perustella asiat ja olla johdonmukainen. Tämä herättää luottamusta alai-

sissa. Vastauksissa esiintyi vahvasti tietynlainen johtajaan tai esimieheen liitettävä ammatil-

linen pätevyys, joka ilmentyy järkiperäisen luottamuksen tekijöinä.  

”Olet johdonmukainen ja tietty linja pitää, se luo turvaa ympärille, joka syn-

nyttää luottamusta.” 

”Pitää pystyä tekemään päätöksiä, jotka voivat olla kipeitäkin. Epäluotta-

musta se herättää, jos ei osata tehdä päätöksiä.” 

”Kyllä alaisen täytyy luottaa siihen, että etäjohtaja on osaava sekä rehti ja 

näin ollen luottamusta herättävä.” 

 

Vaikka vastauksissa nousi esille erityisesti järkiperäisten tekijöiden merkitys, niin silti lähes 

jokainen vastaaja koki myös tunneperäiset tekijät tärkeiksi liitettäväksi etäjohtamiseen. Eräs 

haastateltavista kuvasi tilannetta niin, että jos etäjohtaja olisi erittäin pätevä, mutta etäinen 

ja muurin takana, niin ei se herättäisi alaisilla luottamusta. Vastauksista ilmeni, että tunteet 

koettiin osaksi jokaista organisaatiota ja etäjohtajan olisi tärkeää huomioida, että toiset ih-

miset ovat enemmän tunneihmisiä, jotka kokevat asiat enemmän tunteiden kautta. Useampi 

haastateltava myös kuvasi, kuinka hankalaa etätyötilanteessa on havaita alaisten tunteita tai 
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alaisten on vaikea ilmaista omia tunteitaan. Etäjohtajuudessa tarvitaan välittämistä ja huo-

mioon ottamista eli vuorovaikutuksen määrällä nähtiin olevan merkitystä luottamuksen ra-

kentumiseen.  

 

Haastatteluissa nousi esille myös tunteiden korostuminen etätyötilanteessa. Erilaiset kiista-, 

kriisi- ja ongelmatilanteet nostattavat enemmän tunteita, tai tunteiden merkitys korostuu 

työskennellessä etänä. Viestinnässä puuttuvat kokonaan non-verbaaliset merkit ja tulkinta 

perustuu pitkälti sanalliseen tai kirjalliseen muotoon. Eräs haastateltava kuvasi, että jonkun 

sähköposti voi tyyliltään olla sellainen, että se saa tunteet pintaan, vaikka todellisuudessa 

näin ei olisi tarkoitettu. Etätyössä työtä tehdään suurelta osin verkon välityksellä yksin, jol-

loin asiat voivat paisua ja tuntua voimakkaammin. Asioita ja viestejä tulkitaan eri tavalla, 

jolloin tulee väärinymmärryksiä.  

”Jos tulee konflikti tai jonkunlainen kiistatilanne, jossa tunneilmasto keikah-

taa ja jotain jää hampaankoloon eikä selvitetä heti, niin etätyössä sen vaikutus 

on potenssiin kaksi ja yleensä asiat alkavat vasta selvitä sitten kun kohdataan. 

Luottamuksen kannalta tällä voi olla merkittäviä seurauksia.”  

 

Vaikka vastauksista voitiin havaita myös tunteiden merkitys luottamukseen ja sen rakentu-

miseen, niin silti järkiperäiset tekijät nähtiin enemmän vaikuttavina. Vastaajat kokivat, että 

etäjohtamisessa etäjohtajaan liitettävät järkiperäiset tekijät ovat niitä, jotka herättävät luot-

tamusta, kuten esimerkiksi etäjohtajan kyky tehdä päätöksiä. Kuitenkin tunneperäisiä teki-

jöitä ei voi kokonaan unohtaa. Nähtiin, että etäjohtajan tunneperäisen luottamuksen kehitty-

miseen voidaan liittää avoin ja säännöllinen kanssakäyminen. Haastateltavat kuvasivat 

myös, että on helpompi, kun tuntee alaisensa ja tietää kuka tarvitsee enemmän yhteistä kans-

sakäymistä ja vuorovaikutusta. Kuunteleminen, kiinnostuksen osoittaminen sekä ylipäätänsä 

huomioiminen korostuu etätyössä, ja nämä ovat olennaisina tekijöinä vaikuttamaan luotta-

muksen kokemiseen.  
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6.2 Etäjohtaja rakentaa luottamusta  

 

Yllä kuvattiin haastatteluista esiin nousseita teemoja erityisesti luottamuksen merkityksestä 

etätyössä ja mitä tärkeitä tekijöitä haastateltavat kokivat liitettäväksi tähän. Seuraavissa osi-

oissa käsitellään erityisesti etäjohtajan konkreettisia keinoja rakentaa luottamusta. Tutki-

muksen tulokset esitellään tutkielman taustalla olevan teorian mukaisesti ja näin ollen ai-

neistosta saadut tulokset on jaoteltu luottamuksen rakentumiseen vaikuttavista tekijöistä, 

jotka voidaan liittää etäjohtajaan eli toisen osapuolen kyvykkyys, rehellisyys ja hyväntahtoi-

suus. Haastatteluissa useampi tutkimuskysymys painottui erityisesti näiden tekijöiden esiin 

tuomiseksi.  

 

Tutkimuksen mukaan luottamus voidaan nähdä lähtökohtana etätyölle. Luottamuksen tulee 

olla molemminpuolista ja etäjohtajan pitää pystyä luottamaan etänä työskenteleviin alaisiin. 

Etäjohtajan on kyettävä myös rakentamaan luottamusta, ja hänellä on oltava tiettyjä vaati-

muksia ja osaamista luottamuksen rakentamiseen. Tutkimuksessa nousi esiin vahvasti se, 

että olisi merkittävää, että luottamuksellinen suhde olisi rakentunut kasvotusten tapahtuvan 

vuorovaikutuksen kautta jo ennen etätyöskentelyä, ja näin ollen se helpottaisi etäjohtamista. 

Haastateltavat kokivat hybridimallin olevan hyvä työskentelytapa luottamuksen rakentumi-

sen näkökulmasta. Tarvitaan myös kasvokkain tapahtuvaa vuorovaikutusta, jotta luottamuk-

sellinen suhde rakentuu. Vastauksista oli tunnistettavissa merkittävimpinä etäjohtajan luot-

tamuksen rakentamiseen liitettävät tekijät kuten vuorovaikutustaidot, yksilöity palautteen 

antaminen sekä johdonmukainen toiminta. Haastatteluissa nousi vahvasti esille myös se, että 

johto ja esimiehet kokevat luottamuksen vahvasti kahdenväliseksi, jossa luottamus rakentuu 

esimiehen ja alaisen välille. Esimiehen on saavutettava jokaisen yksilön kanssa erikseen 

luottamuksellinen suhde. Suhteen muodostumiseen vaikuttaa toki suhteen kesto ja myös 

alaisten eri piirteet ja niiden huomioiminen.  

 

Haastateltavien vastauksissa korostui aiemmin mainittujen kolmen tekijän merkitys toisen 

osapuolen luottamuksen arvioimiseen. Jos kaikki kolme rehellisyys, kyvykkyys ja hyvän-

tahtoisuus ovat vahvoina, tunnistetaan toinen henkilö luotettavaksi. Haastateltavat kuitenkin 

kokivat, että merkittävin tekijä näistä on rehellisyys. Rehellisyys koettiin merkittävimmäksi 
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tekijäksi luottamuksen rakentumiseen. Rehellisen toiminnan kautta tehdään ja toimitaan niin 

kuin sanotaan, jolloin luottamuksen rakentuminen mahdollistuu. 

”Rehellisyys on ylitse muiden, jos se pettää, niin luottamus särkyy. Jos on puut-

teita kyvykkyydessä, niin siihen pystyy vielä vaikuttamaan.” 

”Luottamuksen näkökulmasta rehellisyys on näistä tärkein, toimii niin kuin 

sanoo toimivansa.” 

”Nostan näistä selkeästi rehellisyyden ja kyvykkyyden. Näihin luottamus ra-

kentuu.” 

”Rehellisyys ja kyvykkyys merkittävimmät tekijät. Pelkkä hyväntahtoisuus ei 

riitä luottamuksen rakentamiseen.” 

 

Vastauksissa esiintyi vahvasti, että rehellinen ja johdonmukainen toiminta on tärkeää luot-

tamuksen kokemiseksi, pelkkä hyväntahtoisuus ei riitä itsessään vaan tarvitaan toimia, joi-

den avulla osoitetaan luottamusta. Muutamissa vastauksissa kuitenkin koettiin, että kyvyk-

kyys on kompetenssi ja sellainen piirre, jota voidaan kehittää matkan varrella. Kyvykkyyttä 

ja osaamista pystyy hankkimaan kehittymällä. Etäjohtajaan liitettävä hyväntahtoisuus näh-

tiin tärkeänä tekijä, mutta vastauksista kuitenkin korostui, ettei sitä voitu nähdä merkittävim-

pänä. Hyväntahtoisuus nähtiin enemmän tunneperäistä luottamusta herättävänä tekijänä. 

Sekä se voitiin liittää enemmän luonneperäisiin tekijöihin, toiset ovat luonnostaa hyväntah-

toisempia kuin toiset. Eräs haastateltava kuvasi hyväntahtoisuutta myös sillä, että se on etä-

johtajaan liitettävissä oleva piirre, joka voi olla huono ja kääntyä negatiivisuuteen, jolloin 

etäjohtaja on vedätettävissä ja hyväntahtoisuutta käytetään hyväksi.  

 

6.2.1 Kyvykkyys 

 

Haastatteluissa esiin tulleisiin ja analyysin perustella etäjohtajaan liitettävinä kyvykkyysvaa-

timuksina voidaan mainita rakenteiden luominen, yksilöity palautteen antaminen sekä vuo-

rovaikutustaidot. Kyvykkyys nähtiin yhteistyöhön tarvittavana tekijä, joka synnyttää järki-

peräistä luottamusta. Kyvykkyys nähtiin jo lähtökohtaisesti tärkeänä tekijänä liitettäväksi 

etäjohtajaan.      
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Rakenteiden luominen 

Vastauksissa voitiin havaita, että haastateltavat liittivät vahvasti etäjohtajaan tiettyjä kom-

petensseja, jotka nähtiin tärkeiksi luottamuksen rakentamisen kannalta. Yksi analyysissä 

esille noussut kompetenssi oli etäjohtajan kyky rakenteiden luomiseen. Rakenteiden luomi-

sen avulla rakennetaan luottamusta etätyössä. Tähän sisältyy tietynlainen vastuun jakami-

nen, etätyö ympäristön ja kulttuurin luominen sekä prosessien ja käytänteiden järjestäminen.  

 

Haastateltavien vastauksissa korostui se, että vaikka etätyöntekijät voivat pääsääntöisesti itse 

määritellä työajan ja paikan, niin silti on oltavat tietyt yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan 

toimitaan. Voidaan nähdä, että etätyössä tarvitaan myös tietynlaista rutiinia ja tietyistä asi-

oista pidetään kiinni, vaikka töitä tehdään etänä. Rakenteiden luomisen avulla pyritään vas-

tuulliseen toimintaan ja tasapuoliseen kohteluun. Yhteisillä pelisäännöillä työnjärjestämisen 

vastuu annetaan etätyöntekijälle, ja etäjohtajat myös haluavat jakaa vastuutaan alaisilleen. 

Työn järjestämisen ja suunnittelun kautta organisaatioon luodaan rakenteita, joiden kautta 

etäjohtajat rakentavat luottamusta etätyöntekijöihinsä. Yhteiset tavoitteet ja pelisäännöt aut-

tavat rakentamaan luottamusta. Vastauksissa nousi esille myös se, että vaikka on tietyt ra-

kenteet ja pelisäännöt, joiden mukaan toimitaan kohti yhteisiä tavoitteita, niin silti tarvitaan 

joustoa ja poikkeuksia.  

”Vaikka on sääntöjä ja ohjeita, joita kaikkien tulee noudattaa, niin silti anne-

taan tietynlaista tilannekohtaista väljyyttä, jonka keinoin voidaan helpottaa 

etätyöntekijää. ” 

”Tehdään joustoja tarpeen mukaan, yhdenvertaisuus ei tarkoita kuitenkaan, 

että kaikilla täytyy olla samaa.” 

 

Rakenteiden luomiseen voidaan liittää myös säännöllisyys, joka voidaan nähdä johdon kei-

nona rakentaa luottamusta. Säännöllisyyttä ei kuvattu tietyn tiheyden kautta, vaan johtajat 

kuvasivat luottamuksen rakentamista tiettyjen säännöllisten toimenpiteiden kautta. Säännöl-

lisiä toimia ovat esimerkiksi erinäiset kokoukset, vapaampi muotoiset palaverit sekä vies-

tintä. 
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”Luottamuksen kannalta koen, että oli tärkeää kuunnella alaisten toiveita ja 

kokoonnuimme tiimin kanssa heidän toiveestaan aina päivän alussa. Nämä 

hetket olivat vain jutustelua varten, mutta kuitenkin käsittelimme tulevia työ-

tehtäviä.” 

”Olen etätyöntekijöihin yhteydessä säännöllisesti ja pyrin tekemään sitä tasa-

puolisesti.” 

 

Muutamissa vastauksissa myös ilmeni, että koetaan tärkeäksi se, että alaisilla on mahdolli-

suus vaikuttaa tavoitteiden määrittelyyn ja työn suunnittelu tapahtuu yhteistyössä alaisen ja 

esimiehen välillä. Johtajalla tulee olla myös selkeä kuva alaisensa työn sisällöstä, ainakin 

jollain tasolla. Tämä vaikuttaa siihen, että alaisille voidaan suoda työrauha ja toisaalta pys-

tytään havainnoimaan, jos joku ylisuorittaa ja työpäivät venyvät kohtuuttomasti.  

 

Analyysissa tuli esille myös päätöksenteko ja valintojen perustelut. Etäjohtajat kokivat ra-

kenteiden kannalta päätöksenteon olevan merkittävä tekijä luottamuksen rakentumisessa. 

Päätösten tulee olla perusteltuja ja niiden taustalla on vastuu oikeudellisuuden todentami-

sesta. Luottamusta rakennetaan sillä, että tehtyjen päätösten takana seisotaan ja tehdyt pää-

tökset perustellaan työyhteisölle. Eräs haastateltava kuitenkin totesi myös sen, että jos päätös 

havaitaan erheelliseksi, asia tulee oikaista ja myöntää virhe. Tämä malli herättää luottamusta 

työntekijöissä.  

 ”Pitää myös pystyä perumaan tehtyjä päätöksiä, jos ne havaitaan huonoiksi.” 

”Lähtökohtaisesti ihmisiin luotetaan, jos jotain tapahtuu, tulee minun katsoa 

peiliin olenko ohjeistanut oikein tai onko tavoitteiden asetanta ollut erheelli-

nen.” 

 

Tähän liittyi myös se, että etäjohtajan tulee kestää kritiikkiä. Erityisesti muutostilanteet ovat 

sellaisia, jotka haastavat työyhteisöä. Kuitenkin niistä selviäminen ja pulmien ratkaiseminen 

on merkittävää osoittamaan työntekijöiden kokemaa luottamusta. Etätyössä tarvitaan 
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tietynlaista ongelmaratkaisukykyä, koska etätyössä ratkaisut voivat vaatia erilaista luovuutta 

kuin lähityössä. Tarvitaan muutosketteryyttä sekä vaihtoehtoisia keinoja tehdä asiat.  

 

Vuorovaikutustaidot 

Tutkimustulosten mukaan etäjohtajaan voidaan liitää hyvät vuorovaikutustaidot. Haastatel-

tavat kokivat, että vuorovaikutustaitojen merkitys nousee esille etätyöskentelyssä. Luotta-

muksen rakentamisen näkökulmasta vuorovaikutuksesta puuttuu lähes kaikki verbaalista 

viestintää tukevat ilmeet ja eleet. Haastateltavat kokivat, että kirjallinen viestintä on kasva-

nut etätyöskentelyn aikana. Todettiin myös, että kirjallisen tekstin tuottaminen voi olla haas-

tavaa, niin että asian ymmärretään oikein ja tekstin sävy ei aiheuta väärinymmärryksiä.  

”Asiat yritetään pukea sanoiksi ymmärrettävästi, taitoa viestiä asioista oike-

alla tavalla, mutta myös kykyä vastaanottaa ja tulkita mitä toisessa päässä tar-

koitetaan.” 

”Sähköpostit ovat tärkeä viestinnän keino, niistä jää jälki ja helpompi aina 

palata niihin. Mutta niissäkin viesteissä tarvitaan selkeyttä ja jaottelua, jotta 

selkeys säilyy.” 

”Viestinnän kompetenssit korostuvat etäjohtamisessa, me ihmiset ollaan vies-

tinnällisiltä ominaisuuksilta hyvin erilaisia.” 

 

Vuorovaikutustaitoihin liitetään vahvasti viestintä ja siihen liitettävät taidot, mutta vastauk-

sissa nousi esille myös muita vuorovaikutustaitoja, jotka voidaan liittää luottamuksen raken-

tamiseen. Näitä oli esimerkiksi yhteydenpitäminen etätyöntekijöihin, tunteiden ja mielialo-

jen aistiminen, kahdenkeskiset hetket, joissa kamerat päällä sekä ylipäätänsä kiinnostuksen 

osoittaminen. 

 

Vastauksissa korostui myös avoimuuden ja kuuntelemisen merkitys luottamuksen näkökul-

masta. Kuunnellaan alaisia ja tarjotaan heille väylä uskaltaa puhua asioista ja kertoa avoi-

mesti ongelmista. Rohkaistaan ja kannustetaan alaisia puhumaan sekä olemaan yhteydessä. 

Luottamuksen rakentamisen kannalta on oltava tavoitettavissa ja läsnä. Yhteydenpidon 
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osalta haastateltavat mainitsivat, että on tärkeää tietää, kuka alaisista toivoo tiiviimpää yh-

teydenpitoa, kun taas toisista selkeästi huomaa, että he kokevat liiallisen yhteydenpidon kyt-

täämiseksi. Haastateltavat kuvasivat, että on hyvä tuntea alaisensa, jotta tietää kuka toivoo 

tiiviimpää yhteydenpitoa kuin toiset. Eräs haastateltava kuvasi, että hänen tulee katsoa itse-

ään peilistä, jos alaiset eivät uskalla tulla puhumaan hänelle suoraan ja rehellisesti.  

 

Etäjohtajan tietotekniset taidot nähtiin myös osana vuorovaikutusta. Tarvitaan tietynlaista 

teknistä osaamista, jotta yhteydenpito alaisiin onnistuu verkon välityksellä. Toisaalta vas-

tauksissa nousi esille, että etäjohtaja saa apua ja tukea tietoteknisiin ongelmiin tai haasteisiin 

joko muilta kollegoilta tai IT-tuelta. Vastaajat kokivat myös sen luottamus herättäväksi, että 

etäesimies osaa myöntää, jos ei itse osaa jotain ja pyytää tarvittaessa apua.  

 

Tiedon jakaminen nähtiin myös osana vuorovaikutusta ja haastateltavat kokivat haasteel-

liseksi keskeneräisistä asioista viestimisen. He ymmärsivät luottamuksen kannalta alaisten 

tarpeen ymmärtää ja kuulla muutoksista ensimmäisinä, mutta koettiin hankalaksi tilanne, 

jossa kaikista asioista ei voi viestiä heti. Haastateltavat kokivat, että erityisesti etätyöskente-

lyssä huhut ja epäilyt heräävät helpommin, koska ei kohdata ihmisiä samalla tavalla kasvo-

tusten. Etäjohtajan on pyrittävä olemaan avoin ja pyrkiä jakamaan tietoa eteenpäin, kuiten-

kin kaikista asioista ei voi puhua, eli tarvitaan osaamista ja taitoa kertoa keskeneräisistäkin 

asioista. 

”Suoran puheen kulttuuri on äärimmäisen hankala, kaikkea ei voi sanoa ää-

neen, vaikka haluaisi olla rehellinen työntekijöille. Se on moraalinen ongelma, 

kun joutuu jättämään joitain asioita kertomatta.”  

 

Yksilöidyn palautteen antaminen 

Monien tutkimuskysymysten kohdalla haastateltavien vastauksissa korostui palautteen anta-

minen keinona edistää luottamuksen rakentumista etätyössä. Erityisesti vielä kohdennettu, 

yksilöidyn palautteen antaminen. Eräs haastateltava kuvasi, että niin sanottu yleinen palaut-

teen antaminen ei ole sama asia kuin palaute, joka yksilöidään tiettyyn henkilöön ja asiaan. 

Palautteen antamisella osoitetaan etätyöntekijälle huomiota sekä kannustetaan parempiin 
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työsuorituksiin. Etäesimiehet osasivat kuvata tilannetta siltä osin, että kun he saavat omilta 

esimiehiltään palautetta niin palautetta on helpompi myös jakaa omille alaisilleen.  

”Palaute toimii luottamuksen rakentumisessa, viestitään siitä, että toinen te-

kee työnsä hyvin, se täytyy sanoa ääneen.” 

”Pitää muistaa sanoa kiitos, ja ylipäätänsä palautteen antaminen oli se sitten 

positiivista tai negatiivista. 

”Motivointi pitkän etätyöjakson aikana on tärkeää, jos motivaatio häviää, sil-

loin putoaa työstä ilo ja luottamus myös kärsii.” 

 

Kehityskeskustelut nähtiin myös merkittävänä osana luottamuksen rakentamisessa. Eräs 

haastateltava kuvasi, että kehityskeskusteluiden pitäminen etänä on haastavaa ja asetelma ei 

kohtaa. Kehityskeskustelut voidaan nähdä tilanteena, jossa mennään niin sanotusti toisen 

ihon alle, ja tämä on mahdoton yhtälö, jos non-verbaalinen viestintä puuttuisi kokonaan.  

 

Etäjohtajat kokivat palautteen antamisella olevan vaikutusta luottamuksen rakentumiseen ja 

ylipäätänsä kahdenväliseen luottamukselliseen suhteeseen. Etätyössä ei kohdata samalla ta-

valla kuin kasvotusten tapahtuvassa työssä, joten niin sanotut hyvänpäivän -keskustelut ja 

jutustelut jäävät kokonaan pois. Etätyöntekijän voi olla siis haastavaa kokea onnistumisen 

tunteita, jos kohtaaminen ja vuorovaikutus on esimies kanssa vähäistä. Tavoitteiden saavut-

tamisen ja palautteen välinen yhteys nousi myös esille haastatteluissa. Yksilöidyn, positiivi-

sen palautteen avulla etätyöntekijä voi havaita onnistumisensa ja innostaa jatkossakin pa-

rempiin työsuorituksiin.  
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6.2.2 Hyväntahtoisuus 

 

Haastatteluissa nousi esiin etäjohtajan hyväntahtoisuuteen liitettäviä tekijöitä, kuten tietyn-

lainen aistiminen etätyöntekijöiden tunteista. Etäjohtajan hyväntahtoisuus liittyy etätyönte-

kijöiden kokemaan luottamukseen, mutta hyväntahtoisuutta ei kuitenkaan nähty merkittä-

vimpänä tekijänä luottamuksen rakentumisessa. Hyväntahtoisuus koettiin tärkeäksi ja ihail-

tavaksi piirteeksi etäjohtajalle, mutta kuitenkaan se ei riitä itsessään rakentamaan luotta-

musta.  

 

Tunneälykkyys ja aistiminen 

Haastatteluissa esiintyi vahvasti etäjohtajan kyky aistia etätyöntekijöiden tunteita ja fiiliksiä. 

Tietynlainen tunteiden aistiminen ja etäjohtajan empatiakyky koettiin luottamusta rakenta-

vaksi tekijäksi. Empatiakyvyn avulla etäjohtaja pystyy asettumaan toisen henkilön asemaan 

ja näkemään asiat toisen henkilön näkökulmasta, tämä nähtiin luottamusta edistävänä teki-

jänä.  

”Johtajien tunneälykkyys on tärkeää, koska tunne on vahvasti mukana myös 

luottamuksessa ja sen kokemisessa.” 

”Tämmöistä huolenpitoa ja empatiaa, välillä on hyvä kysellä kuinka sujuu.” 

”Toiset kokevat tämän etätyöskentelyn hyvänä asiana ja toiset taas eivät niin 

hyvänä, siksi on tärkeää osata asettua toisen asemaan ja yrittää ymmärtää 

etätyöntekijää.” 

 

Useissa vastauksissa korostui kyky tunteiden aistimiseen, joka kuitenkin koettiin etätyös-

kentelyssä hankalaksi. Miten voidaan verkon välityksellä havaita, kenellä on ehkä ongelmia 

työssäjaksamisessa tai muuten asiat eivät ole kohdillaan.  

”Lähityöskentelyssä kohdataan ja helpompi keskustella kasvotusten, etätyös-

kentelyssä voi mennä viikkojakin, ettei olla yhteydessä.” 

”Kaikki eivät halua keskustella tai avautua samalla tavalla verkon välityk-

sellä.” 
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”Verkon välityksellä tunteiden havaitseminen on hankalaa, kuka pitää tauon 

tai huokaa, ilman kameraa lähes mahdotonta havaita.” 

 

Yhteydenpitäminen ja säännöllinen kommunikointi koettiin avuksi myös tunteiden havait-

semiseen etätyöskentelyssä. Useampi haastateltava koki, että tarvitsee vielä tietynlaista 

osaamista yrittäessään tulkita toisen osapuolen tunteita verkon välityksellä. Kiire ja tiukat 

aikataulut mainittiin syyksi siihen, että useissa tapauksissa etätyöntekijöihin oltiin liian har-

voin yhteydessä. Tämä nähtiin vaikuttavat luottamusta heikentävänä asiana. Haastateltavat 

kuitenkin mainitsivat, että osa yksilöistä haluaa tiiviimpää yhteydenpitoa ja säännöllistä kes-

kusteluyhteyttä, kun taas toiset selkeästi kokevat vahvempaa itseohjautuvuutta ja eivät kai-

paa jatkuvaa yhteydenpitämistä. Tämäkin vaatii etäesimieheltä alaisten tuntemista mutta 

myös tilannekohtaista älykkyyttä. 

 

Organisaatiolta saatu tuki 

Haastatteluiden perusteella etäjohtajat kokivat, että organisaatiolta saatu tuki vaikuttaa myös 

alaisten kokemaan luottamukseen. Tutkimustulosten mukaan esimiehet kokivat omalta esi-

miehiltä saadun tuen tärkeäksi. Oman esimiehen tuki vaikuttaa suoraan rinnakkaisvaikutuk-

sena myös alaspäin. Kun esimies saa tukea, luottamusta ja vastuuta omalta esimieheltään 

niin se vahvistaa myös esimiehen omaa roolia. 

”Itse tarvitsen tukea omalta esimieheltäni, tarvitsen tukea organisaatiolta sekä 

koulutusta etäjohtamiseen.” 

”Koen, että kun oma esimies on tukena ja luottaa minuun, on minun myös hel-

pompi rakentaa luottamusta alaisiini.” 

 

Vastauksissa esiintyi myös tietynlainen vuorovaikutus etäjohtajien ja -esimiesten välillä. 

Esimieheltä saadun tuen lisäksi mainittiin kollegoilta saatu tuki. Vuorovaikutus muiden sa-

massa tilanteessa olevien esimiesten kanssa koettiin tärkeäksi. Tilanteet, joissa voidaan jakaa 

kokemuksia ja tietoa. Tämän koettiin vaikuttavan luottamuksellisen suhteen luomiseen 

omiin alaisiin. Hyväksi koettujen käytänteiden avulla luottamuksen rakentuminen helpottuu.  
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”Kokemusten ja käytänteiden jakaminen on tärkeää, silloin on helpompi myös 

toimia etäesimiehenä.” 

”Vaikuttaa myös minun omaan jaksamiseeni, sen takia tarvitaan tukea orga-

nisaatiolta ja tiedon jakamista esimiesten kesken.  

 

6.2.3 Rehellisyys 

 

Etäjohtajaan liitettävä rehellisyys koettiin yhdeksi tärkeimmäksi tekijäksi luottamuksen ra-

kentumiseen. Lähtökohtaisesti toiseen ihmiseen luotetaan ja hänen oletetaan olevan rehelli-

nen. Haastatteluiden perusteella voidaan sanoa, että on tärkeää osoittaa omilla teoillaan luo-

tettavuus, niin että sanomiset ja konkreettinen tekeminen kohtaavat. Jos johto puhuu muuta 

kuin teot antavat osoittaa, vähentää se luottamuksen kokemista. Haastateltavat kokivat tä-

män korostuvan erityisesti etätyöskentelyssä. 

 

Johdonmukaisuus 

Vastusten perusteella voidaan todeta, että johdonmukaisuus ja tietynlainen ennalta arvatta-

vuus koettiin vahvasti liitettäväksi luottamuksen rakentamiseen. Koettiin, että jos johto ja 

esimiehet ovat omissa toimissaan johdonmukaisia ja toimitaan tiettyjen pelisääntöjen mu-

kaan, kokevat alaiset vahvempaa luottamusta esimiehiinsä. Tämä kuitenkin nosti esille myös 

sen, että vaikka pitää olla johdonmukainen toiminnassaan se ei silti tarkoita, että pitää olla 

yhdenmukainen. Kaikkia tulisi kohdella pääsääntöisesti yhdenmukaisesti, mutta se ei kui-

tenkaan tarkoita, että kaikilla on täysin samat säännöt.  

 

Kun toimitaan johdonmukaisesti etätyöntekijät pystyvät ennakoimaan toimia ja tietynlainen 

ennalta-arvattavuus luo luottamuksen tunteen. Tähän ennakoituvuuteen voidaan liittää myös 

varmuus. Tekojen yhteneväisyys korostuu luottamuksen rakentumisessa. Johtajalta odote-

taan selkeälinjaisuutta sekä johdonmukaisuutta, joiden kautta kannustetaan alaisia saavutta-

maan organisaation tavoitteet. Jos johdon toiminta ei ole johdonmukaista, voi se haavoittaa 

luottamussuhdetta. Luottamuksen rakentumista estäväksi tekijäksi mainittiin johdon lupaus-

ten ja tekojen ristiriitaisuus. Epäjohdonmukainen toiminta herättää ristiriitaisuutta ja 
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epäileväisyyttä. Vastaajat kokivat, että tämä herättää epäilyn etäjohtajan kompetensseista. 

Vastaajat kokivat myös, että heidän toimiessaan johdonmukaisesti, herättää se alaisten luot-

tamusta. 

”Linja pitää, olet johdonmukainen, se luo turvaa ympärille, joka synnyttää 

luottamusta.” 

”Johdonmukaisuus, sellainen ennalta arvattavuus, että työntekijä voi ajatella, 

että niin se kuitenkin päättää, tietty linja, josta pidetään kiinni.” 

”Johdonmukaista toimintaa, alaiset tietävät mitä saavat tehdä, mitä heiltä 

odotetaan, niin silloin ei tarvitse epäillä ja kytätä kenenkään tekemisiä.” 

”Vaikka ollaan johdonmukaisia ja on yhteiset pelisäännöt, silti sovelletaan 

tarvittaessa ja annetaan joustoa.” 

 

Johdonmukaisen toiminnan ja ennakoitavuuden avulla alaiset muodostavat käsityksen joh-

don toiminnasta. Luottamuksen avulla pystytään ennakoimaan tulevaa, ja ei synny tarvetta 

epäillä tai varmistella, vaan on kyky ennakoida toisen käyttäytymistä. Ennakoitavuuden 

avulla voidaan varautua toisen toimintaan, ja luottamuksen avulla ei ole tarvetta suojautua 

toiselta. Johdonmukaisen toiminnan ja toisaalta ennakoitavuuden avulla niin sanottu suojau-

tumisen tarve häviää, kun koetaan luottamuksen tunnetta.  

 

Läpinäkyvyys 

Haastateltavat kokivat, että johdon ja esimiesten läpinäkyvä toiminta auttaa rakentamaan 

luottamusta etänä työskenteleviin alaisiin. Vastauksissa korostui erityisesti etätyön kon-

teksti, jossa läpinäkyvän toiminnan merkitys kasvaa. Etätyössä kohdataan harvemmin, tar-

vitaan johdonmukaisen toiminnan lisäksi avointa ja rehellistä vuorovaikutusta. Tiedonkulun 

puutteet ja erinäiset viestinnälliset aukot voivat aiheuttaa huhupuheita, joka taas voi vaikut-

taa luottamuksen kokemiseen.  

 

Kun toimitaan vastuullisesti ja läpinäkyvästi, osoitetaan työntekijöille lupausten pitäminen, 

ennalta sovittujen asioiden hoitaminen, yhdenmukaisuus sekä avoimuus. Avoimuus johdon 
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toiminnassa luo turvallisuuden tunnetta etätyöntekijöille ja käyttäytymisen läpinäkyvyys 

vaikuttaa luottamuksen rakentumiseen. Vastauksissa esiintyi päätöksenteon tärkeys, mutta 

yhtä tärkeäksi koettiin päätöksien perusteleminen sekä luottamuksen rakentaminen avoi-

melle tiedon jakamiselle. Läpinäkyvyys nähtiin kuitenkin molemminpuolisena, eli myös etä-

johtajat odottavat alaisiltaa läpinäkyvyyttä toiminnassaan. Tällä tavoin luottamus voidaan 

tuntea olevan molemmin puolista.  

 

Läpinäkyvyyteen liitettiin vahvasti myös tiedottaminen ja viestiminen, jotka ovat keinoina 

avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan. Asioista ja päätöksistä viestitään etätyöntekijöille, 

mutta samalla annetaan myös mahdollisuus kysymyksille ja mielipiteille. Kuunteleminen ja 

ajatusten vaihtaminen ovat tärkeitä keinoja luottamuksen rakentamisessa etätyöskentelyssä. 

Eräs haastateltava koki, että koko organisaatiossa tulisi kaikkien kalenterit olla avoimia ja 

kaikille näkyviä. Tämä lisäisi läpinäkyvyyttä ja helpottaisi tietyiltä osin yhteydenpitoa. 

Avoimet kalenterit voidaan nähdä aavistuksen kontrollin lisääntymisenä, mutta haastateltava 

kuvasi, että se olisi vain positiivista, tekemisen sanoittamista ja edistäisi koko organisaation 

läpinäkyvyyttä. Tämä voidaan nähdä myös toisin päin, etätyöntekijät tietävät milloin voivat 

olla yhteydessä johtoon ja milloin eivät tavoita heitä. Etäjohtajat ja -esimiehet näkivät tämän 

vaikuttavat luottamuksen kokemiseen, etätyöntekijöiden ymmärtäessä, ettei tule epähuomi-

oiduksi.  

 

Läpinäkyvyys nähtiin organisaation keinona luoda luottamuksellinen ilmapiiri, sen avulla 

voidaan vähentää kyttäämisen ja kontrollin tunnetta työyhteisössä. Kun kaikkien toiminta 

perustuu avoimeen, sovittuihin yhteisiin pelisääntöihin, kenenkään ei tarvitse epäillä, että 

kaikkia ei kohdeltaisi tasa-arvoisesti. Läpinäkyvyydellä ehkäistään väärinymmärrysten mää-

rää, joka koettiin korostuvan erityisesti etätyössä. Läpinäkyvällä ja johdonmukaisella toi-

minnalla johto pystyy edistämään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon tunnetta organisaatiossa. 

Nämä ovat merkittävinä tekijöinä luottamuksen rakentamisessa etänä työskenteleviin alai-

siin. Johtamistapa voidaan nähdä vaikuttava tekijänä luottamuksellisen suhteen rakentumi-

sessa.  
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7 Pohdinta ja johtopäätökset 

 
Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella luottamuksen merkitystä etätyössä. Tavoitteena 

oli löytää konkreettisia keinoja, joiden avulla etäjohtaja pystyy rakentamaan luottamusta 

etänä työskenteleviin alaisiin. Työssä tarkasteltiin luottamusta erityisesti etäjohtamisen kon-

tekstissa. Tässä luvussa esitellään tutkielmasta syntyneet johtopäätökset. Tässä osiossa poh-

ditaan myös tutkielman tulosten liitettävyyttä aiheesta tehtyihin aiempiin tutkimuksiin ja 

tuodaan teoriasta mahdollisesti yhdistäviä tekijöitä. Lisäksi tässä luvussa pohditaan mahdol-

listen uusien löydösten merkittävyyttä sekä mahdollisia jatkotutkimusehdotuksia.  

 

7.1 Luottamuspohjainen etäjohtaminen ja etäjohtajan keinot rakentaa luotta-

musta etätyössä 

 

Savolainen (2013) ja Vilkman (2016) toteavat useiden muiden tutkimusten ohella, että pe-

rinteinen johtamistyyli ei sellaisenaan sovellu etätyön johtamiseen. Etäjohtamiseen liittyy 

vahvasti etäältä tehtävän työn johtamista ja esimiehen sekä alaisen välinen vuorovaikutus 

tapahtuu suurelta osin sähköisten välineiden kautta. Työntekijän ja esimiehen välinen etäi-

syys tuo omat haasteensa ja synnyttää tarpeen uudenlaisille toimintamalleille. Vilkman 

(2016) on määritellyt hyvän etäjohtamisen kulmakivet, tekijöitä, joiden merkitys korostuu 

erityisesti etäjohtamisessa ja vaikuttavat menestykkääseen etäjohtamiseen. Nämä jo aiem-

minkin kuvatut tekijät ovat esimerkiksi luottamus, toimivat pelisäännöt, yhteisöllisyys ja jat-

kuva dialogi. Tutkimuksessa saadut tulokset vahvistavat tätä määritelmää ja yllä mainitut 

tekijät ovat vahvasti mukana luottamuksellisen suhteen kokemisessa. Tutkimuksessa ilmeni, 

että luottamus koetaan yhtä merkittäväksi tekijäksi, työskenneltiin sitten etä- tai lähityössä. 

Esimiehen ja alaisen välinen luottamus nähtiin perusedellytyksenä etätyölle. Humalankin 

(2007) mukaan etätyön johtaminen ei onnistu ilman luottamusta. Etäjohtamisessa luottamus 

nähdään kriittisenä tekijä, koska johtaminen ei perustu niin sanottuun perinteiseen kasvok-

kain tapahtuvaan vuorovaikutukseen, vaan johtaminen perustuu luottamukseen, että jokai-

nen tekee oman osuutensa ja toisen osapuolen käyttäytyminen on ennustettavissa. (Cascio 

2000).  
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Mayer et al. (1995) määrittelevät luottamuksen yksilön halukkuudesta asettua haavoittuvaan 

asemaan sekä oletuksesta toisen osapuolen käyttäytymisestä. Tutkimuksessa ilmeni, että 

luottamus koetaan tunteeksi ja oletukseksi toisen osapuolen kyvystä käyttäytyä odotusten 

mukaisesti. Lähtökohtaisesti etäjohtajat luottavat omiin alaisiinsa ja luottamus rakentuu osa-

puolien välille eikä sitä nähty yksipuolisena. Tätä vahvistaa myös Fisher & Fisher (2011) 

näkemys, että herättääkseen luottamus myös esimiehen on luotettava omiin alaisiinsa. Tut-

kimuksessa ilmeni vahvasti se, että etäjohtajien täytyy luottaa alaisiinsa, että työt hoidetaan 

ja tehdään samalla tavalla kuin lähityössä. Havainto voidaan yhdistää Henttonen & Blom-

qvist (2005) tutkimukseen, jossa he toteavat luottamuksen tärkeyden esimies-alaissuhteessa 

asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa. Luottamuksellinen suhde etäjohtajan ja alaisen vä-

lillä auttaa keskittymään tehtävään ja saavuttamaan asetetut tavoitteet. Luottaessaan johtoon 

alainen sitoutuu helpommin yhteisiin tavoitteisiin ja päämääriin.  

 

Mayer et al. (1995) mukaan toisen osapuolen luottamuksen arvioimiseen liittyy vahvasti 

kolme tekijää, toisen osapuolen rehellisyys, kyvykkyys sekä hyväntahtoisuus. Luottamuksen 

kohteena oleva henkilö voidaan kokea luotettavaksi, jos kaikki kolme tekijää ovat vahvoja. 

Kuitenkin Järvenpää et al. (1998) ja Brahm & Kunze (2012) näkemysten mukaan toisen 

luotettavuutta arvioidaan vastapuolen aiempien tekojen, nykyisten toimien sekä oletuksesta 

vastapuolen tulevien tekojen perusteella. Tämän tutkielman empiirisestä tutkimuksesta saa-

dun aineiston tulokset viittaavat myös tähän näkemykseen ja etäjohtajaan liitettävä rehelli-

syys nähtiin merkittävimmäksi tekijäksi luottamuksen rakentumisessa. Samoin tutkimuksen 

tulos tukee McAllisterin (1995) väitettä siitä, että tarvitaan järkiperäistä luottamusta, jotta 

tunneperäinen luottamus voi syntyä. Tutkimuksessa erityisesti järkiperäinen luottamus ko-

ettiin tärkeäksi luottamukseen vaikuttavaksi tekijäksi. Järkiperäiseen luottamukseen liitettä-

vät kyvykkyys ja rehellisyys koettiin hyväntahtoisuutta selvästi tärkeimmiksi tekijöiksi luot-

tamuksen rakentumiseen. Väite saa vahvistusta Tomlinson, Schnackenberg, Dawley & Asg 

(2020) tekemästä tutkimuksesta, jossa rehellisyys voidaan nähdä merkittävänä indikaatto-

rina luottamukselle ja se voidaan määritellä sanojen ja tekojen yhteneväisyytenä. 

 

Kuten yllä kuvattiin, integriteetin merkitys korostui ja tutkimuksessa nousi esiin etäjohtajaan 

liitettävät sanojen ja tekojen yhteneväisyys, joka osoittaa korkeaa integriteettiä. Tulokset 



99 
 

 

vahvistavat, että se nähtiin tärkeimmäksi tekijäksi arvioitaessa toisen henkilön luotetta-

vuutta. Luottamuksen rakentumista edistää tekojen kautta osoitettu lupausten pitäminen. 

Näillä voidaan nähdä yhteys Burke et al. (2007) tutkimukseen, jossa luottamuksen on todettu 

kehittyvän aiempien kokemusten perusteella. Myös Blomqvistin (2002) tekemä tutkimus, 

jossa todetaan toistuvien tekojen merkitys luotettavuuden kokemukseen vahvistaa tutkimuk-

sessa saatuja tuloksia. Sanojen ja tekojen yhteneväisyys sekä johdonmukainen toiminta voi-

daan liittää rehellisyyteen. Tämä vahvistuu myös Rushman et al. (2010) tutkimuksessa, jossa 

todetaan integriteetin merkitys etätyöskentelyssä.  

 

Luottamuksen rakentaminen ja sen edistäminen etätyössä on taito, joka kuuluu nykypäivän 

etäjohtajalle ja myös kirjallisuudessa tämä on noussut esille. Etäjohtajalta edellytetään taitoa 

rakentaa luottamusta etänä työskenteleviin alaisiin. (Zaccaro & Bader 2003; Rauramo 2018; 

Vilkman 2016; Savolainen 2014). Tätä tukee myös tässä tutkimuksessa saadut tulokset, jossa 

haastateltavat kokivat luottamuksen etätyön lähtökohdaksi ja ymmärsivät luottamuksen ra-

kentamisen merkityksen. Kuten myös Henttonen & Blomqvist (2005) ovat kuvanneet luot-

tamus ei rakennu itsestään, vaan luottamuksen rakentumiseen liitettävät elementit tulee tun-

nistaa. Etäjohtaja vaikuttaa omilla toimillaan luottamuksellisen suhteen rakentumiseen. Joh-

don ja esimiesten jokapäiväinen käyttäytyminen vaikuttaa suurelta osin etätyöntekijöiden 

kokemaan luottamukseen. Kirjallisuudessa esiintyvät tekijät kuten ajantasainen tiedonjaka-

minen, oikeudenmukaiset toimintatavat, johtajien osaaminen sekä päätöksenteko tuovat en-

nustettavuutta toimintaan ja tätä kautta vahvistavat luottamuksen kokemusta. (Savolainen 

2009; Vilkman 2016; Juuti 2016; Harisalo & Miettinen 2010; Fisher & Fisher 2011; Ben 

Sedrine et al. 2020). Nämä tekijät saivat vahvistusta myös tässä tutkimuksessa ja haastatel-

tavat kokivat erityisesti etäjohtajaan liitettävän päätöksenteko kyvyn, vuorovaikutuksen sekä 

johdonmukaiset toimintatavat keinoiksi rakentaa luottamusta etätyöntekijöihin.  

 

7.1.1 Luottamus rakentuu etätyössä vuorovaikutuksen ja tavoitettavuuden keinoin 

 

Vuorovaikutuksen merkitys nousi vahvasti esille luottamusta lisäävänä tekijänä. Vuorovai-

kutus voidaan nähdä merkittävänä keinona luottamuksen rakentamisessa etätyössä. Vuoro-

vaikutukseen sisältyy muun muassa aktiivista yhteydenpitoa, viestintää, aitoa kuuntelemista 
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sekä kiinnostuneisuutta etätyöntekijöiden asioista. Dirks & Ferrin (2002) sekä Mishran & 

Mishran (2013) tutkimusten mukaan johdon ja alaisten välistä luottamusta vahvistaa vuoro-

vaikutus, kokemusten vaihtaminen sekä tiedon jakaminen. Vilkmanin (2016) mukaan vuo-

rovaikutustaidot korostuvat etäjohtamisessa ja etätyössä sosiaalisten suhteiden luominen ja 

ylläpitäminen tapahtuu erilaisia teknologioita hyödyntäen. Myös tämän tutkimuksen empi-

riaosuuden perusteella etäjohtajaan liitettävät hyvät vuorovaikutustaidot nousivat tärkeiksi. 

Haastatteluissa nousi esille, kuinka teknologianvälitteisessä yhteydenpidossa jäävät pois 

kaikki non-verbaaliset viestit, kuten eleet ja ilmeet. Tämän seurauksena voi olla, että puheita 

ja eleitä tulkitaan eri tavalla ja jopa virheellisesti, ja tämä voi vaikuttaa ensisijaisesti luotta-

muksen rakentumiseen.   

 

Tutkimuksessa nousi esille spontaanin kanssakäymisen vähäisyys ja sitä kautta haastatelta-

vat kokivat, että yhteisöllisyyden huomioiminen korostuu etätyöskentelyssä. Haastateltavat 

kuvasivat, kuinka satunnaiset ja usein spontaanit keskustelut ja kohtaamiset puuttuvat lähes 

kokonaan etätyöskentelyssä. Nämä tekijät nähtiin kuitenkin merkittävinä lujittamaan yhtei-

söllisyyden kokemista. Kuten Vilkman (2016) ja Rauramo (2018) mainitsevat, etäjohtami-

sen tulisi olla yhteisöllisyyttä korostavaa. Yhteisöllisyyteen tulee panostaa enemmän, kun 

työskennellään etänä. Haastateltavat kuvasivat yhteisöllisyyden rakentamisen olevan hanka-

laa verkon välityksellä. Kuitenkin yhteisöllisyyttä rakentavina keinoina voidaan nähdä ajan-

tasainen yhteydenpito, avoimuus, sekä tietynlainen vapaamuotoisuus. Myös Dirks & Ferrin 

(2002) tutkimuksessa korostetaan yhteisöllisyyden merkitystä luottamuksen rakentumisessa. 

Haastateltavat kuitenkin kokivat, että yhteisöllisyyteen panostaminen ei ole pelkästään etä-

johtajan vastuulla, vaan vastuu on koko työyhteisöllä. Yhteisöllisyyden avulla etätyöntekijät 

kuuluvat osaksi organisaatiota ja työyhteisöä. Erityisesti etätyössä tarvitaan tunnetta, että 

kuulutaan osaksi sosiaalista kokonaisuutta.  

 

Teknologiavälitteisyys ja fyysinen etäisyys korostaa vuorovaikutuksen merkitystä ja etä-

työssä tarvitaan aktiivista vuorovaikutusta, ajantasaista viestintää sekä kahdenkeskistä yh-

teydenpitoa. Viestinnässä korostuu avoimuus ja ajantasaisuus. Tiedotettavat asiat informoi-

daan oikeanaikaisesti ja tehdyt päätökset perustellaan. Sivunen (2007) mainitsee, että etä-

johtajan tulisi itse aktiivisesti olla yhteydessä etätyöntekijöihinsä. Tämä vahvistuu tehdyssä 
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tutkimuksessa ja haastateltavat mainitsivat etäjohtajan aktiivisen yhteydenpidon keinona 

luottamuksen rakentamiseen. Ylipäätänsä kiinnostuksen osoittaminen alaisten asioihin, ko-

ettiin tärkeäksi. Kuten Avolio et al. (2001) mainitsevatkin tutkimuksessaan, että etäjohtaja 

voi omalla toiminnallaan lisätä vuorovaikutusta niin, että se herättelee alaisia luottamuksel-

lisen suhteen luomiseen. Henttonen & Blomqvist (2005) ovat myös korostaneet kommuni-

kaation merkitystä virtuaalisen tiimin työskentelyssä. Vuorovaikutuksen ollessa vähäistä 

synnyttää se epäilyä ja väärinymmärryksiä. Luottamuksen rakentumisen kannalta tarvitaan 

avointa ja säännöllistä keskinäistä vuorovaikutusta. Etäjohtajalta vaaditaan osaamista vuo-

rovaikutustaidoissa.   

 

Fisher & Fisher (2011) mukaan etäjohtaja rakentaa luottamusta sillä, että hän tekee sen mitä 

sanoo, reagoi etätyöntekijöiden yhteydenottoihin ja on ylipäätänsä tavoitettavissa. Havainto 

vahvistuu tehdyssä tutkimuksessa, jossa haastateltavat kokivat, että luottamuksen rakentu-

miseen vaikuttaa toisen henkilön tavoitettavuus ja säännöllinen yhteydenpito. Etäjohtajan 

tavoitettavissa oleminen voidaan nähdä tärkeäksi luottamuksen rakentamisen keinoksi etä-

työssä. Fyysinen läsnäolo tulisi korvata virtuaalisilla kohtaamisilla ja olisi tärkeää luoda 

myös aikaa kahdenkeskeisille keskusteluille. Tutkimuksessa nousi esille myös palautteen 

merkitys luottamuksen rakentumisessa. Tätä huomiota vahvistaa Henttosen & Blomqvistin 

(2005) näkemys siitä, että luottamusta edeltää tietyt toiminnot, kuten esimerkiksi palautteen-

anto. Haastateltavat kokivat alaiselle annettavan henkilökohtaisen palautteen merkityksen 

tärkeäksi luottamuksen rakentumisen kannalta. Luottamuksellisen suhteen kannalta on tär-

keää kertoa alaisille, kun asiat on tehty hyvin. Rakentavan palautteen antaminen ja luotta-

muksellinen vuorovaikutus auttaa luottamuksen rakentumisessa etäjohtajan ja etätyöntekijän 

välille. Kuten Kalliomaa et al. (2010) sekä Savolainen (2009) mainitsivat tutkimuksessaan, 

hyvään etäjohtamiseen ja luottamuksen rakentamiseen liittyy myös virheiden myöntäminen 

ja alaisilta saaman palautteen kuuleminen. Tämä vahvistuu tehdyssä tutkimuksessa, jossa 

haastateltavat mainitsivat luottamuksen rakentumisen kannalta merkittäväksi myös kriittisen 

palautteen hyväksyminen alaisilta. Etäjohtajan on myös tärkeää ymmärtää omat virheet sekä 

korjata väärin tehdyt päätökset. Rakentavan palautteen merkitys puolin ja toisin.  
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7.1.2 Tunneälykkyys ja tunteiden aistiminen ovat etäjohtajan keino rakentaa luotta-

musta etätyöntekijään 

 

Etäjohtaja voi pyrkiä havainnoimaan ja lukemaan ihmisten tuntemuksia, sitä kautta osoitta-

maan inhimillisyyttä ja rakentaa luottamusta etätyöntekijöihin. Luottamuksen rakentamisen 

taustalla on aito ymmärrys tai ainakin tietynlainen aistiminen etätyöntekijöiden tunteista. 

Etätyössä tunteiden aistimista hankaloittaa puheiden ja eleiden tulkitseminen teknologiavä-

litteisesti. Myös tunteiden yhteensovittaminen sekä etäjohtajan omien tunteiden käsittelemi-

nen voivat olla haastavaa etätyöskentelyssä. Kuitenkin luottamuksen rakentumisen kannalta 

etäjohtajaan liitettävä tunneälykkyys sekä tunteiden aistiminen ovat tärkeitä tekijöitä.  

 

Savolainen (2014) mainitsee tutkimuksessaan, että etäjohtajan tulee tietoisesti investoida 

luottamuksen rakentamiseen ja esille tässä nousi etäjohtajan taito käsitellä erilaisia tunteita. 

Tämä vahvistuu myös tässä tutkimuksessa saaduissa tuloksissa. Tunteet koetaan osaksi työ-

yhteisöä ja etäjohtajan olisi tärkeää huomioida myös tunteet etätyöskentelyssä. Tietynlainen 

tunteiden käsitteleminen liitettiin vahvasti luottamuksellisen suhteen rakentumiseen. Kui-

tenkin tunteiden ja mielialojen havaitseminen koettiin hankalaksi etätyöskentelyssä. Kaikki 

eivät ilmaise omia tunteitaan samalla tavalla kuin toiset, siksi tietynlainen aistiminen koettiin 

tärkeäksi. Tarvitaan huomioon ottamista ja välittämistä, jotta voidaan aistia tai havaita tun-

teita verkon välityksellä. Tähän liittyy jatkuva, ajantasainen vuorovaikutus ja yhteydenpito. 

Myös Jones & George (1998) osoittavat tutkimuksessaan, että tunteet voivat vaikuttaa luot-

tamuksen kokemiseen sekä arvioimiseen.  

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat kokivat järkiperäisten tekijöiden olevan merkittäväm-

mässä asemassa luottamuksen kokemisessa kuin luottamuksen usein liitettävät tunneperäiset 

tekijät. Heidän näkemyksensä mukaan luottamuksen rakentumisessa tulee kuitenkin huomi-

oida molemmat tekijät, ja luottamus ei rakennu pelkästään järkiperäisten tekijöiden kautta. 

Tätä huomiota tukee McEvily & Tortoriello (2011) tutkimus, jossa he ovat todenneet, että 

luottamus tulisi nähdä kognitiivisen ja affektiivisen luottamuksen hybridinä, eikä luotta-

musta tulisi nähdä erillisinä. Empiriaosuuden perusteella haastateltavat kokivat erityisesti 

etäjohtajaan liitettävän päätöksenteon kyvyn vaikuttavan luottamuksen kokemiseen ja sen 
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rakentumiseen. Kuitenkin esiin nousi myös etäjohtajaan vahvasti liitettävän kyvyn havaita 

tunteita ja myös osaamisen käsitellä tunteita. Tunteet kuuluvat vahvasti osaksi nykypäivän 

organisaatioita, ja siksi myös etäjohtajalla tulisi olla taito tunteiden kohtaamiseen. McAllis-

ter (1995) vahvistaa tätä näkemystä, emotionaalisesti älykkäät tiimit kykenevät hallitsemaan 

tunteita ja näin ollen selviämään ongelmista helpommin. Kun etäjohtaja on tietoinen omista 

tunteistaan ja pystyy olemaan empaattinen, kykenee hän myös käsittelemään toisten tunteita 

paremmin.  

 

Tunteiden käsittelemiseen ja niiden aistimiseen voidaan myös liittää tutkimuksessa esiin 

nousseeseen konfliktien ratkaisemisen taito. Etätyössä syntyy helpommin väärinymmärtä-

misen mahdollisuuksia, asiat voivat paisua ja niitä ymmärretään väärin. Vuorovaikutuksesta 

puuttuu kokonaan elekieli tai ainakin siihen viittavia vihjeitä on vähemmän. Viestejä voi-

daan tulkita väärin ja syntyy väärinymmärtämistä. Tämä voi synnyttää turhaa negatiivista 

tunnetta, joka taas voi vaikuttaa luottamuksen rakentumiseen. Vuorovaikutuksen määrä ja 

ajantasainen yhteydenpito kasvavan luottamuksen myötä vähentää mahdollisia turhia kon-

flikteja. Etäjohtajat voivat rakentaa luottamusta pyrkiessään lukemaan ihmisiä sekä havait-

semaan etätyöntekijöiden tunteita. Myös Humala (2007) on todennut, että etätyössä kriisit 

usein puhkeavat kasaantuneista ja piilotelluista ongelmista, siksi virtuaalivälitteisessä etä-

työssä on tärkeää huomioida alaisten välittämiä tunteita ja asenteita sekä pyrkiä lukemaan 

ihmisiä.   

 

Etäjohtajaan liitettävät hyväntahtoisuus ja rehellisyys voidaan nähdä tärkeinä tekijöinä kas-

vattamaan etätyöntekijöiden kokemaa luottamusta. Etäjohtajan hyväntahtoisuus nähtiin eri-

tyisesti tunneperäistä luottamusta herättävänä tekijänä. Johtajan läsnäolo ja helposti lähes-

tyttävyys madaltaa kynnystä työntekijöiden tunteiden ilmaisuun. Etäjohtajaan liitettiin tun-

teiden käsittelemisen taito sekä myös kykyä hyväksyä erilaiset tunteet. Tärkeää on myös 

ymmärtää, ketkä alaisista ovat enemmän tunneihmisiä kuin toiset. Kun etätyöntekijät koke-

vat esimieheltä saadun tuen ja inhimillisyyden korkeaksi, luottamuksen rakentuminen koe-

taan vahvemmaksi. Etäesimieheen liitettävä hyväntahtoisuus nähdään kykynä huolehtia alai-

sistaan, ja tämä voidaan nähdä luottamusta herättävänä ominaisuutena. (Burke et al. 2007). 
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7.1.3 Johdonmukainen ja läpinäkyvä toiminta edes auttaa luottamuksen rakentu-

mista  

 

Tutkimuksessa ilmeni, että luottamuksen koettiin vahvistuvan sillä, että etäesimies toimii 

tilanteissa niin kuin on sanonut sekä on johdonmukainen toimissaan. Luottamus lunastetaan 

toimimalla samoilla tavoin kuin vastaavissakin tilanteissa on toimittu aiemmin. Tähän liitet-

tiin vahvasti ennalta arvattavuus. Lunastamalla sovitut asiat, osoitetaan alaisille rehellistä ja 

luottamuksen arvoista esimiestoimintaa. Kyky ennakoida ja toisaalta etäjohtajan ennalta ar-

vattava käytös synnyttää tunteen, että työyhteisön jäsenet voivat luottaa toistensa käytökseen 

ja näin ollen luottaa toisiinsa. Johdon läpinäkyvä toiminta ja käyttäytymisen ennakoitavuus 

rakentaa luottamusta etätyössä. Vastaavia löydöksiä on esiintynyt aiemmissa etäjohtamisen 

ja luottamuksen tutkimuksissa. (Savolainen 2014; Blomqvist 1997; Vilkman 2016) 

 

Läpinäkyvyyteen voidaan liittää myös avoimuus organisaation toiminnassa: avointa kom-

munikointia ja selkeää päätöksentekoa. Tätä vahvistaa myös Fisher & Fisher (2011) tekemä 

tutkimus, jossa mainitaan, että etäjohtajan tulee luottamusta rakentaessaan tehdä asiat avoi-

mesti ja läpinäkyvästi sekä tekee sen mitä on sanonut tekevänsä.   Tiedon jakamisen tulisi 

olla ajantasaista ja avointa. Asioiden panttaaminen tai huono viestintä synnyttää turhaa epäi-

lyä ja huhupuheita. Avoimuus ja läpinäkyvä toiminta liittyvät vahvasti myös vuorovaikutuk-

seen, joka nähdään merkittävänä osana etäjohtamisessa. Vilkman (2016) on todennut, että 

luottamuksen rakentuminen etäjohtajan ja alaisen välille edellyttää avointa ja runsaslukuista 

vuorovaikutusta.  

 

Tutkimushaastatteluissa esiintynyt etäjohtajan päätöksentekokyky nähtiin merkittäväksi te-

kijäksi etäjohtajaan liitettävään luottamukseen. Päätöksentekokyky nähtiin erityisesti etäjoh-

tajaan liitettävänä ammatillisena pätevyytenä, joka ilmentyy järkiperäisenä luottamuksen te-

kijänä. Etätiimin luottamuksen rakentumisen kriittiseksi tekijäksi voidaan mainita esimer-

kiksi esimiehen lupausten pitäminen. Kun luottamusta on vähän, näkyy se konflikteina ja 

heikkona päätöksentekona. (Henttonen & Blomqvist 2005; Rusman et al.) Tutkimuksessa 

esiintyi myös luottamusta rakentavana tekijänä etätyöntekijöiden osallistaminen päätöksen-

tekoon. Tämä vahvistuu myös Dirks & Ferrin (2002) tekemässä tutkimuksessa, jossa työn-

tekijöiden osallistaminen päätöksentekoon voidaan nähdä luottamusta rakentavana johdon 
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ja alaisten välillä etätyössä. Työntekijöiden osallistamisella päätöksentekoon, osoitetaan 

heille merkityksellisyyttä ja että heistä välitetään ja ollaan kiinnostuneita. Tämä kasvattaa 

luottamuksen kokemusta ja delegoinnin avulla etäjohtaja voi osoittaa luottamuksensa alai-

siin.  

 

7.1.4 Vastuun antaminen rakentaa luottamuksellista suhdetta etätyöntekijään 

 

Tuloksista oli selvästi havaittavissa etäjohtajien ja -esimiesten näkemys siitä, että suurta 

luottamuksen osoitusta on antaa etätyöntekijöille erilaisia vapauksia ja vastuuta. Tietynlai-

sen vapauden antaminen etätyöntekijöille osoittaa vastuun antamista ja luottamusta alaisten 

kykyyn noudattaa organisaation yleisiä toimintatapoja ja -periaatteita myös etätyössä. Läh-

tökohtaisesti etäjohtajat luottavat etätyöntekijöihinsä. Etätyöntekijöille annetaan mahdolli-

suus itsenäisempään työntekoon ja myös toimintavapautta järjestellä asiat etätyössä halua-

mallaan tavalla. Tämä koettiin merkittäväksi luottamuksen osoitukseksi, jonka nähtiin kas-

vattavan esimiehen ja alaisen välistä luottamusta. Antamalla etätyöntekijöille joustokeinoja, 

vaikutetaan työntekijän haluun olla luottamuksen arvoinen. Etätyöntekijöille annetaan pää-

tösvaltaa ja toimintavapautta osoittaa luottamusta. Etätyössä työntekijällä on mahdollisuus 

aikatauluttaa työpäiväänsä itse ja tämä mahdollistaa työn ja vapaa-ajan yhdistämisen tehok-

kaammin. Antamalla työntekijälle mahdollisuuden vaikuttaa työolosuhteisiin ja -ympäris-

töön, pystytään vaikuttamaan myös moneen työn mielekkyyttä parantavaan tekijään. (Pek-

kola 2002; Vilkman 2016; Bailey & Kurland 2002). 

 

Johto ja esimiehet pyrkivät luomaan puitteet ja huolehtivat välineet etätyölle. Luottamusta 

rakennetaan määrittelemällä tehtävänkuvat, asettamalla selkeät tavoitteet sekä luomalla yh-

teiset pelisäännöt. Vastuun antamisen mukana voidaan tarkastella teknistä osaamista ja tek-

nologian hyödyntämistä osana etätyötä. Vaikka Rauramo (2018) on todennut, että teknolo-

ginen osaaminen ja erilaisten tietokantojen käyttö on tunnistettu useissa etätyötä koskevissa 

tutkimuksissa, niin kuitenkaan aiemmissa tutkimuksissa ei ole korostunut toimivien työvä-

lineiden merkitys luottamuksen rakentumisessa. Tässä tutkielmassa tämä ei myöskään ko-

rostunut. Toimivia työvälineitä, ohjelmia tai internetyhteyksiä ei mainittu osana luottamuk-

sen kokemista tai sen rakentumista, vaan luottamuksen rakentumiseen voitiin liittää etäjoh-

tajan tekninen osaaminen, ei niinkään toimivat järjestelmät tai ohjelmat. Toki tähän voi myös 
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vaikuttaa tutkimukseen otos, sillä johdolla ja esimiehillä on suurella todennäköisyydellä toi-

mivimmat ja riittävimmät etätyölaitteet ja yhteydet.  

 

Vastuun antamisella johto ja esimiehet osoittavat luottamusta etätyössä. Kohtelemalla etä-

työntekijöitä reilusti ja tasa-arvoisesti sekä ymmärtämällä työntekijöiden työn sisällön joh-

tajat pystyvät rakentamaan luottamusta etätyössä. Niin sanotun henkilökohtaisen luottamuk-

sen rakentuminen nousi esille haastatteluissa, etäjohtajan tulisi nähdä työntekijät yksilöinä 

ja luottamus rakentuu kahdenvälisessä suhteessa. Läheiset suhteet alaisiin edesauttaa aisti-

maan ja tunnistamaan alaisten voimavaroja sekä työkykyä. Luottamus rakentuu inhimilli-

syyden osoittamaisella ja pyrkimyksenä ymmärtää alaisia ja heidän tunteitaan. Vastuuntun-

toisuus ei ole kuitenkaan sitä, että etätyöntekijöiden pitäisi selvitä kaikesta yksin vaan luot-

tamusta osoittaa myös etäjohtajan tavoitettavissa olo ja helposti lähestyttävyys. Kuten Burke 

et al. (2007) on todennut, johtajan ollessa helposti lähestyttävä, madaltaa se kynnystä työn-

tekijöiden tunteiden ilmaisuun.  

 

Kukaan haastatelluista etäjohtajista tai -esimiehistä ei halunnut, että alainen kokisi liiallista 

valvonnan ja kurin tunnetta. Tietyt pelisäännöt pitää olla, mutta asiantuntijoina työskentele-

vien alaisten liiallinen valvonta ei kuulu osaksi nykyisenlaista etätyötä. Kuten Mäkipeska & 

Niemelä (2005) ovat todenneet, liiallinen valvonta synnyttää vain epäluottamusta ja herättää 

epäilyt luottamuksen puutteesta. Kun on sovittuna yhteiset pelisäännöt ja raamit, joiden puit-

teissa toimitaan ei tarvita liiallista valvontaa.  

 

Vastuun antamisena nähtiin myös se, että asioita delegoidaan ja annetaan etätyöntekijöille 

mahdollisuus hoitaa tehtävät itsenäisesti. Luottamusta rakennetaan jakamalla vastuuta ja 

näin ollen osoitetaan alaisille luottamusta. Tätä vahvistaa Laineen (2008) näkemys siitä, että 

alaisille on annettava vastuullisia tehtäviä ja esimiehen on luotettava, että työt tehdään on-

nistuneesti. Saadessaan luottamuksen arvoisia työtehtäviä alaiset luottavat esimieheensä. 

Vastuun jakamisella ja tehtävien delegoinnilla etäjohtaja viestittää alaisilleen luottavansa 

heihin. Vastuun jakamisen voidaan nähdä lisäävän molemminpuolista luottamusta esimie-

hen ja alaisen välillä.  
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7.1.5 Tulosten yhteenveto 

 

Tutkimuksen tulokset on kuvattu aiemmin, yllä olevissa kappaleissa. Tässä kappaleessa ku-

vataan vielä lyhyesti yhteenvetona tulokset. Taulukossa 10 on vielä koostettu yhteenveto 

tutkimuskysymysten mukaisesti tutkimuksen empiirisessä osuudessa saadut havainnot sekä 

teoreettiset näkökulmat näiden taustalla. Kuten aiemmin todettiin, tutkimuksessa saadut tu-

lokset mukailivat suurelta osin teoreettista viitekehystä ja näin ollen linkittyivät aiheesta teh-

tyihin aiempiin tutkimuksiin.  

 

Taulukko 10. Yhteenveto tutkimuksen tuloksista 

 

Tutkimuskysymys Teoreettinen näkökulma Empiirisestä tutkimuk-

sesta saadut havainnot 

Mitä on luottamuspohjai-

nen johtaminen etätyössä? 

 

-luottamuspohjainen johtaminen 

on organisaation aineeton re-

surssi, vuorovaikutteista, suhde-

perustaista, yhdessä tekemistä. 

(Savolainen 2013) 

-tiedottaminen ja tiedonjakami-

nen on jatkuvaa, toimitaan tasa-

puolisesti, avointa kommunikaa-

tiota ja työntekijät otetaan mu-

kaan päätöksentekoon. (Savolai-

nen 2013) 

-suhteenomainen johtamistaito, 

jossa välitetään aidosti alaisista. 

(Humala 2007) 

-luottamus rakentuu esimiehen ja 

alaisen välille, etäjohtajalta vaadi-

taan tietynlaista osaamista luotta-

muksen rakentamiseen. 

-luottamus rakentuu päivittäisessä 

johtamisessa. 

-tarvitaan vuorovaikutusta, yksi-

löityä, rakentavan palautteen an-

tamista, päätöksentekokykyä sekä 

johdonmukaista toimintaa. 

-taitoa myös käsitellä ja havain-

noida tunteita.   

Mikä on luottamuksen mer-

kitys etäjohtamisessa? 

 

-luottamuksellisessa ilmapiirissä 

työntekijä antaa osaamisensa ja 

ammattitaitonsa organisaation 

käyttöön. (Savolainen 2013) 

-etätyön johtaminen ei onnistu il-

man luottamusta. (Humala 2007) 

-Luottamuksen ilmapiirissä kil-

pailukyky kasvaa ja muutosten 

-luottamus koetaan merkittäväksi 

sekä läsnä että etätyössä, mutta 

etätyössä luottamuksen merkitys 

korostuu 

-luottamus on perusedellytys etä-

työskentelyyn 

-luottamus on etäjohtamisessa 

kriittinen tekijä, koska 
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läpivienti on sujuvampaa. (Hu-

mala 2007) 

-luottamus vähentää epävar-

muutta ja konflikteja virtuaalitii-

missä. (Rusman et al. 2010) 

-luottamus pienentää teknologi-

asta johtuvaa etäisyyttä ja mah-

dollistaa uskallusta avoimempaan 

tiedonjakamiseen. (Pinjani & Pal-

via 2010) 

kasvokkain tapahtuvaa vuorovai-

kutusta on vähemmän 

-luottamuksen avulla pystytään 

keskittymään tehtäviin ja saavut-

tamaan asetetut tavoitteet. 

-luottamuksen ilmapiirissä sitou-

dutaan yhteisiin tavoitteisiin ja 

päämääriin sekä toimitaan itseoh-

jautuvasti ja vastuuntuntoisesti. 

Mistä koostuu luottamus 

etätyössä? 

 

-luottamus sisältää riskin, joka 

asettaa luottajan alttiiksi haavoit-

tuvuudelle. (Rousseau et al. 

1998) 

-toisen osapuolen käyttäytymisen 

odotetaan olevan luottamuksen 

arvoista. (Savolainen 2013) 

-lupausten pitämisestä, ajantasai-

sesta viestinnästä sekä osallista-

vasta päätöksenteosta. (Ikonen & 

Savolainen 2011) 

-yhteiset jaetut hetket, läsnä-

olosta, vuorovaikutuksesta sekä 

taidosta käsitellä tunteita. (Savo-

lainen 2014) 

-luottamus koetaan tunteeksi, ole-

tukseksi toisen osapuolen käyt-

täytymisestä 

-lähtökohtaisesti toiseen osapuo-

leen luotetaan, ja luottamus ra-

kentuu osapuolien välille 

-luottamus koostuu tavoitettavuu-

desta, vuorovaikutuksesta, yhtei-

söllisyyden sekä tunteiden huo-

mioimisesta.  

Mitkä tekijät vaikuttavat 

luottamuksen rakentumi-

seen etätyössä? 

 

-toisen osapuolen luottamuksen 

arvioimiseen liittyy vahvasti 

kolme tekijää: rehellisyys, kyvyk-

kyys sekä hyväntahtoisuus. 

(Mayer et al. 1995) 

-toisen osapuolen aiemmat teot, 

nykyiset toimet sekä oletukset tu-

levista teoista. (Brahm & Kunze 

2012) 

-rehellisyys, joka voidaan määri-

tellä sanojen ja tekojen yhte-

neväisyytenä, on merkittävä indi-

kaattori luottamukselle. (Tomlin-

son et al. 2020) 

-etäjohtajaan liitettävä rehellisyys 

nähtiin merkittävimpänä tekijänä 

luottamuksen rakentumisessa. 

-etäjohtajaan liitettävät kyvyk-

kyys ja hyväntahtoisuus ovat 

myös tärkeitä tekijöitä. 

-lupausten pitäminen sekä sano-

jen ja tekojen yhdenmukaisuus. 

-vastuun antaminen, annetaan va-

pauksia ja vastuuta, luotetaan 

työntekijöiden kykyyn olla itse-

ohjautuvia. 
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Millä keinoilla johto ja esi-

miehet rakentavat luotta-

musta etätyössä? 

 

-Yhteiset toimintamallit ja peli-

säännöt, läpinäkyvää ja ennakoi-

tavissa olevaa toimintaa, palaut-

teen antaminen sekä epäviralliset 

keskustelut. (Savolainen 2013) 

-ajantasainen tiedonjakaminen, 

etäjohtajaan liitettävä osaaminen 

sekä oikeudenmukaiset toiminta-

tavat. (Vilkman 2016) 

-vuorovaikutuksen, kokemusten 

vaihtamisen sekä tiedon jakami-

sen avulla. (Mishra & Mishra 

2013) 

-yhteisöllisyyttä korostamalla. 

(Rauramo 2018) 

-reagoimalla alaisten yhteydenot-

toihin ja olemalla tavoitettavissa. 

(Fisher & Fisher 2011) 

-oikeudenmukaiset toimintatavat, 

ajantasainen tiedonjakaminen, 

johdonmukaiset toimintatavat 

sekä päätöksenteko tuovat ennus-

tettavuutta ja näin ollen vahvista-

vat luottamuksen kokemusta. 

-avoimella, johdonmukaisella ja 

läpinäkyvällä toiminnalla raken-

netaan luottamusta.  

-vuorovaikutus nähtiin merkittä-

vimpänä tekijänä luottamuksen 

rakentumisessa. 

-aktiivista yhteydenpitoa, viestin-

tää, aito kuuntelemista ja kiinnos-

tuneisuutta. 

-yhteisöllisyyden huomioiminen, 

yksilöidyn palautteen antaminen 

sekä tavoitettavissa olemista.  

-inhimillisyyden osoittaminen, 

tunneälykkyys ja tunteiden aisti-

minen  

 

 

7.2 Tutkimuksen kontribuutio ja käytännön merkitykset 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli tarkastella luottamuksen merkitystä etätyössä ja löytää 

konkreettisia keinoja, joiden avulla etäjohtaja pystyy rakentamaan luottamusta etänä työs-

kenteleviin alaisiin. Työssä tarkasteltiin luottamusta erityisesti etäjohtamisen kontekstissa ja 

mitä luottamuspohjaiseen etäjohtamiseen liittyy. Luottamuspohjainen johtaminen voidaan 

nähdä aitona alaisten välittimisenä, vuorovaikutteisena sekä suhteenomaisena johtamis- ja 

esimiestaitona. Valvonta ja ylhäältä alaspäin tapahtuva käskyttäminen eivät enää kuuluu tä-

män päivän johtamiseen, vaan etätyötä tekevien alaisten itsejohtajuuden tukeminen, yhdessä 

tekeminen sekä toimivan suhteen rakentaminen voidaan liittää tämän päivän johtajiin. (Sa-

volainen 2013; Humala 2007) 
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Luottamus syntyy odotusten sekä tekojen kautta (Vartiainen et al. 2004.) Tutkimuksessa sel-

visi, että esimiehet ja johto pystyy vaikuttamaan omilla teoillaan luottamuksen rakentumi-

seen. Tämä vaatii vuorovaikutusta, johdonmukaisia ja läpinäkyviä toimia, vastuun antamista 

sekä tietynlaista tunteiden aistimista. Etäjohtajalla on merkittävä rooli luottamuksen raken-

tumisessa olemalla rehellinen ja tekemällä niin kuin on sanonut, jolloin tekojen ja sanojen 

merkitys korostuu. Etäjohtaja voi saavuttaa alaistensa luottamuksen olemalla helposti lähes-

tyttävä ja tavoitettavissa, antamalla yksilöityä palautetta sekä korostamalla yhteisöllisyyden 

merkitystä ja jakamalla vastuuta alaisilleen. Luottamuksen rakentamiseen voidaan liittää etä-

johtajaan liitettäviä kompetensseja kuten esimerkiksi hyvät vuorovaikutustaidot, kyky käsi-

tellä tunteita sekä avoin tiedon jakaminen. Tutkielmassa saadut tulokset noudattelevat hyvin 

pitkälti aiempien tutkimusten tuloksia luottamuksen rakentumisesta etätyöskentelyssä.  

 

Luottamuksen rakentumisen ei nähty olevan merkittävämpää työskenneltiin sitten etänä tai 

läsnä. Luottamus on joka tapauksessa tärkeää esimies-alaissuhteessa. Luottamuksen raken-

taminen etätyössä tapahtuu lähes samoilla keinoin kuin niin sanotun normaalin luottamuksen 

rakentuminen. Kuitenkin vuorovaikutus on erilaista, viestintä tapahtuu eri keinoin sekä tie-

tynlaiset rakanteet on muodostettu eri tavalla. Tietynlaisten rutiinien ja perinteiden tilalle on 

keksitty korvaavia keinoja ja muotoja, joissa teknologia on vahvasti läsnä, mutta joiden 

avulla kuitenkin luodaan ja ylläpidetään suhteita ja päivittäistä vuorovaikutusta.  

 

Vuorovaikutuksen merkitys luottamuksen rakentumisessa on merkittävä. Etäjohtajan on ol-

tava tavoitettavissa, viestinnän oltava ajantasaista sekä avointa, päätöksenteon oltava perus-

teltua ja palautteen antaminen on tärkeää. Etäjohtajan on myös oltava inhimillinen ja luotta-

muksen rakentumisen kannalta hänestä korostuu aito välittäminen, kuunteleminen, alaisten 

tunteiden huomioiminen sekä läsnä oleminen. Tutkimuksen tulosten mukaan luottamus ra-

kentuminen mukailee hyvin pitkälti Rauramon (2018) jaottelua etätyön johtamisesta, jossa 

jaotellaan asioiden ja ihmisten johtaminen. Tässäkin tutkielmassa voidaan havaita jaottelua, 

rakenteiden luominen sekä läpinäkyvät ja johdonmukaiset toimintatavat voidaan liittää asi-

oiden johtamiseen, kun taas esimerkiksi yhteisöllisyyden ja tunteiden huomioiminen voi-

daan liittää ihmisten johtamiseen. Nykypäivänä etätyömäärän lisääntyessä johtajat tarvitse-

van yhä enemmän taitoa johtaa ihmisiä asioiden sijasta. Asioiden johtamisen rinnalle 
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tarvitaan kokonaisvaltaista ihmisten johtamista, jossa huomioidaan myös työntekijöiden so-

siaalinen ja psyykkinen kokonaisuus. (Vilkman 2016).  

 

Tämä tutkielma tukee useita teoreettisia näkemyksiä luottamuksen rakentumisesta. Tutkiel-

man tulosten mukaan luottamusta voidaan nähdä velvollisuutena olla luottamuksen arvoinen 

ja luottamuksellista suhdetta pidettiin tavoiteltavana asiana. Toisen osapuolen oletetaan ole-

van luottamuksen arvoinen ja toisen luottamuksen arvioimiseen voidaan liittää vahvasti toi-

sen osapuolen rehellisyys, hyväntahtoisuus sekä kyvykkyys. Etäjohtajan luottamuksen ra-

kentumisessa korostuu rehellisyys, jossa sanat ja teot kohtaavat. Tarvitaan myös kyvyk-

kyyttä, jolla osoitetaan alaisille, että ollaan luottamuksen arvioisia. Kuitenkin luottamuksen 

rakentumisen kannalta myös etäjohtajaan liitettävä hyväntahtoisuus nousi esille, ja tunteiden 

huomioiminen rakentaa luottamuksellista suhdetta esimiehen ja alaisen välille. Toivon tä-

män tutkielman edes auttavan etäjohtajia etätyön johtamisessa ja antavan konkreettisia kei-

noja luottamuksen rakentamiseen. Kuten Vilkmankin (2016) on todennut, myös etäjohtajat 

tarvitsevat uusia toimintamalleja sekä tukea luottamuksen rakentamiseen ja etätyön johtami-

seen.  

 

7.3 Tutkimuksen rajoitteet ja jatkotutkimusaiheet 

 

Tutkimuksentulosten yleistettävyys liittyy kvalitatiivisen tutkimuksen rajallisuuteen (Eskola 

& Suoranta 2008), kuitenkin kvalitatiivinen tutkimus mahdollistaa laajemman näkökulman 

saamisen tutkittavasta aiheesta ja tutkimushaastatteluiden myötä saatiin monipuolisesti ke-

rättyä eri näkemyksiä. Haastatteluissa nousi esiin monia teoriassa esiintyneitä tekijöitä sekä 

muutamia yksittäisiä huomioita esiintyi. Näiden lähempi tarkastelu olisi ollut mielenkiin-

toista, mutta työn kannalta niiden rajaaminen oli välttämätöntä. Tutkimusote vastasi tutki-

muksen melko arkaakin aihetta, kun taas kvantitatiivinen tutkimus olisi voinut rajoittaa vas-

tausten sisältöä. Kuitenkin tutkimuksessa tulee huomioida tutkijan subjektiivisuus aineiston 

keräämisessä, analysoinnissa sekä tutkimustulosten yhteenvedossa. On huomioitava, että 

nämä ovat yhden tutkijan tulkinta tutkimusaineistosta, vaikka menetelmä valinta voidaan 

todeta olevan onnistunut sekä tutkimuksen toistettavuutta on pyritty lisäämään menetelmien 

kuvauksella. Tutkimuksen aiheen luonne on myös arka ja yleistyttävyyttä rajoittaa 
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yksilöiden subjektiivisesta kokemusmaailmasta saadut havainnot. Tutkimuksen tuloksissa 

tulee myös huomioida, että kohdeorganisaatiossa on toteutettu etäjohtamista vasta vain muu-

tamien vuosien ajan sekä tutkimuksen tuloksiin voi vaikuttaa pandemia aikana tapahtunut 

etäjohtaminen. Kompaktin kokonaisuuden aikaan saamiseksi, tutkimuksen otanta ei voinut 

olla yhtään suurempi ja laajemmalla otannalla ei olisi ehkä saavutettu tutkielman kannalta 

uusia huomioita.  

 

Tässä tutkimuksessa ei käsitelty erikseen epäluottamusta tai siihen vaikuttavia tekijöitä, siksi 

koen, että epäluottamuksen tutkiminen voisi tuoda lisäarvoa luottamuksen rakentamisen kei-

noihin etätyössä. Yhtenä jatkotutkimusehdotuksena esitän myös työntekijöiden näkökulma 

luottamuksen rakentumiseen. Tämän tutkielman osaksi olisi ollut mielenkiintoista liittää 

työntekijä näkökulma, joka olisi voinut laajentaa ja syventää tutkimuksentuloksia, mutta tut-

kielman rajallisuuden vuoksi työstä rajautui pois tämä toinen näkökulma. Tämän tutkimuk-

sen toistaminen muutamien vuosien päästä voisi olla myös yksi jatkotutkimusehdotelma, 

tällöin voitaisiin havaita mahdollisen pandemia ajan vaikutus kohdeorganisaation etäjohta-

miseen ja ovatko haastateltavat ehkä kokeneet asiat sitten eri tavalla. Toisaalta mielenkiin-

toista olisi myös tutkia organisaatioita ja etätyöyhteisöjä, joissa luottamusta ei ole tai se on 

vähäistä. Yhtenä mielenkiintoisena jatkotutkimusaiheena voisi olla myös erityisesti uusien 

työntekijöiden luottamuksen rakentuminen kokonaan etätyötilanteessa, jossa esimiestä ei 

kohdata lainkaan kasvotusten vaan luottamus rakentuu kokonaan etäjohtamisen konteks-

tissa. Tässä tehdyssä tutkimuksessa tuleekin huomioida, että kohdeorganisaatiossa lähijoh-

taminen on edelleen niin sanottu normaalimpi johtamistyyli, ja johon haastateltavatkin asiaa 

peilaavat. Tutkimuksessa saadut tulokset voisivat siis poiketa kokonaan etäjohtamisen orga-

nisaatioissa.    

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

LÄHTEET 

 
Ahteela, R., Blomqvist, K., Puumalainen, K. & Jantunen, A. (2010) HRM practices, inno-

vativeness, and performance: the mediating role of organizational trust. International Journal 

of Strategic Change Management, 2, 241-261. 

 

Annunzio, S. (2001) eLeadership: Proven techniques for creating an environment of speed 

and flexibility in the digital economy. Free Press, New York. 

 

Atkinson, S. & Butcher, D. (2003) Trust in managerial relationships. Journal of Managerial 

Psychology 18, 4, 282-304. 

 

Avolio, B. J. & Kahai, S. S. (2003) Adding the ”E” to E-Leadership: How it May Impact 

Your Leadership. Organizational Dynamic, 21, 4, 325-338. 

 

Avolio, B. J., Kahai, S. & Dodge, G. E.  (2001) e-Leadership: Implication for Theory, Re-

search, and Practice. Leadership Quarterly, 11, 615-668. 

 

Bailey, D. E. & Kurland, N. B. (2002) A review of telework research: findings, new direc-

tions, and lessons for the study of modern work. Journal of Organizational Behavior, 23, 

383-400.  

 

Bartsch, S., Weber, E., Büttgen, M. & Huber, A. (2021) Leadership matters in crisis-induced 

digital transformation: how to lead service employees effectively during the COVID-19 pan-

demic. Journal of Service Management, 32, 1, 71-85.  

 

Baruch, Y. (2000) Teleworking: benefits and pitfalls as perceived by professionals and man-

agers. New Technology, Work and Employment 15:1, 34-49. 

 

Bell, B. S. & Kozlowski, S. W. (2002) A typology of virtual teams: Implications for effective 

leadership. Group & Organizational Management, 27, 1, 14-49. 

 



114 
 

 

 

Ben Sedrine, S., Bouderbala, A. & Nasraoui, H. (2020) Leadership style effect on virtual 

team efficiency: trust, operational cohesion, and media richness roles. Journal of Manage-

ment Development, 40, 5, 365-388. 

 

Berry, G. R. (2011) Enhancing effectiveness on virtual teams: Understanding why traditional 

team skills are insufficient. The Journal of Business Communication, 48, 2, 186-206. 

 

Blomqvist, K. (1997) The many faces of trust. Skandinavian Journal of Management, 13, 3, 

271-286. 

 

Blomqvist, K. (2006) Luottamus organisaation työhyvinvoinnin ja tehokkuuden taustalla. 

[verkkodokumentti] [viitattu 11.5.2021] Saatavilla https://www.stat.fi/ajk/tapahtumia/2008-

05-21_luottamus_artikkeli.pdf 

 

Blomqvist, K. & Ståhle, P. (2000) Building organizational trust. Proceedings of 16th Annual 

IMP Conference.  

 

Bosch-Sijtsema, P. M. & Sivunen, A. (2013) Professional virtual worlds supporting com-

puter-mediated communication, collaboration, and learning in geographically distributed 

contexts. IEEE Transaction on Professional Communication, 56, 2, 160-175. 

 

Brahm, T. & Kunze, F. (2012) The role of trust climate in virtual teams. Journal of Manage-

rial Psychology, 27, 6, 595-614. 

 

Burke, C. S., Lazzara, E. H., Salas, E. & Sims, D. E. (2007) Trust in leadership: A multi-

level review and integration. The Leadership Quarterly 18, 606-632. 

 

Cascio, W. F. (2000) Managing a virtual workplace. Academy of Management Executive, 

14, 3, 81-90. 

 

Cherry, B. (2015) Entrepreneurs as trust-builder: interaction frequency and relationship du-

ration as moderators of the factors of perceived trustworthiness. International Journal of 

https://www.stat.fi/ajk/tapahtumia/2008-05-21_luottamus_artikkeli.pdf
https://www.stat.fi/ajk/tapahtumia/2008-05-21_luottamus_artikkeli.pdf


115 
 

 

Business and Globalization, 14, 1, 97-121. 

 

Chowdhury, S. (2005) The role of affect- and cognition-based trust in complex knowledge 

sharing. Journal of Management Issues 17, 3, 310-326. 

 

Cohen, M.A & Dienhardt, J. (2013) Moral and amoral conceptions of trust, with an applica-

tion in organizational ethics. Journal of business ethics, 112, 1-13.  

 

Contreras, F., Baykal, E. & Abid, G. (2020) E-leadership and Teleworking in Times of 

COVID-19 and Beyond: What We Know and Where Do We Go. Organizational Psychol-

ogy, 11. 

 

Cortellazzo, L., Bruni, E. & Zampieri, R. (2019) The role of leadership in a digitalized world: 

a review. Frontiers in Psychology, 27. 

 

DasGupta, P. (2011) Literature Review: E-Leadership. Emerging Leadership Journeys, 4, 1, 

1-36. 

 

Dickson, D. (2000) The focus group approach. Teoksessa O. Hargie & D. Tourish. The 

handbook of communication audits for organizations. London. Rotledge. 

 

Dietz, G. & Den Hartog, D. (2006). Measuring trust inside organizations. Personnel Review. 

Vol. 35. No. 5. 557 – 588. 

 

Dimitrova, D. (2003) Controlling teleworkers: supervision and flexibility revisited. New 

Technology, Work & Employment, 18, 3, 181-195. 

 

Dirks, K.T. & Ferrin, D.L. (2001) The Role of Trust in Organizational Settings. Organization 

Science, 12, 450-467. 

 

Dulebohn, J. H. & Hoch, J. E. (2017) Virtual teams in organizations. Human Resource Man-

agement, 27, 569-574. 

 



116 
 

 

Edwards, J. R. & Rothbard, N. P. (2000) Mechanisms Linking Work and Family: Clarifying 

the Relationship between Work and Family Constructs. The Academy of Management Re-

view, 25, 1, 178-199. 

 

Ellonen, R., Blomqvist, K. & Puumalainen, K. (2008). The role of trust in organizational 

innovativeness. European Journal of Innovation Management. 161-181. 

 

Elyousfi, F., Anand, A. & Dalmásso, A. (2020) Impact od e-leadership and team dynamics 

on virtual team performance in a public organization. International Journal of Public Sector 

Management, 34, 5, 508-528. 

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2008) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere. Vastapaino.  

 

Eskola, J. & Suoranta, J. (2014) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere. Vastapaino. 

 

Eurofound (2020) Living, Working and Covid-19. Working during COVID-19. [verkko-

dokumentti]. [Viitattu 10.5.2021] Saatavilla https://www.eurofound.europa.eu/sites/de-

fault/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf 

 

Fisher, K. & Fisher, M. (2011) Manager´s guide to virtual teams. McGraw Hill Professional. 

 

Fulmer, C. A. & Gelfand, M. J. (2012) At what level (and in whom) we trust: trust across 

multiple organizational levels. Journal of Management, 38, 4. 

 

Furumo, K. (2018) Leadership, Trust and Participation in Virtual. Journal of Organizational 

Psychology, 18, 24-30. 

 

Gajendran, R. S. & Harrison, D. A. (2007) The Good, the Bad, and the Unknown About 

Telecommuting: Meta-analysis of Psychological Mediators and Individual Consequences. 

Journal of Applied Psychology, 92, 6, 1524-1541. 

 

Grant, C. A., Wallace, L. M., Spurgeon, P. C., Tramontano, C. & Charalampous, M. (2019) 

Construction and initial validation of the E-Work life Scale to measure remote e-working. 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef21064en.pdf


117 
 

 

Employee Relations, 41, 1, 16-33. 

 

Greenberg, P. S., Greenberg, R. H. & Antonucci, Y. L. (2007) Creating and sustaining trust 

in virtual teams. Business Horizon, 50, 4, 325-333. 

 

Gibbs, A. (1997) Focus groups. Social Research Update. 

 

Gillespie, N. A. & Mann, L. (2004) Transformational leadership and shared values: The 

building blocks of trust. Journal of Managerial Psychology, 19, 6, 588-607. 

 

Gurr, D. (2004) ICT, leadership in education and e-leadership. Discourse, 25, 113-124. 

 

Haapakoski, K., Niemelä, A. & Yrjölä, E. (2020) Läsnä etänä. Seitsemän oppituntia tulevai-

suuden työelämästä. Alma Talent, Helsinki. 

 

Hardy, C., Phillips, N. & Lawrence, T. (1998) Distinguishing trust and power in interorgan-

izational relations: forms and façades of trust. In Lane, C. & Bachmann, R. Trust within and 

between organizations: conceptual issues and empirical applications. Oxford university 

press, New York, 64-87. 

 

Harisalo, R. & Miettinen, E. (2010) Luottamus. Pääomien pääoma. Tampere. Tampereen 

yliopistopaino.  

 

Helle, M. (2004) Etätyö. Edita Publishing, Helsinki. 

 

Henttonen K. & Blomqvist K. (2005). Managing distance in a global virtual team: the evo-

lution of trust through technology-mediated relational communication. Strategic. Change. 

Vol. 14. 107-119. 

 

Hirsjärvi, S. & Hurme, H. (2010) Tutkimushaastattelu – Teemahaastattelun teoria ja käy-

täntö. Helsinki. Gaudeamus Helsinki University Press. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (1997) Tutki ja kirjoita. Helsinki. Tammi. 



118 
 

 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2009) Tutki ja kirjoita. Helsinki. 

Kustannusosakeyhtiö Tammi. 

 

Holton, J. A. (2001) Building trust and collaboration in a virtual team. An International Jour-

nal, 7, 36,47. 

 

Humala, I. (2007) Johda verkossa. Virtuaalijohtamisen monet ulottuvuudet. Juva: WS 

Bookwell Oy. 

 

Hsu, M.H., Chang, C.M. & Yen, C.H. (2011) Exploring the antecedents of trust in virtual 

communities. Behaviour & Information Technology, 30, 587-601.  

 

Ikonen, M. & Savolainen, T. (2011) Renewing Human Intellectual Capital by Building Trust 

in Intra-organizational Relationships. In Proceedings of the European Conference on Man-

agement, Leadership and Governance, Sophie-Antipolis, France.  

 

Jones, G. & George, J. (1998) The Experience and Evolution of Trust: Implication for Co-

operation and Teamwork. The Academy of Management Review, 23, 3, 531-546.  

 

Järvenpää, S. L., Knoll, K. & Leidner, D. E. (1998) Is anybody out there? Antecedents of 

trust in global virtual teams. Journal of Management Information Systems, 14,4, 29-64. 

 

Barbour, R. & Kitzinger, J. (1999) Introduction: the challenge and promise of focus groups. 

Teoksessa Barbour, R. S.  & Kitzinger, J. Developing focus group research: politics, theory, 

and practice. London. Sage. 

 

Kissler, G. D. (2001) E-leadership. Organizational Dynamics, 30, 2, 121-133. 

 

Kettunen, S. & Kalliomaa, S. (2013) Luottamus esimiestyössä. Helsinki. WSOY Pro. 

 

Knoll, D. L. & Gill, H. (2011). Antecedents of trust in supervisors, subordinates, and peers. 

Journal of Managerial Psychology, 26, 4, 313-315.  



119 
 

 

 

Koivumäki, J. (2008) Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma: Tutkimus luottamuksen ja yhtei-

söllisyyden rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaa-

tioissa. Tampere. Tampereen yliopistopaino. 

 

Koskinen, I., Alasuutari, P. & Peltonen, T. (2005) Laadulliset menetelmät kauppatieteissä. 

Tampere. Vastapaino.  

 

Kovalainen, A., Poutanen, S. & Arvonen, J. (2021) Covid-19, luottamus ja digilisaatio. Tut-

kimus etätyöstä ja sen järjestäytymisestä Suomessa keväällä ja syksyllä 2020. Turun yli-

opisto.  

 

Kowalski, K. B. & Swanson, J. A. (2005) Critical success factors in developing teleworking 

programs. An International Journal, 12, 3, 2005, 236-249. 

 

Krueger, R. & Casey, M. A. (2008) Focus Groups: A practical guide for applied research. 

USA. Sage Publications. 

 

Laine, N. (2008) Trust in Super-Subordinate Relationship. An empirical study in the context 

of learning. Väitöskirja. Tampereen yliopisto. 

 

Lane, C. (1998) Introduction: Theories and issues in the study of trust. In C. Lane & R. 

Bachmann (ed.) Trust within and between organizations. Oxford University Press, Oxford, 

1-30. 

 

Lautsch, B. A. & Kossek, E. E. (2011) Managing a blended workforce: telecommuters and 

non-telecommuters. Organizational dynamics, 40, 10-17. 

 

Lewicki; R. J. & Bunker, B. B. (1996) Developing and maintaining trust in work relation-

ship. In Kramer, R. M. & Tyler, T. R. Trust in organizations frontiers of theory and research. 

Sage Publications. 

 

Lewis, J. D. & Weigert, A. (1985) Trust as a Social Reality. Social Forces, 63, 967-985. 



120 
 

 

 

Liu, C., Van Wart, M., Kim, S., Wang, X., McCarthy, A. & Ready, D. (2020) The effect of 

national cultures on two technologically advanced countries: The case of e-leadership in 

South Korea and the United States. J. Public Administration, 79, 298-329. 

 

Malkamäki, K. (2017) Luottamuksen kehittyminen ja johtamisjärjestelmää koskeva uudis-

tus: tapaustutkimus kaupan alan organisaatiossa. Väitöskirja. [verkkodokumentti] [viitattu 

31.8.2021] Saatavilla: https://erepo.uef.fi/handle/123456789/17938 

 

McAllister, D. (1995). Affect-based and cognition-based trust as foundations for interper-

sonal cooperation in organizations. Academy Of Management Journal, Vol. 38, No. 1, pp. 

25 – 26. 

 

Mayer, R. C., Davis, J. H., Schoorman, F. (1995) An integrative Model of Organizational 

Trust. The Academy of Management Review. Vol. 20. No 3. 709 – 734. 

 

Maznevski, M. L. & Chudoba, K. M. (2000) Bridging Space Over Time: Global Virtual 

Team Dynamics and Effectiveness. Organizational science, 11, 5, 473-492. 

 

McCauley, D. & Kuhnert, K. (1992) A theoretical review and empirical investigation of 

employee trust in management. Public Administration Quarterly, 16, 2, 265-284. 

 

McEvily, B. & Tortoriello, M. (2011) Measuring trust in organizational research. Review 

and recommendations. Journal of Trust Research, 1, 23-63. 

 

McNaughton, D., Rackensperger, T., Dorn, D. & Wilson, N. (2014) “Home is at work and 

work is at home”: Telework and individuals who use augmentative and alternative commu-

nication, 48, 1, 117-126. 

 

Meghana, J. & Vijaya, R. (2019) E-leadership, Psychological Contract and Real-time Per-

formance Management: Remotely working professionals. Journal of Indian Management, 

16, 3, 101-111. 

 

https://erepo.uef.fi/handle/123456789/17938


121 
 

 

Messenger, J. C. & Gschwind, L. (2016) Three generations of Telework: New ICTs and the 

(R) evolution from Home Office to Virtual Office. New Technology, Work and Employment 

31, 3, 195-208. 

 

Mihhailova, G. (2017) Virtual manager´s perspective on adaption of new work forms- case 

of Estonian service sector. International Journal of Service Management and Sustainability, 

2, 2, 1-21. 

 

Mishra, A. & Mishra, K. (2013) The research on trust in leadership. The need for context. 

Journal of Trust Research 3,1, 59-69.  

 

Mokhtarian, P. L. (1991) Defining telecommuting. Transportation Research Record, 273-

281. 

 

Morgan, D. L. (1996) Focus groups. Annual Review of Sociology 22, 129-152. 

 

Mäkikangas, A., Juutinen, S., Oksanen, A. & Melin, H. (2020) Etätyö ja työn imun muutok-

set kevään 2020 aikana. Psykologia 55, 2020. 

 

Mäkipeska, M. & Niemelä, T. (2005) Haasteena luottamus. Työyhteisön sosiaalinen pääoma 

ja syvärakenne. Helsinki. Edita.  

 

Nakrosiene, A., Buciuniene, I. & Gostautaite, B. (2019) Working from home: characteristics 

and outcomes of telework. International Journal of Manpower, 40, 1, 87-101. 

 

Newman, A., Kiazad, K., Miao, Q. & Cooper, B. (2013) Examining the cognitive and affec-

tive trust-based mechanism underlying the relationship between ethical leadership and or-

ganizational citizenship: A case of the head leading the heart? Journal of Business Ethics, 1-

11. 

 

Nienaber, A. M., Romeike, P. D., Searle, R. & Schewe, G. (2015) A qualitative meta-anal-

ysis of trust in supervisor-subordinate relationship”. Journal of Managerial Psychology, 30, 

5, 507-534.  



122 
 

 

 

Nilles, J. M. (1975) Telecommunications and Organizational Decentralization. IEEE Trans-

actions Of Communications, 23, 1142-1147. 

 

Nurmio, A. & Turkki, T. (2010) Elinvoimainen Suomi. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto 

Sitra. [verkkodokumentti] [viitattu 26.5.2021] Saatavilla: https://me-

dia.sitra.fi/2017/02/27172237/Elinvoimainen20Suomi-2.pdf. 

 

Norman, S. M., Avey, J., Larson, M. & Hughes, L. (2019) The development of trust in virtual 

leader-follower relationship. An International Journal, 15, 3, 279-295. 

 

Olson, M. H. (1983) Remote office work: Changing work patterns in space and time. Com-

munications of the ACM, 26, 3, 182-187. 

 

Olson, M. H. & Primps, S. B. (1984) Working at home with Computers: Work and Nonwork 

Issues. Journal of Social Issues, 40, 3 97-112. 

 

Olson, G. M. & Olson, J. S. (2000) Distance Matters. Human-Computer Interaction, 15, 139-

178. 

 

Pekkola, J. (2002) Etätyö Suomessa – Fyysiset, virtuaaliset, sosiaaliset ja henkiset työtilat 

etätyöympäristöinä. Väitöskirja. Svenska Handelshögskolan. 

 

Pinjani, P. & Palvia, P. (2010) Trust and knowledge sharing in diberse global virtual teams. 

Information & Management, 50, 4, 144-153. 

 

Pullan, P. (2016) Virtual Leadership: Practical Strategies for Getting the Best Out of Virtual 

Work and Virtual Teams. Kogan Page, London.  

 

Purvanova, R. K. & Kenda, R. (2018) Paradoxical Virtual Leadership: Reconsidering Vir-

tuality Through a Paradox Lens. Group & Organization Management, 43, 5, 752-786. 

 

Puusa, A. & Juuti, P. (2020) Laadullisen tutkimuksen näkökulmat ja menetelmät. Helsinki. 

https://media.sitra.fi/2017/02/27172237/Elinvoimainen20Suomi-2.pdf
https://media.sitra.fi/2017/02/27172237/Elinvoimainen20Suomi-2.pdf


123 
 

 

Gaudeamus. 

 

Pyöriä, P., Ojala, S. & Nätti, J. (2019) Työelämän muutokset ajassamme. Teoksessa Heis-

kanen, T., Syvänen, S. & Rissanen, T. Mihin työelämä on menossa? – tutkimuksen näkökul-

mia. Tampere. Tampere University Press. 

 

Raghuram, S., Garud, R., Wiesenfeld, B. & Gupta, V. (2001) Factors contributing to virtual 

work adjustment. Journal of Management, 27, 383-405. 

 

Rauramo, P. (2018) Etäjohtaminen ja virtuaalinen vuorovaikutus työyhteisössä. [verkko-

dokumentti] [viitattu 26.5.2021] Saatavilla: https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/eta-

johtaminen_ja_virtuaalinen_vuorovaikutus_tyoyhteisossaäjohtaminen ja virtuaalinen vuo-

rovaikutus työyhteisössä - Työturvallisuuskeskus (ttk.fi) 

 

Ropo, A. (2011) Johtajuuden ilmiö: johtajaominaisuuksista kokemuksellisiin konstruktioi-

hin. Tampere University Press, 191-217. 

 

Rousseau, D. M., Sitkin, S. B., Burt, R. S. & Camerer, C. (1998) Not so different after all: 

A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23, 3, 393-404. 

 

Rotter, J. (1967) A New Skale for the Measurement of interpersonal trust, Journal of Per-

sonality, 35, 4, 651-665. 

 

Ruohomäki, V. (2020) Etätyöpäiviä tulossa? Vinkit työntekijälle ja työnantajalle. Työter-

veyslaitos. [verkkodokumentti] [viitattu 21.8.2021] Saatavilla: https://www.ttl.fi/etaty-

opaivia-tulossa-vinkit-tyontekijalle-ja-tyonantajalle/ 

 

Rusman, E., Van Bruggen, J., Sloep, P. & Koper, R. (2010) Fostering trust in virtual project 

teams: Towards a design framework grounded in a trustworthiness antecedents schema. In-

ternational Journal of Human-Computer Studies, 68, 834-850. 

 

https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/etajohtaminen_ja_virtuaalinen_vuorovaikutus_tyoyhteisossaäjohtaminen%20ja%20virtuaalinen%20vuorovaikutus%20työyhteisössä%20-%20Työturvallisuuskeskus%20(ttk.fi)
https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/etajohtaminen_ja_virtuaalinen_vuorovaikutus_tyoyhteisossaäjohtaminen%20ja%20virtuaalinen%20vuorovaikutus%20työyhteisössä%20-%20Työturvallisuuskeskus%20(ttk.fi)
https://ttk.fi/oppaat_ja_ohjeet/digijulkaisut/etajohtaminen_ja_virtuaalinen_vuorovaikutus_tyoyhteisossaäjohtaminen%20ja%20virtuaalinen%20vuorovaikutus%20työyhteisössä%20-%20Työturvallisuuskeskus%20(ttk.fi)
https://www.ttl.fi/etatyopaivia-tulossa-vinkit-tyontekijalle-ja-tyonantajalle/
https://www.ttl.fi/etatyopaivia-tulossa-vinkit-tyontekijalle-ja-tyonantajalle/


124 
 

 

Saaranen-Kauppinen, A. & Puusniekka, A. (2006) KvaliMOTV – Menentelmäopetuksen 

tietovaranto. [verkkojulkaisu] [viitattu 11.5.2021] Saatavilla https://www.fsd.tuni.fi/mene-

telmaopetus/kvali/L2_3_2_3.html 

 

Saarinen, J. (2016) Managing global virtual teams. Aalto University Publication series. Doc-

toral Dissertations 184/2016. School of Business, Helsinki. 

 

Savolainen, T. (2009) Trust development in leader-follower relationship. The Scientific In-

ternational Conference on Economics and Management, Kaunas University of Technology, 

Kaunas, Lithuana.  

 

Savolainen, T. (2011) Luottamusjohtajuus inhimillisen pääoman uudistamisessa. Teoksessa: 

Puusa, A. & Reijonen, H. Aineeton pääoma organisaation voimavarana. UNIpress, 117-141. 

 

Savolainen, T. (2013) Trust Building in e-Leadership – Important skill for Technology-    

Mediated Management in the 21st Century. [verkkodokumentti] [viitattu 23.8.2021] Saata-

villa: https://www.academia.edu/5387701/Trust_Building_in_e_Leadership_Impor-

tant_Skill_for_Technology_Mediated_Management_in_the_21st_Century 

 

Savolainen, T. (2013) Luottamusjohtajuus esimiehen voimavarana, taitona ja haasteena di-

giajassa. Logistiikan johtamisen tulevaisuuden haasteet.  

 

Savolainen, T. (2014) Trust-Building in e-Leadership: A Case Study of Leader´s Challenges 

and Skills in Technology-Mediated Interaction. Journal of Global Business Issues, 8, 2, 45-

56. 

 

Seppänen, R. (2008) Trust in inter-organizational relationship. Väitöskirja, Lappeenrannan 

teknillinen yliopisto. 

 

Sivunen, A. (2007) Vuorovaikutus, viestintäteknologia ja identifioituminen hajautetuissa tii-

meissä. Väitöskirja. Jyväskylän Yliopisto.  

 

https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_3.html
https://www.fsd.tuni.fi/menetelmaopetus/kvali/L2_3_2_3.html
https://www.academia.edu/5387701/Trust_Building_in_e_Leadership_Important_Skill_for_Technology_Mediated_Management_in_the_21st_Century
https://www.academia.edu/5387701/Trust_Building_in_e_Leadership_Important_Skill_for_Technology_Mediated_Management_in_the_21st_Century


125 
 

 

Syrjälä, L., Ahonen, S., Syrjäläinen, E. & Saari, S (1996) Laadullisen tutkimuksen työtapoja. 

Helsinki. Kirjayhtymä Oy. 

 

Tilastokeskus (2021) Etätyö yleistyi eniten aloilla ja aloilla, joilla sitä ennen tehtiin vähiten. 

[verkkodokumentti]. [Viitattu 10.5.2021]. Saatavilla https://tilastokeskus.fi/tietotrendit/ar-

tikkelit/2021/etatyo-yleistyi-eniten-aloilla-ja-alueilla-joilla-sita-ennen-tehtiin-vahiten/ 

 

Tomlinson, E.C., Schnackenberg, A. K., Dawley, D. & Asg, S. R. (2020) Revisiting the 

trustworthiness-trust relationship: exploring the differential predictors of cognition- and af-

fect-based trust. Journal of Organizational Behavior 41, 6, 535-550. 

 

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018) Laadullinen tutkimus ja sisältöanalyysi. Helsinki. Tammi. 

 

Vanhala, M., Puumalainen, K. & Blomqvist, K. (2011) Impersonal trust. Personnel Review 

40, 4, 485-513. 

 

Van Wart, M., Roman, A., Wang, X. & Liu, C. (2019) Operationalizing the definition of e-

leadership: Identifying the elements of e-leadership. International Review of Administrative 

Sciences, 85, 1, 80-97. 

 

Vartiainen, M., Kokko, N. & Hakonen, M. (2004) Hallitse hajautettu organisaatio: ajan pai-

kan, moninaisuuden ja viestinnän johtaminen: Talentum, Helsinki. 

 

Vilkman, U. (2016) Etäjohtaminen. Tulosta joustavalla työllä. Helsinki. Talentum Pro.  

 

Virolainen, H. (2010) ”Kai sitä ihminen on vaan semmoinen laumaeläin” Virtuaalisen tiimin 

ilmapiiri. Väitöskirja. Uniprint: Turku. 

 

Werbel, J. D. & Henriques, P. L. (2009) Different views of trust and relational leadership: 

Supervisor and subordinate perspectives. Journal of Management Psychology, 24, 8, 780-

796. 

 

Zaccaro, S. J., Bader, P. (2003) E-Leadership and the Challenges of Leading E-     Teams: 

https://tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/etatyo-yleistyi-eniten-aloilla-ja-alueilla-joilla-sita-ennen-tehtiin-vahiten/
https://tilastokeskus.fi/tietotrendit/artikkelit/2021/etatyo-yleistyi-eniten-aloilla-ja-alueilla-joilla-sita-ennen-tehtiin-vahiten/


126 
 

 

Minimizing the Bad and Maximizing the Good. Organizational Dynamics, 31, 4, 377-387. 

 

Zak, J. P. (2018) The neuroscience of high-trust organizations. Consulting Psychology Jour-

nal: Practice and Research 70, 45-48. 

 

Zolin, R., Hinds, P. J., Fruchter, R. & Levitt, R. E. (2004) Interpersonal trust in cross-func-

tional   geographically distributed work: A longitudinal study. Information and Organization, 

14, 1-26. 

 



 

 

Liite 1: Haastattelukysymykset 

 

Taustatiedot haastateltavista: 

- Kokemus esimiestyöstä vuosina? 

- Kokemus etäjohtamisesta kuukausina/vuosina? 

- Sukupuoli? 

- Alaisten määrä? 

 

1. Miten koet luottamuksen merkityksen etätyöskentelyssä ja mistä tekijöistä luottamus 

koostuu? 

2. Miten luottamus voidaan nähdä käytännössä esimies-alaissuhteessa etätyössä? 

3. Minkälainen vaikutus luottamuksella on mielestäni etäjohtamisessa? 

4. Millä konkreettisilla keinoilla osoitat alaisille luottamusta etätyössä? 

5. Millaisilla esimiestyön käytänteillä rakennat luottamusta omiin alaisiin etätyössä? 

6. Tutkimusten mukaan luottamuksen rakentumiseen liittyvät vahvasti kolme eri tekijää, toi-

sen osapuolen kyvykkyys (taidot, kompetenssit), rehellisyys (johdonmukaisuus, sanat teot 

kohtaavat) ja hyväntahtoisuus (aikomukset, motiivit). Mitä ajattelet näistä tekijöistä ja 

kuinka tärkeäksi koet ne rakentaessasi luottamusta etätyöntekijöihin? 

7. Mitä kyvykkyysvaatimuksia näet etäesimiehen tarvitsevan, joilla on merkitystä luotta-

muksen rakentumiseen? 

8. Vaikuttavatko mielestäsi luottamuksen syntymiseen esimieheen liitettävät tunneperäiset 

tekijät (välittäminen, huomioon ottaminen) vai järkiperäiset tekijät (pätevyys, rehtiys), vai 

sekä että? 

9. Näetkö mitään hankaluuksi tai ongelmia luottamuksen rakentumisessa etätyössä? 

10. Haluaisitko vielä lisätä tai kertoa jotain etäjohtamisessa luottamukseen vaikuttavia teki-

jöitä tai asioita? 


